Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Departamento de Licitações e Compras
CNPJ: 46.248.837/0001-55

Fls. no:________
Proc. Adm. no: 038/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 038/2021

CONTRATO Nº 075/2021
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VARGEM GRANDE DO SUL E A EMPRESA ALPER ENERGIA S.A.
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
CUSTEADO COM RECURSOS DE FINANCIAMENTO COM O
BANCO DO BRASIL, CONTRATO N.º 20/90001-5.

Por este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado como CONTRATANTE e assim simplesmente
denominado de ora em diante, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, 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 Sr.
AMARILDO DUZI MORAES, 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.º 1.219, Jd. Brasília, na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de
São Paulo, e de outro lado como CONTRATADA, e assim simplesmente denominada de ora em diante, a empresa
ALPER ENERGIA S.A., com sede à Rua Alameda Caiapós, n.º 900, Tamboré, na cidade de Barueri, Estado de São
Paulo. CEP: 06.460-110, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.388.615/0001-01, Inscrição Estadual 35.300.488.504 neste
ato representado pelo sócio diretor, CARLOS LAVINI SANJAR, brasileiro, casado, engenheiro, portador de cédula de
identidade RG n.º 26.164.000-8 e CPF n.º 282.187.708-01, residente e domiciliado à Rua do Ministro Luiz Gallotti,
n.º 470, Apartamento 152, Vila Cordeiro, na Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, têm entre si, justo e
contratado o que a seguir mutuamente se comprometem a cumprir e respeitar:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1- Execução de serviços de remoção de iluminação existente e instalação de iluminação pública de LED 100W e
150W, incluindo material, mão de obra e equipamentos, custeado com recursos de financiamento com o Banco do
Brasil, Contrato n.º 20/90001-5.
1.2- Devido as peculiaridades da obra os serviços deverão ser subdivididos em frentes de trabalho, de modo a
cumprir em sua integridade o prazo previsto no Cronograma Físico-Financeiro (60 dias). Diante disso, a Contratada
deverá apresentar a programação dos serviços, através de relatório técnico, para a aprovação da fiscalização,
juntamente com a documentação exigida em contrato (ART/RRT de execução; responsável técnico e seguro de
responsabilidade civil).
1.3- Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada aferir todos os pontos onde serão realizadas as trocas
das luminárias, para dar início aos trabalhos
1.4- Após a execução das obras, a Contratada deverá fornecer o projeto “as build”, com coordenadas reais, sem
custos para a Contratante, inclusive com fornecimento desta ART. Neste caso, para contribuir com esse processo, a
fiscalização disponibilizará os arquivos dwg.
1.5- Faz parte integrante deste contrato os itens detalhados nas Planilhas Orçamentárias, nos Projetos,
Especificações Técnicas, Cronograma, o Edital da Tomada de Preços Nº. 001/2021, e proposta comercial da
CONTRATADA.
1.6- O regime de execução é de empreitada por preço global.
1.7- O valor inicial atualizado deste contrato poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões nos
termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
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2.1- Os serviços deverão ser executados conforme Projetos, Especificações Técnicas, Planilhas de Quantitativos e
Cronograma que compõe pacote técnico descrito no item 2.2 do Edital e serão recebidos pelo Fiscal / Gestor do
Contrato designada pelo CONTRATANTE;
2.1.1 - A Contratada deverá observar e cumprir com todas as RECOMENDAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL
(ELEKTRO), contida no pacote técnico deste edital, como condição necessária para realização e recebimento do
objeto contratado.
2.1.2- Correrá por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como
materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de
sua execução.
2.1.3- Todos materiais e equipamentos a ser utilizados na rede de iluminação devem ser de fabricantes
homologados e padronizados conforme as normas ELEKTRO. Após a conclusão da obra o interessado deve solicitar
o pedido de vistoria através do canal de atendimento poder.publico@elektro.com.br.
2.1.4- Para a liberação das Medições da Obra a empresa contratada deverá apresentar as certificações de materiais
de acordo com exigência da Concessionária Distribuidora de Energia Elétrica local - ELEKTRO.
2.2- A CONTRATADA deverá apresentar para o funcionário encarregado pela Fiscalização do CONTRATANTE, antes
do início dos serviços e, em até 10 (dez) dias após a publicação do extrato deste contrato, os seguintes
documentos:
2.2.1- Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, com
base no valor total do contrato e ARTs ou RRTs dos co-responsáveis pelas áreas de atuação;
2.2.2- Nome, formação, endereço e fone/fax do responsável técnico direto pelos serviços e assuntos de ordem
operacional, com competência técnica para o artigo 7º ou 23º da Resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia-CONFEA ou para o artigo 2º da resolução no 21 de 05/04/12 do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU;
2.2.3- Comprovante de contratação de seguro de responsabilidade civil com importância assegurada
correspondente a 10% do valor deste contrato, com vigência idêntica ao período de execução dos serviços, para
ressarcimento de danos materiais e pessoais, válido durante a execução dos serviços, inclusive prorrogações, se
houver, bem como de seguro de risco de engenharia em 100% do valor contratual.
2.3- O responsável pela Fiscalização terá 3 (três) dias úteis para analisar os documentos entregues para que possa,
posteriormente, emitir a Autorização para Início dos Serviços.
2.4- O prazo de execução dos serviços é de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do recebimento pela
contratada da Ordem de Início dos Serviços que será expedida pelo Fiscal / Gestor ou Departamento de Obras.
2.5- Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão obedecer às Normas
reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:
2.5.1- Normas de Segurança em Edificações do CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;
2.5.2- Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
2.5.3- Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;
2.5.4- Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades governamentais, em âmbito
Municipal, Estadual e Federal e pertinentes à execução dos serviços ora contratados.
2.5.5- Normas relativas à sustentabilidade das esferas Federal, Estadual e Municipal.
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
3.1- O recebimento dar-se-á por intermédio do Fiscal / Gestor do CONTRATANTE, que expedirá a Autorização para
Início dos Serviços e os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo;
3.1.1-Somente serão expedidos os Termos de Recebimento se o objeto estiver plenamente de acordo com as
disposições constantes nas Especificações Técnicas, Projetos e na proposta comercial apresentada pela
CONTRATADA, e com observância, no que couber, das disposições no Decreto Municipal nº 4.700 de 20/08/2018
(JOM 25/08/2018), Anexo IX do Edital;
3.2- Executado, o objeto será recebido mediante termo circunstanciado assinado pelas partes:
3.2.1- Provisoriamente, após vistoria completa, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10
(dez) dias contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto;
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3.2.2- Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias da
expedição do Termo de Recebimento Provisório;
a) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que o Fiscal / Gestor do Contrato tenha aprovado a
completa adequação do objeto aos termos contratuais.
3.3- Constatadas irregularidades no objeto, a Fiscalização, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:
3.3.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às Especificações Técnicas, Projetos, Planilhas e
Cronograma anexos ao Edital da Tomada de Preços n.º 001/2021, determinando sua substituição/correção;
3.3.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.
3.4- As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados
do recebimento por ela da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.
3.5- Entende-se por concluído o objeto desta licitação, a realização total do empreendimento, no prazo
estabelecido e sua entrega, pela Contratada, a esta Prefeitura, livre e em perfeitas condições de serem utilizados.
3.6- O prazo de garantia dos serviços, equipamentos e materiais é de 60 (sessenta) meses, contados da data de
expedição do Termo de Recebimento Definitivo.
3.7- O recebimento provisório ou definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da Lei,
pela qualidade, correção e segurança dos serviços prestados.
3.8- Havendo interesse no Atestado de Capacidade Técnica referente ao serviço executado, o CONTRATANTE o
emitirá ficando a cargo da CONTRATADA, diligenciar nos moldes do artigo 58 da Resolução 1.025 de 30/10/2009 do
CONFEA, ou por requisito análogo do CAU, para que o documento passe a gozar da eficácia necessária aos fins
especiais a que eventualmente se destine.
CLÁUSULA QUARTA - VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO
4.1- O valor total deste contrato é de R$ 1.944.090,37 (um milhão, novecentos e quarenta e quatro mil, noventa
reais e trinta e sete centavos). A despesa onerará os recursos orçamentários:

4.2- De acordo com a Lei nº 10.192 de 14/02/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, os
preços referidos na Cláusula Quarta e Cláusula Nona serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses
contado a partir da data base do orçamento a que se refere a Proposta da CONTRATADA, ou seja, da data base das
Planilhas Quantitativas de Serviços e Preços, após o que serão reajustados pela variação apresentada pelo Índice
de Preços de Obras Públicas - Índice de Preços de Edificações – Escolas (Com Desoneração), elaborado pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE e publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda de São Paulo
no D.O.E., nos períodos equivalentes, variação esta calculada sobre os preços unitários de cada serviço contratado
e respeitando-se, para cada atividade de obra (obras com cronograma), os prazos de início e término do
cronograma de execução.
Para efeito do cálculo da parcela a ser reajustada, será utilizada a seguinte fórmula:

onde:
R = Valor do reajuste
Po = Parcela a ser reajustada
I = Índice de Preços de Obras Públicas - Índice de Preços de Edificações – Escolas, (Com Desoneração),
elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, referente ao mês da execução dos
serviços.
Io = Índice de Preços de Obras Públicas - Índice de Preços de Edificações – Escolas, (Com Desoneração),
elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, referente ao mês da data base do
orçamento FDE (anexo V), constante do Edital.
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4.2.1- Na hipótese de o índice não estar disponível por ocasião do faturamento, poderá a CONTRATADA reajustar o
mesmo pelo índice imediatamente anterior disponível, fazendo-se o acerto pelo índice definitivo tão logo este seja
publicado.
4.2.2- Os atrasos verificados e não justificados ou cujas justificativas da CONTRATADA não forem aceitas pelo
Município, não serão computados para os fins da periodicidade prevista nesta cláusula.
4.3- Os pagamentos respeitarão o Cronograma Físico Financeiro e Critérios de Remuneração contidos no pacote
técnico deste processo (item 2.2) e serão realizados no valor obtido mediante a aplicação dos preços unitários
constantes da Proposta Comercial apresentada pela Contratada, referente as medições apuradas pelo Fiscal /
Gestor às quantidades de serviços efetivamente executados.
4.3.1- Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE, através da Tesouraria, mediante crédito aberto em
conta corrente em nome da Contratada no Banco do Brasil S/A e/ou Caixa Econômica Federal, após a apresentação
da Nota Fiscal/Fatura da correspondente medição, devidamente aprovada pelo preposto da Prefeitura Municipal
de Vargem Grande do Sul, acompanhada de comprovantes de regularidade junto ao INSS, ISSQN, FGTS e da
medição dos serviços, em até 30 (trinta) após a aprovação.
4.4- Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar
a aprovação da medição relativa a cada etapa do contrato (conforme cronograma físico financeiro contido no item
2.2 do Edital).
4.5- A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29
da Lei nº 8.666, de 1993.
4.5.1- Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;
4.5.2- O prazo do subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da
Administração;
4.5.3- Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Departamento de Finanças
deverá comunicar ao Gestor responsável pela fiscalização quanto à inadimplência do fornecedor, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
4.5.4- Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos
em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa;
4.5.5-. Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação junto aos
órgãos competentes; e
4.5.6- Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pelo Chefe do Executivo, não será rescindido o contrato em execução com empresa
ou profissional que estiver irregular com o fisco.
4.6Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
4.7-

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

4.7.1- A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
4.8Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

4.9Não será considerado atraso no pagamento, as retenções efetuadas em virtude da aplicação do Decreto
Municipal nº 4.701, de 20 de agosto de 2018 (JOM 25/08/2018).
CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA
5.1- A vigência deste contrato inicia-se com a publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município,
encerrando-se no prazo de 06 (seis) meses com a emissão do termo de recebimento definitivo da obra.
5.2- O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento pela
CONTRATADA da Autorização para Início dos Serviços.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações dispostas nas Especificações Técnicas, Projetos, Planilhas de Quantitativos e Cronograma que
compõe o Edital, a CONTRATADA obriga-se a:
6.1- Fornecer mão de obra, maquinaria, equipamentos, materiais, acessórios e tudo mais que for necessário ao
pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume, qualidade e quantidades compatíveis para sua
conclusão dentro do prazo estabelecido.
6.2- Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais como materiais,
equipamentos, acessórios, instalação, ensaios, consertos, testes, análises de materiais e equipamentos, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução.
6.3- Zelar pela disciplina nos locais dos serviços, retirando qualquer funcionário considerado como de conduta
inconveniente pelo CONTRATANTE.
6.4- Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás, com fotografia recente e provendo-os
dos equipamentos de proteção individual - EPI’s.
6.5- Retirar todo material remanescente proveniente dos serviços executados, bem como, após o término dos
trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as áreas contempladas.
6.6- Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização dos serviços que
são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que responderá em seu próprio nome perante os órgãos
fiscalizadores.
6.7-UTILIZAR PRODUTOS OU SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA, OU DE ORIGEM NATIVA, QUE
TENHAM PROCEDÊNCIA LEGAL.
6.7.1- NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS LISTADOS NO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL
N.º 53.047/2008, SUA AQUISIÇÃO DEVERÁ OCORRER DE PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO CADMADEIRA.
6.8- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias por meio de seus empregados ao
atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito.
6.9- É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos serviços, materiais e equipamentos
utilizados até o recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE.
6.10- Cumprir e observar que, constatada a existência de materiais inadequados no canteiro de serviços, o
responsável pela Fiscalização oficiará a CONTRATADA para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas efetue a
remoção desses materiais.
6.11- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da
execução deste contrato;
6.11.1- A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos não transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.
6.12- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo, na execução deste contrato.
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6.13- Manter preposto que representará e acompanhará a execução deste contrato, prestando, ainda, a assistência
técnica necessária;
6.13.1- O preposto deverá comparecer no local da execução dos serviços em todos os dias de atividade,
permanecendo neste, durante o tempo que for necessário.
6.14- Fornecer a supervisão e administração necessária à execução dos serviços.
6.15- Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.16- Apresentar à responsável pela Fiscalização, quando solicitado, comprovantes de pagamentos de salários,
apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias relativas
aos seus empregados que foram alocados à prestação dos serviços deste contrato.
6.17- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as normas de
segurança do CONTRATANTE.
6.18- Encaminhar a relação dos funcionários que prestarão os serviços, constando nomes e números das cédulas
de identidade, com antecedência mínima de 48 horas do início das atividades.
6.19- A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das
obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pelo responsável pela Fiscalização
e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por
escrito, ao Fiscal / Gestor do Contrato.
6.20- Atender, no que couber, aos dispositivos do Decreto Municipal n.º 4.700, publicado no JOM de 25/08/2018.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1- Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
7.2- Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato através de servidor qualificado formalmente designado.
7.3- Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução dos serviços, bem como, recusar
qualquer serviço que não estiver compatível com as condições exigidas.
7.4- Atestar o recebimento da obra
CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA CONTRATUAL
8.1- Não será exigida a prestação de garantia de execução para a celebração do termo de contrato resultante desta
licitação.
CLÁUSULA NONA - RESCISÃO E SANÇÕES
9.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho
de 1994, autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, o contrato, independentemente de
interpelação judicial, sendo aplicável ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.
9.2- Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.071,
de 20 de agosto de 2018 (JOM 25/08/2018), do CONTRATANTE, que a CONTRATADA declara conhecer
integralmente.
9.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do CONTRATANTE em
aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação.
9.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da
CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
9.5- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados,
decorrentes das faltas cometidas pela CONTRATADA.
9.6- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
9.7- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do
plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais
cominações legais.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1- O presente Contrato não gera qualquer vínculo empregatício, ficando a cargo exclusivo da CONTRATADA os
encargos trabalhistas, previdenciários e tributários que a relação der causa.
10.2- A Contratada, não poderá subcontratar a execução total dos serviços objeto deste Processo Licitatório. A
subcontratação parcial poderá ser admitida para serviços que dependam de fornecimento de materiais
apropriados e uso de equipamentos específicos para execução de itens típicos da obra a ser contratada, limitado
ao percentual de 25% do valor total da obra. Contudo, para que isso ocorra, deverá haver a concordância da
Contratante em processo administrativo com apresentação de qualificação técnica e regularidade fiscal e
trabalhista da empresa subcontratada.
10.2.1- A subcontratação não desonera a CONTRATADA das responsabilidades e encargos estabelecidos no
contrato, sendo ela a única e exclusiva responsável pela execução da totalidade do objeto contratado para todos
os fins, inclusive os de cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho. O Município em hipótese
alguma se responsabilizará pelas obrigações de qualquer natureza assumidas entre a CONTRATADA e a
subcontratada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
11.1 - Elegem, as partes contratantes, o Foro da cidade de Vargem Grande do Sul, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato,
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, 29 de novembro de 2021.

PELA CONTRATANTE:

_______________________________________
Amarildo Duzi Moraes – Prefeito Municipal
PELA CONTRATADA:

_________________________________________
Carlos Lavini Sanjar – Sócio Diretor
TESTEMUNHAS:

1._______________________________________

2.___________________________________
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 038/2021
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
CONTRATADO: Alper Energia S.A.
CONTRATO Nº: 075/2021
OBJETO: Execução de serviços de remoção de iluminação existente e instalação de iluminação pública de LED
100W e 150W, incluindo material, mão de obra e equipamentos, custeado com recursos de financiamento com o
Banco do Brasil, Contrato n.º 20/90001-5
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*): Marcos Roberto Barion / Nº OAB: 255.579 / e-mail: juridico@vgsul.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: Vargem Grande do Sul - SP, 29 de novembro de 2021.
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE / RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO/ ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE /
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE(PREFEITURA):
Nome: Amarildo Duzi Moraes
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 024.413.408-16
Assinatura: ______________________________________________________
PELA CONTRATADA:
Nome: Carlos Lavini Sanjar
Cargo: Sócio Diretor
CPF: 282.187.708-01
Assinatura: ______________________________________________________
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 038/2021
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
CNPJ Nº: 46.248.837/0001-55
CONTRATADA: Alper Energia S.A.
CNPJ Nº: 09.388.615/0001-01
CONTRATO Nº: 075/2021
DATA DA ASSINATURA: 29 de novembro de 2021
VIGÊNCIA: Inicia-se com a publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município, encerrando-se no
prazo de 06 (seis) meses com a emissão do termo de recebimento definitivo da obra.
OBJETO: Execução de serviços de remoção de iluminação existente e instalação de iluminação pública de LED
100W e 150W, incluindo material, mão de obra e equipamentos, custeado com recursos de financiamento com o
Banco do Brasil, Contrato n.º 20/90001-5
VALOR (R$): 1.944.090,37 (um milhão, novecentos e quarenta e quatro mil, noventa reais e trinta e sete centavos)

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, 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:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou
serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Vargem Grande do Sul - SP, 29 de novembro de 2021.

______________________________
Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal
gabinete@vgsul.sp.gov.br
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