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  TERMO DE CONTRATO Nº 38 /2022.  

 

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO E A 

IMPER SILVA IMPERMEABILIZACOES 

LTDA, inscrita no CNPJ 29.768.244/0001-09 

Pelo presente termo e na melhor forma de direito, de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ÓLEO, entidade de direito público interno, com sede à Rua Ângelo 

Vidotto, n°95, CEP: 18.790-204, inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda – CNPJ sob n 46.223.764/0001-47, neste ato representado pelo 

Prefeito em exercício Sr. Jordão Antônio Vidotto, brasileiro, portador de Cédula de 

Identidade RG n. 8.168.812-x, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da 

Fazenda - CPF sob n. 960.433.508-15, residente e domiciliado na cidade de 

ÓLEO/SP, e pelo Gestor do contrato/responsável Sr.(a) Diony Valentim dos Santos, 

brasileiro, funcionário público, ocupante do cargo de Chefe do Serviço de 

Engenharia, portador(a) da Cédula de Identidade RG n. 41.094.750-7, inscrito no 

Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF sob n. 322.045.468-28, 

residente e domiciliado na cidade de Manduri/SP, e- mail: 

engenharia@pmoleo.sp.gov.br, doravante denominados simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa IMPER SILVA 

IMPERMEABILIZACOES LTDA, inscrita no CNPJ 29.768.244/0001-09, com sede 

na Rua Princesa Izabel, n°271, CEP:18.683-140, LENÇOIS PAULISTA/SP 

doravante denominada “CONTRATADA”, têm certo e ajustado o que se segue, nos 

termos da licitação na modalidade Dispensa de Licitação n. 13/2022, à qual se acha 

vinculado, consoante disposições da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, bem 

como às normas estabelecidas na Lei Complementar n. 123/06, pela Lei 

Complementar n. 147/14, e demais normas legais pertinentes de acordo com as 

cláusulas seguintes, objetivando a contratação de empresa especializada, por 

empreitada global, para executar a impermeabilização do reservatório de água da 

CMEI Isaltina Ribeiro Rosa, em Óleo. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1- Contratação de empresa especializada, por empreitada global, para executar a 

impermeabilização do reservatório de água da CMEI Isaltina Ribeiro Rosa, em Óleo. 

 

1.2-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos fornecimentos e/ou 

prestações de serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores 

contratados, sendo facultada ainda a supressão além dos limites, mediante acordo 

entre os contratantes, em forma de Termo Aditivo, consoante disposições do 

parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas atualizações nos termos 

da Lei Federal n. 9.648, de 27 de maio de 1998. 
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1.3- Os serviços contratados deverão obedecer às normas da ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e demais especificações. Eventuais divergências serão 

resolvidas pelo Chefe do Serviço de Engenharia. 

 

CLAUSULA SEGUNDA DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS 

ALTERAÇÕES 

2.1- O Contrato será realizado por EXECUÇÃO DIRETA, sob o regime de 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

 

2.2- Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

2.3- Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer 

modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrentes das 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações, especificações, prazos, ou 

normas gerais de serviços da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA- PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1- O prazo de execução para o determinado objeto será de 15 (quinze) dias após a 

assinatura do contrato.  

 

3.2- O atraso na execução da obra/serviços somente será admitido pela 

CONTRATANTE, quando fundado em motivo de força maior ou caso fortuito, nos 

termos do Código Civil Brasileiro, ou nas hipóteses delineadas no artigo 57, § 1º, da 

Lei n. 8.666/93, alterada pelas Leis nºs. 8.883/94 e 9.648/98. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

4.1- O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 5.700,00(Cinco 

Mil e Setecentos reais), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”. 

 

4.2- No preço contratado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos à 

prestação dos serviços objeto do contrato, inclusive despesas com materiais, 

equipamentos, transportes, fretes, mão-de-obra (especializada ou não), remuneração, 

instalação de canteiros, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, securitários, tributários e comerciais, ou quaisquer outros custos e 

encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da prestação dos 

serviços. 

 

4.3- Dos pagamentos devidos à CONTRATADA em função deste contrato, a 

CONTRATANTE fará os descontos previstos em lei. 

 

4.4- Os pagamentos devidos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente 

Bancária ou cheque em nome da CONTRATADA. 
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CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

5.1- Os pagamentos serão realizados em até o 30 (trinta) dias após execução dos 

serviços mediante Nota Fiscal devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato 

acompanhada das certidões de regularidade fiscal e Nota de Autorização de Despesa 

(NAD); 

 

5.2- O encaminhamento da fatura (NF-e) e arquivo XML, quando obrigados, para 

efeito de pagamento dos serviços concluídos e aceitos, deverá estar acompanhada das 

comprovações da regularidade fiscal, perante a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, bem como cópias das guias de recolhimento dos encargos previdenciários 

(INSS e FGTS) resultantes do contrato, devidamente quitadas, relativas ao mês da 

execução. 

 

5.3- Caso seja constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 

devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 

motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas 

fiscais/faturas. 

 

5.4- Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e 

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

 

5.5- O pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentará a CONTRATADA 

das responsabilidades contratuais e nem implicará na aceitação provisória ou 

definitiva da obra/serviços. 

 

5.6- Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA, enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação.  

 

5.7- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA  

6.1- O VALOR GLOBAL DO SERVIÇO CONTRATADO É DE 5.700,00(CINCO 

MIL E SETECENTOS   REAIS). 

6.2-  E QUE IRÁ ONERAR A SEGUINTE DOTAÇÃO: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 – Departamento de Educação 

UNIDADE EXECUTORA: 02.03.02 – Ensino Básico - Infantil 

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 12.365.0004.2.016 – Manutenção do Ensino 

Infantil -Creche 

ELEMENTO: 339039.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

FONTE: 01 – Tesouro 

FICHA: 093 
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CLAUSULA SÉTIMA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA 

EXECUÇÃO 

7.1-O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação de serviços, dos materiais, técnicas e 

equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 

que será exercido por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n. 8.666, de 1993. 

 

7.2- O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

 

7.3- O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providencias necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.1-Executar os serviços, objeto desta licitação de acordo com o pactuado no termo 

de referência e especificado em projeto e memorial descritivo. 

 

8.2-Manter durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de 

licitação, nos termos do art. 55, inciso XIII da lei n° 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

 

8.3- Compete à CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais necessários, 

segundo as necessidades, sem agredir a arborização urbana existente no local de 

intervenção; 

 

8.4- A CONTRATADA se obriga, ainda, de conformidade com o referido projeto, a 

executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados 

necessários ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e 

utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e 

quantidade compatíveis com as especificações e documentos técnicos; 

 

8.5- A CONTRATADA deverá observar para execução dos serviços os termos da 

NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, 

observando em especial, a previsão de utilização dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) necessários para garantir a segurança da obra e dos trabalhadores 

envolvidos, bem como, adotará providências para proporcionar as condições de 

higiene necessárias; 

 

8.6- A CONTRATADA deverá atender a Resolução n. 1024, de 21/08/2009, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade do Livro de Ordem de Obras e Serviços de 

Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia, Meteorologia e demais 

profissões vinculadas ao Sistema CONFEA/CREA.  
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8.7- A CONTRATADA deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica 

- ART emitida pelo CREA/SP ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT 

emitida pelo CAU, referente a execução da obra devidamente assinada e recolhida de 

acordo com o objeto e o valor do contrato, por ocasião da assinatura do contrato.  

 

8.8- A CONTRATADA ficará responsável pelo pagamento integral dos encargos 

fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social 

e trabalhista em vigor, e outros que decorrerem dos compromissos assumidos com o 

Município, não se obrigando o mesmo a fazer restituições ou reembolsos de valores 

principais e ou acessórios despendidos com esses pagamentos, nos termos do artigo 

71 da Lei Federal n. 8.666/93; 

 

8.9- A Contratada deverá comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos 

serviços; 

 

8.10- A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados, cabendo à fiscalização, não atestar a medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas pelo fiscal da 

contratante; 

 

8.11- A CONTRATADA deverá promover a guarda, manutenção e vigilância de 

materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante 

a vigência do contrato; 

 

8.12- A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, nos termos do artigo 70 da Lei Federal n. 8.666/93; 

 

8.13- A CONTRATADA deverá prestar todo esclarecimento ou informação 

solicitadas pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso dos 

servidores dos órgãos ou entidades publicas contratantes, a qualquer tempo, ao local 

dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução. 

 

8.14- A CONTRATADA responderá civil e criminalmente pela solidez da 

obra/serviços e funcionamento dos equipamentos quanto à segurança dos usuários; 

 

8.15- A CONTRATADA deverá manter os empregados devidamente identificados 

por meio de crachá, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados 

inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Administração; 
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8.16- A CONTRATADA deverá arcar com despesas decorrentes de qualquer 

infração, seja qual for, desde que praticada pelos empregados nas instalações da 

Administração; 

 

8.17- A CONTRATADA não deverá permitir a utilização de qualquer trabalho de 

menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze 

anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos, em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

 

8.16- A CONTRATADA responsabilizar–sê-a pelo período de 05 (cinco) anos, 

contados a partir da emissão do “Termo de Recebimento Definitivo”, pela reparação, 

às suas expensas, de qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica 

comprovada na execução das obras objeto deste contrato, conforme preceitua o artigo 

618 do Código Civil Brasileiro; 

 

 8.17- A CONTRATADA deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica 

ART do Profissional responsável, referente à execução da obra, devidamente 

assinada e recolhida de acordo com o objeto e o valor do contrato, por ocasião da 

assinatura do Contrato. 

 

8.18- A CONTRATADA deverá apresentar Laudo de Estanqueidade com sua 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ART do Profissional responsável, 

referente ao laudo, devidamente assinada e recolhida de acordo com o objeto e o valor 

do contrato, por ocasião da assinatura do Contrato. 

 

8.19- A CONTRATADA deverá apresentar relatório fotográfico referente à execução 

da obra, devidamente assinada pelo responsável técnico. 

 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

7.1- Compete à CONTRATANTE a inspeção dos serviços a serem realizados a fim 

de verificar a sua boa execução, através do fiscal do contrato ora designado; 

 

7.2- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais. 

 

7.3- Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam 

as mais adequadas; 
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7.4- Proceder ao pagamento, no prazo e condições estabelecidas nas condições de 

Pagamento, constantes deste documento; a fiscalização e acompanhamento do 

contrato serão de responsabilidade do gestor do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO  

8.1.-A Contratante realizará fiscalização no serviço realizado, podendo/devendo 

intervir caso constate irregularidades ou ineficiência dos mesmos.  

8.2-. Todos serviços executados em desacordo com a descrição estabelecida na 

Cláusula Segunda deste Contrato e de acordo com o Projeto Básico, assim como os 

serviços não aprovados pela fiscalização da Contratante, deverão ser refeitos pela 

Contratada, às suas expensas.  

8.3- Pela reincidência na execução dos serviços estabelecida no item anterior, a 

Contratada incorrerá em multa pecuniária de 6,7%, a cada infração.  

8.4- No caso de reincidência da falta e, sem prejuízo da penalidade prevista no item 

anterior, será considerado a inexecução parcial ou total do presente ajuste.  

8.5- Em caso de inexecução parcial do presente ajuste, poderão ser aplicadas as 

seguintes penalidades: multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global 

deste contrato.  

8.6- Em caso de inexecução total do presente ajuste poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades: multa de 40% (quarenta por cento) calculada sobre o valor da obrigação 

não cumprida.  

8.7- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos.  

8.8- As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos a que 

a Contratada tiver ou cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que neste 

último caso, somente se o pagamento da multa não for efetuado no prazo de 30 (trinta) 

dias contados da data da respectiva Notificação.  

8.9- Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberá recurso conforme 

consta do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  

8.10-. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  

8.11-. A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a 

ampla defesa do Contratado  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS  

9.1- A Contratada que cometer qualquer das infrações pela inobservância de qualquer 

cláusula do presente contrato, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às seguintes sanções: 
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9.1.1 – Pelo atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na 

entrega de materiais, sem prejuízo do disposto do parágrafo primeiro do artigo 86 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº 10.520/02, sujeitara a contratada à multa 

de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil 

seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 

I – Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e, 

II – Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso 

até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso. 

 

9.1.2 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser 

aplicadas à contratada as seguintes penalidades: 

I – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação assumida; ou, 

II – Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 

mesmo fim. 

 

9.1.3 -.As multas referidas não impedem a aplicação de outras sanções previstas na 

Leis Federias nº 8.666;93 e 10.520/02. 

§ 1º - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso justificado ou caracterizada 

a inexecução parcial, a Prefeitura poderá reter os pagamentos vincendos em valor 

equivalente ao da multa a ser aplicada, até a decisão definitiva, assegurada a ampla 

defesa. 

§ 2º - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o 

valor da multa, será retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior. 

 

§ 3º- Se a Administração Municipal decidir pela não aplicação da multa, o valor retido 

será devolvido à contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE 

 

9.2- A inexecução parcial ou total do contrato ensejará sua rescisão administrativa, 

com as consequências previstas nos artigos 77 e 80 da Lei n. 8.666/93, sem prejuízo 

das penalidades a que aludem os artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal. 

 

9.3- A aplicação das sanções de advertência ou multa fica condicionada à prévia 

defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva 

notificação. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

10.1- A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à 

CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes 

casos: 

a) quando a CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for dissolvida; 

b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o objeto deste Contrato 

sem prévia anuência da CONTRATANTE; 
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c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da 

CONTRATADA sem justificativa aceita. 

 

10.2- A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima 

relacionados implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das 

demais providências legais cabíveis. 

 

10.3- Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua 

declaração, a CONTRATADA se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar 

o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de 

qualquer natureza. 

 

10.4- A rescisão contratual obedecerá, no que couber, as disposições contidas nos 

artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações introduzidas por 

leis posteriores. 

 

10.5- Em caso de rescisão do presente contrato por parte da CONTRATANTE, não 

caberá à CONTRATADO direito a qualquer indenização, salvo nas hipóteses 

previstas pelo § 2º do artigo 79 da Lei Federal 8.666/93. 

10.6- Reconhece a CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDO - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1- As obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá a 

CONTRATADA apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da 

Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos 

serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

 

10.2- O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes (ensaios) de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

 

10.3- Definitivamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de observação, ou vistoria, fixado em até 90 (noventa) dias corridos 

do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais. 

 

10.4- Poderá a Prefeitura contratar empresa especializada para proceder aos ensaios, 

testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, a fim de atestar a boa 

execução do objeto do contrato. 

 

10.5- O recebimento definitivo da obra/serviços não exime a CONTRATADA, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades pelos serviços 

executados.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO  

10.1- Será competente o Foro da Comarca de Piraju, Estado de São Paulo, para 

dirimir dúvidas deste Termo de Contrato.  

 

10.2- E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições 

estabelecidas neste Termo de Contrato, a qual faz parte integrante a proposta da 

CONTRATADA, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares 

e assinam o presente Termo de contrato em 03 (três) vias de igual efeito e teor.  

 

Óleo, 11 de julho de 2022 

 

________________________ 

JORDÃO ANTÔNIO VIDOTTO 

CONTRATANTE 

 

 

__________________________ 

DIONY VALENTIM DOS SANTOS 

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO 

 

 

 

________________________ 

VICENTE DE SOUZA 

IMPER SILVA IMPERMEABILIZACOES LTDA   

CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS:- 

 

  

_____________________________ RG________________________ 

 

 

_____________________________RG_________________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO 

CONTRATADO: IMPER SILVA IMPERMEABILIZACOES LTDA. 

DISPESA DE LICITAÇÃO Nº (DE ORIGEM): 13/2022 

CONTRATO nº 38/2022 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada, por empreitada global, para 

executar a impermeabilização do reservatório de água da CMEI Isaltina Ribeiro Rosa, 

em Óleo. 

 

ADVOGADO (S) / Nº OAB/e-mail: Victor Henrique Correa Miras, OAB N. 392.192, 

 E-mail juridico@pmoleo.sp.gov.br 

 

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 pela 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. 

 

LOCAL e DATA:  

Município de Óleo em, 07 de julho de 2022.  
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Jordão Antônio Vidotto 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 960.433.508-15 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: Jordão Antônio Vidotto 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 960.433.508-15 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: Jordão Antônio Vidotto 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 960.433.508-15 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela contratada: 

Nome: Vicente de Souza 

Cargo: Sócio/Administrador 

CPF: 130.879.238.77 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Jordão Antônio Vidotto 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 960.433.508-15 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO 

CONTRATADA: IMPER SILVA IMPERMEABILIZACOES LTDA. 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 38/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR EMPREITADA 

GLOBAL, PARA EXECUTAR A IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE 

ÁGUA DA CMEI ISALTINA RIBEIRO ROSA, EM ÓLEO. 

Nome JORDÃO ANTÔNIO VIDOTTO 

Cargo PREFEITO MUNICIPAL DE ÓLEO 

RG nº 8.168.812-X 

CPF nº 960.433.508-15 

Endereço (*) 
Rua Ângelo Vidotto , N. 95, CENTRO, CIDADE 

DE ÓLEO, ESTADO DE SÃO PAULO 

Telefone 3357-1211  

E-mail Institucional gabinete@pmoleo.sp.gov.br 

E-mail pessoal (*) gabinete@pmoleo.sp.gov.br 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome 
LUCIANA CRISTINA GOMES 

Cargo 
Chefe de Convênios e Licitações 

Endereço Comercial do 

Órgão/Setor 

Rua Ângelo Vidotto, Nº 95, BAIRRO: CENTRO 

– CIDADE: ÓLEO/SP / SETOR DE LICITAÇÃO 

Telefone e Fax 
3357-1211 

E-mail Institucional 
administracao@pmoleo.sp.gov.br 

 

LOCAL e DATA: ÓLEO, 08 DE  JULHO DE 2022 

 

___________________________________________ 

RESPONSÁVEL: JORDÃO ANTÔNIO VIDOTTO 

PREFEITO MUNICIPAL DE ÓLEO 

 

 

 

 

 

mailto:gabinete@pmoleo.sp.gov.br
mailto:gabinete@pmoleo.sp.gov.br

