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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 8.825/18 

PROCESSO Nº 70.038/15 

Concorrência Pública nº 06/16 

 

CONTRATO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA 

ARCADIS LOGOS S/A. 

 

 

 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 do Meio Ambiente, Sr. SIDNEI RODRIGUES, por força dos Decretos 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 empresa ARCADIS 

LOGOS S/A, estabelecida na cidade de São Paulo/SP, na Rua Libero Badaro, nº 377, 6º andar, Centro, CEP: 01.009-906, Telefone (011) 3117-

3171, e-mail comercial.ma@arcadis.com, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.939.296/0001-50, daqui em diante denominada “CONTRATADA”, 

representada neste ato pela Diretora Presidente, Sra. KARIN FERRARA FORMIGONI, portadora do RG nº 22.423.208-3 e CPF nº 

176.054.918-59 e pela Diretora Executiva, Sra. SANDRA FAVORITO RAIMO, portadora do RG nº 16.185.788-7 e CPF nº 086.122.968-1. 

 

 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 383/16 da Concorrência Pública nº 06/16, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 70.038/15, bem como as seguintes: 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO 

 

1.1.  A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental 

Municipal Vargem Limpa – Campo Novo, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 70.038/15 e melhor 

descritos nas especificações contidas nos anexos do Edital de Licitação nº 383/16, em especial no Termo de Referência (Anexo II) e conteúdo 

detalhado do diagnóstico (Anexo III). 

 

1.2.  O presente contrato terá vigente pelo prazo de 16 (dezesseis) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado caso haja interesse entre as partes. 

 

Cláusula Segunda: EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

2.1.  O prazo para execução do serviço licitado será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço 

expedido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

 

2.2. As atividades (etapas) compreendidas no Plano de Manejo serão distribuídas durante o prazo da contratação conforme 

acordado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

 

2.3. Todos os trabalhos serão supervisionados por técnicos do CONTRATANTE, com poderes para verificar se os serviços 

especificados estão executados de acordo com o previsto, analisar e decidir sobre proposições que visem melhorar o Plano, efetuar notificação, 

advertências quanto a qualquer falta comunicar o ordenador das despesas co o objetivo de aplicação de multas, efetuar retenções de pagamento e 

demais ações necessárias ao bom andamento dos serviços. 

 

Cláusula Terceira: VALOR DO CONTRATO 

 

3.1.  O valor do presente contrato será de R$ 407.915,00 (quatrocentos e sete mil, novecentos e quinze reais) obtidos com base 

na planilha de preços da CONTRATADA. 

 

3.2.  As despesas decorrentes da execução deste contrato serão suportadas por conta da dotação orçamentária do Município de 

Bauru, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

 

Cláusula Quarta: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1.  O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, da seguinte forma: 

 

a) 5% (cinco por cento) após a entrega e a aprovação do plano de trabalho e cronograma detalhado; 

 

b) 30% (trinta por cento) após a entrega e a aprovação do documento sobre informações gerais e diagnóstico; 

 

c) 5% (cinco por cento) após a entrega e a aprovação do documento sobre o planejamento; 

 

d) 30% (trinta por cento) após a entrega e a aprovação do Plano de Manejo, versão preliminar; 

 

e) 20% (vinte por cento) após a entrega e a aprovação do Plano de Manejo, versão final; 

 

f) 10% (dez por cento) restantes após a aprovação da versão final do Plano de Manejo da unidade pelo 

CONTRATANTE, com a incorporação das observações e recomendações; 

mailto:comercial.ma@arcadis.com


 

2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 8.825/18 

 

4.2. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 65 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Quinta: SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 

 

5.1.  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 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: 

 

5.1.1. Advertência; 

 

5.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato em caso de Rescisão Unilateral; sem prejuízo de 

aplicação da multa prevista no item 5.1.  

 

5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

 

5.1.4. 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

5.2. 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. 

 

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

 

Cláusula Sexta: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. O presente contrato está vinculado ao Edital nº 383/16 e seus anexos, em especial ao Anexo II (Termo de Referência), 

parte integrante deste contrato, de acordo com o art. 55, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e à proposta da 

CONTRATADA. 

 

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

CONTRATANTE. 

 

6.3.  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 383/16 e do presente contrato. 

 

6.4.  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; 

 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 

aquisição, 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 ofertado. 

 

6.5.  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 artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

6.6.  O CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência 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, à ampla defesa e ao devido processo legal.  

 

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

no certame licitatório nº 06/16. 
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6.8. 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, 17 de abril de 2.018. 

 

 

 

 

SIDNEI RODRIGUES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 

 

 

 

KARIN FERRARA FORMIGONI 

ARCADIS LOGOS S/A 

 

 

 

 

SANDRA FAVORITO RAIMO 

ARCADIS LOGOS S/A 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: ARCADIS LOGOS S/A 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 8.825/18 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal 

Vargem Limpa – Campo Novo, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 70.038/15 e melhor descritos 

nas especificações contidas nos anexos do Edital de Licitação nº 383/16, em especial no Termo de Referência (Anexo II) e conteúdo detalhado 

do diagnóstico (Anexo III). 

 

 

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 01/2.011 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, 17 de abril de 2.018. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Gabriela dos Santos Souza 

Cargo:Engenheira Agrônoma 

CPF: 355.237.398-55  RG: 42.755.577-2 

Data de Nascimento: 08/10/1987 

Endereço residencial completo: Rua Neder Issa, nº 3-13, apto 101 

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

E-mail pessoal:gaby_souza1@hotmail.com 

Telefone: (14) 3234-6849 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Sidnei Rodrigues 

Cargo: Secretário Municipal Do Meio Ambiente 

CPF: 135.643.198-40  RG: 2.434.548-18 

Data De Nascimento: 18/02/1972 

Endereço residencial completo: Rua Jurumirim, n° 3-30, Cep: 17.065-310 

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

E-mail pessoal: sidneirodrigues@bauru.sp.gov.br 

Telefone: (14) 3235-1060/1070 – 9695-5123 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Karin Ferrara Formigoni 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 176.054.918-59  RG: 22.423.208-3 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional: _______________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s): _____________________________________________ 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Sandra Favorito Raimo 

Cargo:Representante Legal 

CPF: 086.122.968-1  RG: 16.185.788-7 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional: _______________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s): _____________________________________________ 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

SIDNEI RODRIGUES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

sidneirodrigues@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

KARIN FERRARA FORMIGONI 

ARCADIS LOGOS S/A 

comercial.ma@arcadis.com 

 

 

 

 

SANDRA FAVORITO RAIMO 

ARCADIS LOGOS S/A  

comercial.ma@arcadis.com 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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: ARCADIS LOGOS S/A 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 8.825/18 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal 

Vargem Limpa – Campo Novo, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 70.038/15 e melhor descritos 

nas especificações contidas nos anexos do Edital de Licitação nº 383/16, em especial no Termo de Referência (Anexo II) e conteúdo detalhado 

do diagnóstico (Anexo III). 

 

 

 

NOME: Sidnei Rodrigues 

CARGO: Secretário Municipal do Meio Ambiente 

RG Nº: 2.434.548-18 

CPF Nº: 135.643.198-40 

DATA DE NASCIMENTO: 18/02/1972 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Jurumirim, n° 3-30 

CEP: 17.065-310 

ENDEREÇO COMERCIAL: Avenida Dr. Nuno de Assis, n° 14-60 – Bauru - SP 

TELEFONE: (14) 3235-1411 / 99695-5123 

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

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Avenida Dr. Nuno de Assis, n° 14-60 – Bauru - SP 

 

 

(*) 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: Sidnei Rodrigues 

CARGO: Secretário Municipal do Meio Ambiente 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Avenida Dr. Nuno de Assis, n° 14-60 – Bauru - SP 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1411 

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