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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 9.264/19 

PROCESSO Nº 12.582/19 

Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 24, inc. XIII da Lei Federal nº 8.666/93 

 

 

CONTRATO DE CONSULTORIA E PROJETOS EXECUTIVOS 

COMPLEMENTARES COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS 

OBRAS PARA A CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DAS OBRAS DA 

ETE VARGEM LIMPA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BAURU E A FUNDAÇÃO PARA O INCREMENTO 

DA PESQUISA E DO APERFEIÇOAMENTO INDUSTRIAL – FIPAI. 

 

 

 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 pelo Secretário Municipal de Obras, Sr. RICARDO ZANINI OLIVATTO, por força dos Decretos Municipais nº 4.705, de 23 de maio 

de 1.986 e 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 FUNDAÇÃO PARA O 

INCREMENTO DA PESQUISA E DO APERFEIÇOAMENTO INDUSTRIAL – FIPAI, estabelecida na cidade de São Carlos - SP, na Rua 

Miguel Petroni, nº 625 - Vila Pureza, CEP: 13.561-002, inscrita no CNPJ/MF sob nº 47.035.662/0001-60, em diante denominada 

“CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. LUIZ GONÇALVES NETO – Diretor Presidente, portador do RG nº 9.351.242-9 e CPF nº 

081.376.858-63. 

 

 As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas 

diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1.994, tanto quanto proposta comercial que faz parte integrante do 

Processo Administrativo nº 12.582/19, bem como as seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROJETOS EXECUTIVOS 

COMPLEMENTARES COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS PARA A CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DAS OBRAS DE 

IMPLANTAÇÃO DA ETE VARGEM LIMPA, em conformidade com termo de referência oferecido pela Secretaria Municipal de Obras e proposta 

comercial da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

2.1. A CONTRATADA, após a assinatura do contrato, receberá a autorização para início dos serviços [Ordem de Serviço] e deverá 

entregar todos os estudos e projetos no prazo máximo de 12 (doze) meses, bem como executar o Acompanhamento Técnico das Obras – ATO pelo 

prazo de 18 (dezoito) meses, conforme cronograma físico-financeiro constante de sua proposta comercial. 

 

2.2. Os projetos executivos deverão estar de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e entregues conferidos, corrigidos e 

revisados pela CONTRATADA. 

 

2.3. Os trabalhos deverão ser apresentados na forma de relatórios contendo memoriais descritivos e de cálculo, planilhas de 

quantitativos e orçamentos, peças gráficas, documentários fotográficos e demais elementos que se fizerem necessários para a perfeita apresentação e 

entendimento dos produtos desenvolvidos em todas as especialidades de engenharia consideradas no Termo de Referência oferecido pela Secretaria 

Municipal de Obras. 

 

2.4. Todos os relatórios deverão ser entregues em 2 (duas) vias encadernadas e em meio magnético, preferencialmente em CD’s, 

contendo os arquivos de texto e planilhas Word / Excel. Os desenhos deverão ser fornecidos no formato dwg., versão 2000 ou posterior e os 

textos no Office 97 ou superior. 

 

2.5. Os estudos e projetos complementares deverão ser apresentados de forma gradual ao longo do prazo de execução dos serviços 

mediante a entrega de Relatórios de Acompanhamento mensais. 

 

2.6. Os relatórios mensais também deverão ser os documentos utilizados para a avaliação dos serviços, bem como liberação dos 

pagamentos de acordo com o cronograma. 

 

2.7. Os trabalhos de acompanhamento técnico das obras – ATO deverão ser realizados considerando as especialidades de 

hidráulico-mecânica, fundações e estruturas consideradas nos projetos, bem como profissionais da área de instalações elétricas e de automação, tendo 

em vista o nível de dificuldade e especificidade da execução dessas instalações, principalmente no que concerne aos sistemas de automação. 

 

2.8. O acompanhamento técnico deverá ser realizado de forma contínua durante todo o período de execução das obras, com a visita 

dos profissionais de forma regular ao local das obras e a eventual realização de atividades de escritório, no caso da revisão ou alteração de projetos. 

 

2.9. A CONTRATADA deverá apresentar no início dos trabalhos um planejamento das atividades de ATO, com a definição de sua 

metodologia de trabalho no que concerne à frequência de visitas à obra, bem como carga horária prevista nas atividades de campo e escritório. 
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2.10. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, 

assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora. 

 

2.10.1. Deverá ainda observar rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 

2.11. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento de todos os custos para prestação do serviço, inclusive transporte e 

alimentação de toda mão de obra empregada na execução. 

 

2.12. O recebimento dos projetos é meramente formal, não sujeitando o recebedor a qualquer responsabilidade sobre os mesmos. A 

responsabilidade técnica dos projetos é total e exclusiva dos projetistas que recolhem as respectivas ART’s e da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

3.1. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério de ambas as 

partes. 

 

CLÁUSULA QUARTA: SANÇÕES PARA INADIMPLÊNCIA 

 

4.1. 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 05 (cinco) dias sobre o valor total do contrato descumprido, além das demais 

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

 

4.1.1. Advertência; 

 

4.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da aplicação da 

multa prevista no item 4.1; 

 

4.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, com 

prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 

4.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar 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 resultante e depois de decorridos o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

 

4.2. O montante da multa poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato ou compensado com valores de 

pagamentos devidos ao fornecedor, independentemente de qualquer notificação. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal de 

Economia e Finanças, devidamente atestada, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição 

financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 

 

5.2. O valor total do presente contrato é de R$ 2.945.000,000 (dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais), nos termos da 

proposta e preços unitários apresentados pela CONTRATADA. 

 

5.3. As despesas decorrentes da execução deste contrato serão suportadas pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da 

Secretaria Municipal de Obras. 

 

5.4. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% (cinqüenta 

centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento (art. 40, XIV, alínea “c” da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993). 

 

5.5. Após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e, havendo solicitação da CONTRATADA, os preços serão 

reajustados de acordo com variação do IPCA/IBGE ou, na hipótese de sua extinção, outro equivalente adotado pelo Governo Federal, tomando-se por 

mês base para cálculo a apresentação da proposta, desde que não contrarie as normas estabelecidas pelos órgãos ou entidades nacionais responsáveis 

pela autorização e fiscalização das empresas prestadoras dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA: RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

 

6.1. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providencia na esfera judicial, 

rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando asseguradas, em quaisquer 

hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, á ampla defesa e ao devido processo legal. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

 

7.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do contrato a Secretaria Municipal de Obras, que terá a 

incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento do contrato. 

 

7.2. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestor do contrato o Sr ELINTON EDUARDO LOPES DA SILVA e Gestor 

Substituto o Sr. DANILO MASSON MATTOS, vinculados à Secretaria Municipal de Obras. 

 

7.3. Ao (s) gestor (es) do contrato por parte do CONTRATANTE, terá as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal 8.666, de 

21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. O presente contrato está vinculado à proposta da CONTRATADA. 

 

8.2. Não será permitida terceirização e a sub empreitada dos serviços, no todo ou em parte, sem a prévia e autorização expressa do 

CONTRATANTE. 

 

8.3. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato, para qualquer operação financeira, sem prévia e 

expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

8.4. Todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, são de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, conforme disposto no art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

8.5. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e demais 

normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

 

8.6. O CONTRATANTE reserva-se 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 Termo de Referência e do presente contrato. 

 

8.7. Na nota fiscal deverá constar Município de Bauru, Praça das Cerejeiras, nº 1-59, CNPJ 46.137.410/0001-80, número do 

processo e número do contrato. 

 

8.8. A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

orçamento. 

 

CLÁUSULA NONA: DO FORO 

 

9.1. 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. 

 

9.2. 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 (SP), 13 de março de 2.019. 

 

 

 

 

RICARDO ZANINI OLIVATTO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

 

 

 

 

LUIZ GONÇALVES NETO 

FUNDAÇÃO PARA O INCREMENTO DA PESQUISA E DO APERFEIÇOAMENTO INDUSTRIAL – FIPAI 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: FUNDAÇÃO PARA O INCREMENTO DA PESQUISA E DO APERFEIÇOAMENTO INDUSTRIAL – FIPAI 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.264/19 

 

 

OBJETO: Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROJETOS EXECUTIVOS 

COMPLEMENTARES COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS PARA A CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DAS OBRAS DE 

IMPLANTAÇÃO DA ETE VARGEM LIMPA, em conformidade com termo de referência oferecido pela Secretaria Municipal de Obras e proposta 

comercial da CONTRATADA. 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual 

ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 

do TCESP; 

 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em 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, 

conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando 

no processo. 

 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais 

couber. 

 

 

 Bauru (SP), 13 de março de 2.019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Elinton Eduardo Lopes da Silva 

Cargo: Engenheiro 

CPF: XXXXXXXXXXX RG: XXXXXXXXXX 

Data de Nascimento: XXXXXXXXXX 

Endereço Residencial completo: XXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXXXXXXX 

E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXXXXX 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Ricardo Zanini Olivatto 

Cargo: Secretário Municipal de Obras 

CPF: 162.053.778-88  RG: 22.009.603-X 

Data de Nascimento: 09/04/1975 

Endereço Residencial completo: Rua Ver. Leandro dos Santos, nº 220, Lote L3, Jd. Estoril V 

E-mail institucional: ricardoolivatto@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal: ricardo.olivatto@gmail.com 

Telefone(s): (14) 3235-1111 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Luiz Gonçalves Neto 

Cargo: Diretor Presidente 

CPF: 081.376.858-63  RG: 9.351.242-9 

Data de Nascimento: 16/08/1962 

Endereço Residencial completo: Rua 28 de Setembro, nº 2350, Apto 34, Centro, São Carlos/SP, CEP: 13.560-270. 

E-mail institucional: gerencia@fipai.org.br 

E-mail pessoal: lgneto.usp@gmail.com 

Telefone(s): (16) 3371-0162 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

RICARDO ZANINI OLIVATTO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

ricardoolivatto@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

LUIZ GONÇALVES NETO 

FUNDAÇÃO PARA O INCREMENTO DA PESQUISA E DO APERFEIÇOAMENTO INDUSTRIAL – FIPAI 

gerencia@fipai.org.br 

mailto:elintonsilva@daebauru.sp.gov.br
mailto:gerencia@fipai.org.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: FUNDAÇÃO PARA O INCREMENTO DA PESQUISA E DO APERFEIÇOAMENTO INDUSTRIAL – FIPAI 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.264/19 

 

 

OBJETO: Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROJETOS EXECUTIVOS 

COMPLEMENTARES COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS OBRAS PARA A CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DAS OBRAS DE 

IMPLANTAÇÃO DA ETE VARGEM LIMPA, em conformidade com termo de referência oferecido pela Secretaria Municipal de Obras e proposta 

comercial da CONTRATADA. 

 

 

NOME: RICARDO ZANINI OLIVATTO 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

RG Nº: 22.009.603-X 

CPF: 162.053.778-88 

DATA DE NASCIMENTO: 09/04/1975 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Ver. Leandro dos Santos, nº 220, Lote L3, Jd. Estoril V 

CEP: 17.017-586 

ENDEREÇO COMERCIAL: AV. Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jd. Santana 

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

E-MAIL PESSOAL: ricardo.olivatto@gmail.com 

TELEFONE: (14) 3235-1111 

PERÍODO DE GESTÃO: 2017 à 2020 

 

 

(*) 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: RICARDO ZANINI OLIVATTO 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: AV. Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jd. Santana 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1111 

E-MAIL: ricardo.olivatto@gmail.com 

 

 


