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Proc. Adm. no: 001/2021

Por este termo de rerratificação do instrumento contratual e na melhor forma de direito, de um lado como
e assim simplesmente denominado de ora em diante, a
, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Washington Luiz,
643 - Centro, Vargem Grande do Sul, São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.248.837/0001-55, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal
, brasileiro, casado, RG n.º 15.690.034-8, CPF
n.º 024.413.408-16, residente e domiciliado à Rua Carino da Gama Corrêa, n° 1.219, Jd. Brasília, na cidade de
Vargem Grande do Sul/SP, e de outro lado como
, e assim simplesmente denominada de ora em
diante, a empresa
com sede na Alameda das Figueiras, nº 410, Bairro: Parque
das Árvores, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, CEP: 14.404-067; inscrita no CNPJ sob o n.º
62.842.968/0001-12, Inscrição Estadual 310.772.151.118, neste ato representado pela proprietária,
brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG n.º
57.885.948-8 e CPF n.º 056.736.616-22 residente e domiciliada à Rua: João de Souza Medeiros, n.º 4500,
Jardim Paineiras, na cidade de Franca, estado de São Paulo, CEP: 14.407-751, resolvem firmar o presente
instrumento decorrente do
, regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:

Conforme CLÁUSULA PRIMEIRA do “Instrumento Particular de Contrato Social por Transformação de
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI em Sociedade Empresária Limitada Unipessoal”, fica
transformada a EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL, deixando de ser FRANPAV
CONSTRUTORA EIRELI e, passando a ter a denominação social de FRANPAV CONSTRUTORA LTDA.
Altera-se também o endereço da empresa, segundo CLÁUSULA SEGUNDA da Consolidação de Contrato
Social do instrumento retromencionado, deixando de ser Rua: Doutor Washington Luiz, n.º 2491, sala 01, Jardim
Boa Esperança, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, CEP: 14.401-220 e, passando a ser Alameda das
Figueiras, nº 410, Bairro: Parque das Árvores, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, CEP: 14.404-067.

Conforme CLÁUSULA QUARTA do instrumento inicial, solicitação e justificativa anexas do Departamento de
Educação e, acordo entre as partes, prorroga-se o instrumento contratual pelo período de 06 (seis) meses,
contados a partir da assinatura do presente termo.
Em decorrência da prorrogação deste instrumento contratual e conforme a CLÁUSULA TERCEIRA, item 3.11,
subitem 3.11.1, os valores foram reajustados observada a variação do IPCA – IBGE, conforme Planilha de Preços
a seguir:
Praça Washington Luiz, 643 – Centro – 13.880-000 – Vargem Grande do Sul – SP
(19) 3641-9019 / e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br
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EMEB NAIR BOLONHA
EMEB PROF. FRANCISCO RIBEIRO CARRIL
EMEB MARIO BENI
EMEB ANTONIO CURY
EMEB HENRIQUE DE BRITO NOVAES
EMEB DARCI TRONCOSO PERES DE CARVALHO
CRECHE E EMEB PADRE DONIZETTI
CRECHE GERALDO CARA RINALDI (PRÓ-INFANCIA)
CRECHE D. ZINHA CORDEIRO
CRECHE ALICE HELENA GIOVANELLI JOÃO
CRECHE IRMÃ GERTRUDES
CRECHE DONA CEZARINA
CRECHE VIRGÍNIA LOPES RUIZ
SEDE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

R$ 9.581,09
R$ 6.472,11
R$ 6.089,18
R$ 7.986,80
R$ 5.543,92
R$ 3.908,01
R$ 5.680,14
R$ 5.270,79
R$ 4.180,53
R$ 2.635,20
R$ 2.816,79
R$ 2.998,34
R$ 3.179,97
R$ 3.634,86
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06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

Estima-se o valor total do presente termo em
, sendo que a CONTRATADA perceberá a importância mensal
estimada de R$ 69.977,73 (Sessenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos).
As despesas decorrentes do presente termo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias que
serão suplementadas se necessário:
·
·

000187-02-02.14-12.361.0010-2.027-3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220 (0220) – MANUTENÇÃO DO
ENSINO FUNDAMENTAL;
000207-02-02.14-12.365.0011-2.029-3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0212 (0212) – MANUTENÇÃO DO
ENSINO INFANTIL CRECHE.

Permanecem expressamente ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento original.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente
Instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.
Vargem Grande do Sul, 08 de fevereiro de 2022.
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CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
CONTRATADA: FRANPAV CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO Nº : 008/2021
OBJETO: Prorrogação contratual, pelo período de 06 (seis) meses, referente à contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar para atender as unidades de ensino
do Departamento Municipal de Educação
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: Marcos Roberto Barion / Nº OAB: 255.579 / e-mail: juridico@vgsul.sp.gov.br
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
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 n.º 01/2020,
conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
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.
Vargem Grande do Sul - SP, 08 de fevereiro de 2022.
Nome: Amarildo Duzi Moraes
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 024.413.408-16

Nome: Amarildo Duzi Moraes
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 024.413.408-16
: ______________________________________________________

Nome: Maria Istela Xavier de Freitas
Cargo: Proprietária
CPF: 056.736.616-22
: ______________________________________________________
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Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
46.248.837/0001-55
FRANPAV CONSTRUTORA LTDA
62.842.968/0001-12
008/2021
08/02/2022
06 (seis) meses, contados a partir da assinatura
Prorrogação contratual, pelo período de 06 (seis) meses, referente à contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar para atender as unidades de ensino
do Departamento Municipal de Educação
R$ 419.866,38 (Quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos)

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando
requisitados.

Vargem Grande do Sul - SP, 08 de fevereiro de 2022.

______________________________
Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal
gabinete@vgsul.sp.gov.br
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PEDRO LUCAS FALCONI
pedro.falconi@vgsul.sp.gov.br
Chave Privada Assina.Net
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Amarildo Duzi Moraes
amarildoduzimoraes1@gmail.com
Certificado digital
IP: 200.206.69.98

MARCOS ROBERTO BARION
juridico@vgsul.sp.gov.br
Certificado digital
IP: 200.206.69.98
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MARIA ISTELA XAVIER DE FREITAS
franpavservicos@gmail.com
Chave Privada Assina.Net
IP: 179.104.115.152

GRAZZIELA FERREIRA MARTINS CAVALHEIRO
ANDRADE
grazziela.martins@vgsul.sp.gov.br
Chave Privada Assina.Net
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