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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

CONTRATO Nº 11.393/22 

PROCESSO Nº 83.276/21 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 19/22 

 

 

CONTRATO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO DE EROSÃO E ESCADA DISSIPADORA NO 

DISTRITO INDUSTRIAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA F.S. PROJETOS 

AMBIENTAIS EIRELI. 

 

 

 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. LEANDRO DIAS JOAQUIM, 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 empresa F.S. PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI, estabelecida na cidade de Marilia/SP, na Rua Lima e Costa, nº 

209, Boa Vista, CEP: 17.501-500, fone: (14) 99147-4648, e-mail: fs.projetosambientais@gmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

34.094.119/0001-92, daqui em diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pela Proprietária e Administradora, Sra. 

TASSIANE PEPE SABBAG, portadora do RG nº 33.774.418-X e CPF nº 220.774.408-64. 

 

 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 pelas cláusulas e condições do 

Edital nº 431/22 da Concorrência Pública nº 19/22, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 83.276/21. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO DE ADEQUAÇÕES DE PROCESSOS EROSIVOS, BEM COMO ELABORAÇÕES DE PROJETO DE ESCADAS 

DISSIPADORAS DE ENERGIA, e demais itens constantes e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução do projeto em 

conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Obras – no Distrito Industrial III – Bauru/SP.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO/ RECEBIMENTO E APROVAÇÃO 

 

2.1. A CONTRATADA da concorrência, terá o prazo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias corridos e para a 

execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da expedição da ordem de serviço. 

 

2.1.1. O prazo para avaliação e aceitação dos serviços será de 30 (trinta) dias corridos a partir da entrega e 

conclusão dos serviços 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

3.1. O contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse das 

partes, nos termos do art. 57, parágrafo primeiro da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA QUARTA: VALOR DO CONTRATO 

 

4.1. O valor do presente contrato será de R$ 111.093,00 (cento e onze mil e noventa e três reais) obtidos com base na 

proposta e preços unitários da CONTRATADA. 

 

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

Bauru, da Secretaria Municipal de Obras. 

 

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

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. 

 

CLÁUSULA QUINTA: SANÇÕES PARA 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 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: 

 

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

da multa prevista no item 5.1; 

 

5.1.3. 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; 

 

5.1.4. 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; 

 

5.1.5. 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 SEXTA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será efetuado será efetuado em 02 (duas) medições, sendo: 50% (cinquenta por cento) na entrega e 

aprovação dos projetos e demais documentos referentes à adequação da erosão 1 e escada dissipadora 1, e  50% (cinquenta por cento) na 

entrega e aprovação dos projetos e demais documentos referentes à adequação da erosão 2 e escada dissipadora 2, a contar da entrega da 

nota fiscal na Secretaria Municipal de Economia e Finanças,  obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem 

bancária através de instituição financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 

 

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

centésimos 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 n° 8.666, de 21 de junho de 1.993). 

 

6.3. Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão levadas em consideração 

quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 

 

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

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

 

7.1. 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 

 

CLÁUSULA OITAVA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1. 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. 

 

8.2. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestor titular do contrato o Sr. WILLIAM CONTE, matrícula n° 34.230, 

CPF n° 226.014.138-24, RG nº 43.060.769-6 e e-mail: williamconte@bauru.sp.gov.br, e como substituta a Sra. PÉROLA MOTA 

ZANOTTO, matrícula n° 30.382, CPF n° 097.747.288-40, RG nº 16.436.230-7 e e-mail: perolazanotto@bauru.sp.gov.br, vinculados à 

Secretaria Municipal de Obras. 

 

8.3. A CONTRATADA designa como Gestora do contrato, a Sra. TASSIANE PEPE SABBAG, portadora do RG nº 

33.774.418-X e CPF nº 220.74.408-64, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste documento. 

 

8.4. Ao(s) gestor (es) do contrato por parte do CONTRATANTE, terá as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal n° 

8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. O presente contrato está vinculado ao Edital nº 431/22, de acordo com o art. 55, XI da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993 e a proposta da CONTRATADA. 

 

9.2. Não será permitida terceirização e a sub empreitada dos serviços, no todo ou em parte, sem a previa e autorização 

expressa do CONTRATANTE. 

 

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

e expressa autorização do CONTRATANTE. 



 

3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Ref. Cont. n° 11.393/22 

 

 

9.4. 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. 

 

9.5. 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. 

 

9.6. 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 Edital de Licitação nº 431/22 e do presente contrato.  

 

9.7. Na nota fiscal deverá constar Municipio de Bauru, Praça das Cerejeiras, n° 1-59, CNPJ n° 46.137.410/0001-80, 

número do Processo e número do contrato. 

 

9.8. A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 

 

10.1. 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. 

 

 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, 28 de dezembro de 2.022. 

 

 

 

 

 

LEANDRO DIAS JOAQUIM 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

 

 

 

 

TASSIANE PEPE SABBAG 

F.S. PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

             

NOME:      NOME:       

RG:      RG:       
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: F.S. PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 11.393/22 

 

 

OBJETO: Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 

ADEQUAÇÕES DE PROCESSOS EROSIVOS, BEM COMO ELABORAÇÕES DE PROJETO DE ESCADAS DISSIPADORAS DE 

ENERGIA, e demais itens constantes e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução do projeto em conformidade com as 

especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Obras – no Distrito Industrial III – Bauru/SP.  

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

 

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos 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, 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 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) As informações pessoais dos responsáveis pelo CONTRATANTE estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 

Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 

Atualização Cadastral” anexa (s); 

 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

 

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, 28 de dezembro de 2.022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

 

PELO CONTRATANTE: 

 

Nome: Leandro Dias Joaquim 

Cargo: Secretário Municipal de Obras 

CPF: 040.238.328-12 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

 

Nome: Tassiane Pepe Sabbag 

Cargo: Proprietária e Administradora 

CPF: 220.74.408-64 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Nome: Leandro Dias Joaquim 

Cargo: Secretário Municipal de Obras 

CPF: 040.238.328-12 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Nome: Everton de Araujo Basílio 

Cargo: Secretário Municipal de Economia e Finanças 

CPF: 221.666.448-05 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome: William Conte 

Cargo: Engenheiro Civil  

CPF: 226.014.138-24 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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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 DE OBRAS 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: F.S. PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 11.393/22 

 

 

OBJETO: Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 

ADEQUAÇÕES DE PROCESSOS EROSIVOS, BEM COMO ELABORAÇÕES DE PROJETO DE ESCADAS DISSIPADORAS DE 

ENERGIA, e demais itens constantes e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução do projeto em conformidade com as 

especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Obras – no Distrito Industrial III – Bauru/SP.  

 

 

NOME: LEANDRO DIAS JOAQUIM  

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

RG Nº: 7.414.548-4 

CPF Nº: 040.238.328-12 

DATA DE NASCIMENTO: 18/10/1959 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA SILVÉRIO RESTA, Nº 2-161, RESIDENCIAL JD. SAMAMBAIA 

ENDEREÇO COMERCIAL: AV. NUNO DE ASSIS, Nº 14-60 

TELEFONE: (14) 3235-1411 

CELULAR: (14) 98114-2822 

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

E-MAIL PESSOAL: lediasjoaquim@gmail.com 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Bauru - SP 

PERÍODO DE GESTÃO: 2021 à 2024 

  

  

(*) 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: LEANDRO DIAS JOAQUIM  

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

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

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1411 

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