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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 8.530/17 

PROCESSO Nº 28.569/16 

CONVITE Nº 014/17 

 

CONTRATO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

DE MACRODRENAGEM PAU D’ALHO, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA 

HIPER AMBIENTAL EIRELI – EPP. 

 

 

 O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Praça das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru - SP, inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante denominado 

“CONTRATANTE”, neste ato representado pela Secretária Municipal do Meio Ambiente, Sra. MAYRA FERNANDES DA 

SILVA, por força dos Decretos nº 4.705, de 23 de maio de 1.986 e de nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo 

Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 1.995, e a empresa HIPER AMBIENTAL EIRELI – EPP, estabelecida na cidade de São 

José do Rio Preto - SP, na Avenida Romeu Strazzi, nº 325, Sala 222, Vila Sinibaldi, CEP 15.084-010, Telefone (17) 3364-7146, 

e-mail hiperambiental@gmail.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.789.185/0001-32, em diante denominada 

“CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. DANIEL ZAPATERRA PAVARINI, portador do RG nº 41.110.928-5 e 

CPF nº 387.234.238-03.  

 

 As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993, e suas alterações legais posteriores, em especial a Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1.994, tanto quanto pelas 

cláusulas e condições do Edital nº 230/16 do Convite nº 14/17, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 28.569/16, 

bem como as seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO 

 

1.1. A CONTRATADA obriga-se a executar a ELABORAR O PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM 

NA BACIA DO CÓRREGO PAU D'ALHO, pertencentes ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos – Contrato FEHIDRO nº 

372/15, em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e melhor 

descritos nas especificações contidas nos anexos do Edital de Licitação nº 230/17, em especial no Termo de Referência no Anexo 

IV. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

2.1. O prazo para início dos serviços será de 3 (três) dias corridos, contados a partir da expedição da ordem de 

serviço e o de conclusão é de no prazo de 06 (seis) meses. 

 

2.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

3.1. O contrato terá vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado desde que atendidos os requisitos legais (art. 57 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993). 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1. O pagamento dos serviços executados será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, contados a partir da 

data de confirmação da entrega dos serviços estabelecidos pelo CONTRATANTE, obedecida a ordem cronológica de sua 

exigibilidade, observadas as cláusulas contratuais a respeito, mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser 

determinada pela CONTRATADA. 

 

4.2. No caso de atraso no pagamento por parte do Município haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% 

(cinqüenta centésimo por cento) ao mês ou fração sobre a fatura inadimplida, a contar da data prevista para pagamento até o 

efetivo pagamento art. 40, XIV, alínea “c” da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

4.3. Na eventual hipótese de problemas orçamentários e ou financeiros por parte do CONTRATANTE, a entrega 

dos produtos/serviços poderá vir a ser suspensa até a devida adequação, ou mesmo cancelada, sem que isso represente quebra de 

contrato a ensejar rompimento de avença e ou justificar pagamento de multa. 
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CLÁUSULA QUINTA: VALOR DO CONTRATO 

 

5.1. O valor do presente contrato será de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) obtidos com base 

na planilha de preços da CONTRATADA. 

 

 5.1.1. Correrão por conta do Contrato FEHIDRO nº 372/25 celebrado entre o Município de Bauru e o 

Governo do Estado de São Paulo, o importe de R$ 56.250,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais) e o restante da 

despesa do orçamento do Município de Bauru (contrapartida) no importe de até R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta 

reais), da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

 

CLÁUSULA SEXTA: SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 

 

6.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE 

reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor do 

contrato, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, quais sejam: 

 

6.1.1. Advertência; 

 

6.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato em caso de rescisão unilateral, sem 

prejuízo da multa prevista no item 6.1. 

 

6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

6.1.4. Declaração de inidoneidade de licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

 

6.2. A CONTRATADA, depois de cientificada pelo CONTRATANTE da imposição de qualquer penalidade, 

poderá apresentar no prazo de 10 (dez) dias, por escrito, sua defesa, para decisão. O CONTRATANTE se reserva o direito de 

julgar, a seu inteiro juízo e critério, em igual prazo. 

 

6.3. As multas aplicadas poderão ser descontadas de eventual crédito existente da CONTRATADA ou cobradas 

judicialmente.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1. O presente contrato está vinculado ao Edital nº 230/17, e seus anexos, em especial ao Anexo IV  (Termo de 

Referência), parte integrante deste contrato, de acordo com o art. 55, inc. XI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e 

à proposta da CONTRATADA. 

 

7.2. Não será permitida terceirização e a sub-empreitada do serviço, no todo ou em parte, sem a expressa 

autorização do CONTRATANTE. 

 

7.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de inspecionar o objeto do presente contrato podendo recusá-lo ou 

solicitar sua substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital de Licitação nº 230/17 e 

do presente contrato. 

 

7.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

 

a) Se disser respeito a especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

a.(1) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
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b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b.(1) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com 

a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço contratado. 

 

7.5. A CONTRATADA é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1.993. 

 

7.6. O CONTRATANTE , poderá a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outras 

providências na esfera judicial, rescindir avença, ao amparo e na forma dos arts 77 a 80 das Leis Federais nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993, estando asseguradas, em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao 

devido processo legal. 

 

7.7. A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de 

habilitação exigidas no certame licitatório. 

 

7.8. Fica eleito e convencionado entre as partes o Foro da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, para solução 

de qualquer litígio ou ações decorrentes do presente contrato, ou ainda de sua execução. 

 

 E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, 

com 02 (duas) testemunhas a tudo presente. 

 

 Bauru, 26 de outubro de 2.017. 

 

 

 

 

 

MAYRA FERNANDES DA SILVA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

DANIEL ZAPATERRA PAVARINI  

HIPER AMBIENTAL EIRELI – EPP 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: HIPER AMBIENTAL EIRELI – EPP 

 

 

CONTRATO Nº ( DE ORIGEM): 8.530/17 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar a ELABORAR O PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM NA 

BACIA DO CÓRREGO PAU D'ALHO, pertencentes ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos – Contrato FEHIDRO nº 372/15, 

em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e melhor descritos nas 

especificações contidas nos anexos do Edital de Licitação nº 230/17, em especial no Termo de Referência no Anexo IV. 

 

  Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do termo acima identificado, e, cientes do seu 

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E 

NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso, e 

de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 

couber. 

 

  Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro 

de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

 Bauru, 26 de outubro de 2.017. 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

MAYRA FERNANDES DA SILVA  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

mayrafernandesadv@terra.com.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

DANIEL ZAPATERRA PAVARINI 

HIPER AMBIENTAL EIRELI – EPP 

hiperambiental@gmail.com 

mailto:mayrafernandesadv@terra.com.br
mailto:hiperambiental@gmail.com
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO 

ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: HIPER AMBIENTAL EIRELI – EPP 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 8.530/17 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar a ELABORAR O PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM NA 

BACIA DO CÓRREGO PAU D'ALHO, pertencentes ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos – Contrato FEHIDRO nº 372/15, 

em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e melhor descritos nas 

especificações contidas nos anexos do Edital de Licitação nº 230/17, em especial no Termo de Referência no Anexo IV. 

 

 

 

NOME: MAYRA FERNANDES DA SILVA 

CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

RG Nº: 23.494.282-4 

CPF/MF: 317.469.138-94 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Aviador Mário Fundagem Nogueira, nº 3-09 - Apto 1-304 - Jardim América 

CEP: 17.017-324 

ENDEREÇO COMERCIAL: Avenida Alfredo Maia, nº 1-10 - Vila Falcão 

CEP: 17.050-030 

TELEFONE: (14) 98116-1403 - Particular / (14) 99163-9877 - Coorporativo 

E-MAIL: mayrafernandesadv@terra.com.br, mayrafernandes@aasp.org.br 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais 

exercendo o mandato ou cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

 

NOME: MAYRA FERNANDES DA SILVA 

CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Avenida Alfredo Maia, nº 1-10 - Vila Falcão 

TELEFONE E FAX: (14) 3239-2766 / (14) 3234-6849 

E-MAIL: meioambiente@bauru.sp.gov.br 
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