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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 9.556/19 

PROCESSO Nº 65.996/18 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/19 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXPANSÃO DO 

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BAURU, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA POTENCIAL 

ELÉTRICO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 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. SIDNEI RODRIGUES, 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 POTENCIAL 

ELÉTRICO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI, estabelecida na cidade de Curitiba/PR, na Rua Major Vicente de Castro, nº 131, Bairro 

Fanny, CEP: 81.030-020, e-mail: engenharia@potencialiluminacao.com e adm@potencialiluminacao.com, inscrita no CNPJ sob nº 

32.662.373/0001-14, daqui a diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. DANILO PASQUALE GARCIA NAPPA, 

Sócio Administrador, portador do RG nº 8.965.009-7 e CPF nº 039.877.939-29. 

 

 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 

236/19 da Tomada de Preços nº 001/19, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 65.996/18. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DA LICITAÇÃO, DO PRAZO, VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

 

1.1. Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS DE 

ENGENHARIA ELÉTRICA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, 

ACOMPANHAMENTO/RESPONSABILIDADE TÉCNICA, TRANSPORTE DE MATERIAIS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER 

NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 

CIDADE DE BAURU, em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Obras – Termo de Referência – 

Anexo I do Edital nº 236/19, sendo: 

 

1.1.1. Execução de instalação/remoção de bicos de luz e seus acessórios, nos padrões da distribuidora local – CPFL, com 

a conexão à rede da distribuidora, a serem entregues em pleno funcionamento, ao qual fica condicionada a 

medição/recebimento por parte do CONTRATANTE; 

 

1.1.2. Os serviços serão executadas em diversas localidades dentro dos limites do CONTRATANTE, cujos locais 

específicos serão apontados em ordem de serviço emitido pela Seção de Gestão de Iluminação Pública da Secretaria 

Municipal de Obras. 

 

1.2. O prazo de execução dos serviços deverá ser de 12 (doze) meses e a vigência do contrato deverá ser de 16 (dezesseis) meses, a 

contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso haja interesse entre as partes, de acordo com o art. 57, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO E EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

2.1.  Os serviços serão determinados através de Ordem de Serviço, que será emitida pela Secretaria Municipal de Obras, após a 

publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Municipio, com veiculação as terças-feiras, quintas-feiras e sábados, sendo de inteira 

responsabilidade do licitante vencedor acompanhar as publicações. 

 

2.1.1. Após o recebimento da Ordem de Serviço a CONTRATADA, deverá iniciar os serviços em até 03 (três) dias úteis, 

sob pena de não o fazendo, serem aplicadas as penalidades cabíveis; 

 

2.1.2. As ordens de serviço deverão contemplar o mínimo de 10 (dez) intervenções podendo ser de instalação, realocação 

ou retirada, versando inclusive sobre localidades diversas dentro do Município. 

 

2.2. Implantação de novos bips (braço de iluminação pública) / realocações e retiradas (item 5.1 do Termo de Referência): 

 

2.2.1. Quando da instalação de BIPs em postes da CPFL, será emitida pelo Seção de Gestão de Iluminação da Secretaria 

Municipal de Obras da PMB uma ordem de serviço à CONTRATADA que deverá providenciar no prazo máximo de 10 (dez) 

dias corridos o projeto e documentação necessária para aprovação junto à CPFL; 

 

2.2.2. Após a aprovação do projeto e liberação para execução, a CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos 

para execução da obra, devendo comunicar oficialmente a conclusão e ligação definitiva do referido BIP; 

mailto:engenharia@potencialiluminacao.com
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2.2.3. Não obstante o prazo para a execução a CONTRATADA deverá informar com antecedência a data específica dos 

serviços bem como a informação diária do local de trabalho, a ser informada através de e-mail endereçado a Seção de Gestão 

de Iluminação, indicado pelos fiscais do contrato; 

 

2.2.4. Quando houver necessidade de interferências no tráfego para execução dos serviços, a CONTRATADA será 

responsável por providenciar sinalização no local e solicitar a devida autorização do Departamento de Trânsito, eventuais 

custos ocorrerão por conta da CONTRATADA. 

 

2.3. O objeto, melhor descrito no item 03 do Termo de Referência, compreende a execução de instalação/remoção de bicos de luz e 

seus acessórios, nos padrões da distribuidora local – CPFL, com a conexão à rede da distribuidora, a serem entregues em pleno funcionamento, ao 

qual fica condicionada a medição/recebimento por parte do CONTRATANTE. 

 

2.3.1. Os serviços serão executados em diversas localidades dentro dos limites do Município de Bauru, cujos locais 

específicos serão apontados em ordem de serviço emitido pela Seção de Gestão de Iluminação Pública da Secretaria 

Municipal de Obras. 

 

2.3.1.1. Os serviços e quantitativos estão descritos no quadro constante no item 03 (três) do Termo de 

Referência. 

 

2.3.2. Os padrões a serem instalados serão os seguintes: 

 

 Braço médio do tipo MS15i; 

 

 Braço médio do tipo MS25i; 

 

 Braço longo do tipo LS25i; 

 

 Retirada de materiais e realocações. 

 

2.3.2.1. Os padrões de instalação e de materiais deverão seguir o determinado no item 3.1 do Termo de 

Referência. 

 

2.4. A CONTRATADA deverá observar e cumprir os dispositivos legais e técnicos, bem como fornecer as documentações 

atinentes por ocasião da execução dos serviços ou sempre que for solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE, em cumprimento ao item 4 do 

Termo de Referência. 

 

2.5. Constatada qualquer irregularidade na prestação dos serviços da presente licitação, a CONTRATADA será obrigada a 

readequar os serviços prestados, sob pena de sujeitar-se não apenas à aplicação das multas e demais penalidades previstas no instrumento 

convocatório, mas também às sanções contratuais do Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis à espécie. 

 

2.6. Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá refazê-los no prazo de até 02 (dois) dias, 

contados da notificação por escrito. 

 

2.7. O objeto desta tomada de preço será fiscalizado pelo CONTRATANTE através de Fiscal e Gestor do contrato indicados no 

subitem 2.7.2 do contrato, e se houver alguma irregularidade, o Gestor será informado por escrito do ocorrido, sendo que este instaurará 

procedimento de aplicação de penalidade, observando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 

2.7.1. 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 deste contrato. 

 

2.7.2. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestor do contrato o Sr. JOSÉ RODRIGO DE OLIVEIRA, Engenheiro 

Eletricista, e como Fiscal o Sr. EVANDRO DA SILVA PINTO, Eletricista Instalador, servidores vinculados a Secretaria 

Municipal de Obras. 

 

2.7.3. O Gestor e Fiscal do contrato por parte do CONTRATANTE, terão as atribuições previstas no art. 67 da Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

2.8. Até o final de cada mês a fiscalização verificará os serviços executados e, caso estejam corretos, emitirá termo provisório de 

aceite dos serviços. Caso haja algum problema o termo não será emitido e a CONTRATADA deverá fazer as devidas adequações para que o termo 

seja emitido. 
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2.9. Para fins de medição, será adotada os procedimentos constantes na Cláusula III deste contrato.  

 

2.10. A medição mensal dos serviços deverá ser apresentada pela CONTRATADA e encaminhada à fiscalização até o dia 05 

(cinco) do mês subsequente da realização do serviço. 

 

2.11. A fiscalização do CONTRATANTE, fará a análise da medição mensal e estando de acordo, encaminhará a CONTRATADA, 

para a emissão da nota fiscal/fatura correspondente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA MEDIÇÃO 

 

3.1. As medições serão efetuadas mensais pela Secretaria Municipal de Obras, sendo apurado o serviço executado no período.  

 

3.1.1. A medição dos serviços executados levará em conta o número de vezes e o tipo de serviço realizado, de acordo com 

a planilha quantitativa e orçamentária que integrar o contrato e será finalizada no 1° (primeiro) dia útil de cada mês, 

abrangendo todo o serviço realizado no mês anterior; 

 

3.1.2. No ato da entrega da medição dos serviços, a fiscalização terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para conferência 

e liberação dos serviços para emissão da nota fiscal de pagamento; 

 

3.1.3. Não será considerado para efeito de medição o cumprimento parcial, assim entendido, por exemplo, apenas o 

fornecimento de documentos técnicos, fornecimento ou deposição de materiais, ou qualquer outra forma que não se amolde a 

empreitada caracterizada na planilha de serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

3.1. 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 02 (dois) 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 o contrato, 

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 02 (dois) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MEDIÇÃO 

 

4.1. O pagamento será efetuado de acordo com as medições aprovadas e serviços executados até o 30º (trigésimo) dia corrido, 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.  

 

4.2. Na eventual hipótese de problemas orçamentários e ou financeiros por parte do CONTRATANTE, a realização 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. 

 

4.2.1. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% 

(cinquenta centésimo 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). 

 

4.3. 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. 

 

4.4. 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. 
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4.5. As notas fiscais deverão conter o número do contrato, a modalidade licitatória e o número da licitação. 

 

4.5.1. A nota fiscal deverá obrigatoriamente estar acompanhada dos seguintes documentos: 

 

4.5.1.1. Cópia dos holerites, comprovantes de pagamentos de salários, guia de FGTS (GPIP), INSS (GPS) de 

cada empregado constante da execução dos serviços, correspondente ao mês da nota fiscal atual ou fatura vencida, 

na forma do art. 31, §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1.991; 

 

4.5.1.2. No caso da CONTRATADA se omitir na apresentação dos documentos acima descritos, o 

CONTRATANTE efetuará a notificação para que a CONTRATADA apresente os documentos no prazo máximo de 

05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, sob pena de abertura de procedimento de aplicação 

de penalidades, estando sujeita a Rescisão Unilateral do contrato, nos termos do art. 78, I c/c art. 79 da Lei Federal 

n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e da denúncia da situação ao órgão competente do Ministério do Trabalho e 

Emprego para as providências pertinentes; 

 

4.5.1.3. Também no corpo da nota fiscal, deverá a CONTRATADA, destacar as seguintes retenções: ISSQN, 

INSS e IRPJ, quando essas forem obrigatórias. Em caso negativo, a CONTRATADA deverá apresentar declaração 

formal de que é beneficiária de tal(is) isenção(ões). 

 

4.6. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à execução do presente contrato, cabendo o 

CONTRATANTE exclusivamente o pagamento da importância CONTRATADA. 

 

4.7. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiros. 

 

CLÁUSULA QUINTA: VALOR DO CONTRATO 

 

5.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto da Cláusula Primeira a importância de R$ 534.200,50 (quinhentos 

e trinta e quatro mil, duzentos reais e cinquenta centavos), que será suportado pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria 

Municipal de Obras. 

 

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65 § 1º da Lei Federal n º 8.666, de 21 de 

junho de 1.993. 

 

6.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato quando constatados vícios, defeitos ou incorreções de execução ou de materiais empregados. 

 

6.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente o CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa possibilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

6.4. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas no 

certame licitatório. 

 

6.5. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, ficais e 

comerciais resultantes da execução do presente contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA GARANTIA 

 

7.1. A CONTRATADA, na data da assinatura do contrato, prestará garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nas 

modalidades previstas no art. 56, § 1º, I à III e §§ 2º e 4º da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, tendo sua validade até a data da 

conclusão de todos os serviços. 

 

7.1.1. Qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pela CONTRATADA, esta deverá cobrir todo o prazo de 

vigência do contrato, acrescido de 60 (sessenta) dias; 

 

7.1.2. A Caução inicial e os reforços poderão ser feitos nos termos do Artigo 57 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 

de 1.993; 
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7.1.3. A garantia escolhida pela CONTRATADA deverá ser complementada sempre que houver defasagem em relação ao 

valor inicial. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, a garantia 

deverá ser renovada, mantendo-se os mesmos percentuais sobre o valor do contrato, atualizado e cobrindo-se o prazo 

prorrogado acrescido de mais 60 (sessenta) dias; 

 

7.1.4. A garantia depositada poderá, a critério do CONTRATANTE, ser utilizada para cobrir eventuais multas ou não 

cumprimento de obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA; 

 

7.1.5. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a garantia deverá ser reconstituída imediatamente pela 

CONTRATADA, de forma a manter o valor compatível com o valor da contratação; 

 

7.1.6. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída até 10 (dez) dias consecutivos após o 

cumprimento fiel e correto dos termos contratuais; 

 

7.1.7. No caso de caução em dinheiro, a garantia será restituída, mediante requerimento da CONTRATADA, após o 

cumprimento fiel e correto dos termos contratuais, corrigida monetariamente pelo I.P.C.A/I.B.G.E ou outro índice de correção 

oficial do Municipio, que venha a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA OITAVA: SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 

 

8.1. 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, além das demais sanções 

previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, quais sejam: 

 

8.1.1. Advertência; 

 

8.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato em caso de Rescisão Unilateral, sem prejuízo da aplicação 

da multa prevista no item 8.1; 

 

8.1.3. 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; 

 

8.1.4. 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 a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

8.2. 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. 

 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. O presente contrato está vinculado ao Edital nº 236/19, de acordo com o art. 55, inc. XI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993, ao Termo de Referência – Anexo I e à proposta da CONTRATADA. 

 

9.2. Não poderá a CONTRATADA, ceder ou transferir o contrato, no todo ou em parte, bem como caucionar ou utilizar o mesmo 

para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

9.3. Na nota fiscal deverá constar Município de Bauru, Praça das Cerejeiras nº 1-59, CNPJ 46.137.410/0001-80, número do 

Processo Administrativo e número do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

 

10.1. 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 assegurados, em quaisquer 

hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido Processo legal. 

 

10.2. Em caso de rescisão contratual pelos motivos dispostos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a 

CONTRATADA perderá em favor do CONTRATANTE a garantia a que se refere à Cláusula Sétima deste contrato, sendo exigida ainda a 

complementação referente a multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nos termos da Cláusula Oitava. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 

 

11.1. 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, 30 de setembro de 2.019. 

 

 

 

 

 

 

 

SIDNEI RODRIGUES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

DANILO PASQUALE GARCIA NAPPA 

POTENCIAL ELÉTRICO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: POTENCIAL ELÉTRICO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.556/19 

 

 

OBJETO: Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS DE ENGENHARIA 

ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, ACOMPANHAMENTO/ 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA, TRANSPORTE DE MATERIAIS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A 

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE BAURU, em 

conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Obras – Termo de Referência – Anexo I do Edital nº 

236/19, sendo: 1.1.1. Execução de instalação/remoção de bicos de luz e seus acessórios, nos padrões da distribuidora local – CPFL, com a conexão 

à rede da distribuidora, a serem entregues em pleno funcionamento, ao qual fica condicionada a medição/recebimento por parte do 

CONTRATANTE; 1.1.2. Os serviços serão executadas em diversas localidades dentro dos limites do CONTRATANTE, cujos locais específicos 

serão apontados em ordem de serviço emitido pela Seção de Gestão de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Obras. 

 

 

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 

01/2011 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 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, 30 de setembro de 2.019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: José Rodrigo De Oliveira 

Cargo: Engenheiro Eletricista  

CPF: XXXXXXXXX RG: XXXXXXXX 

Data de Nascimento: XXXXXXXX 

Endereço Residencial completo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXXXXX 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Sidnei Rodrigues 

Cargo: Secretário Municipal de Obras 

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: Danilo Pasquale Garcia Nappa  

Cargo: Representante Legal 

CPF: 039.877.939-29  RG: 8.965.009-7 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço Residencial completo: Rua Amazonas, nº 677, Apartamento 11, Bairro Água Verde - – Curitiba/PR 

E-mail institucional: engenharia@potencialilumnacao.com 

E-mail pessoal: adm@potencialiluminacao.com 

Telefone(s): (41) 3049-3628 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

SIDNEI RODRIGUES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

sidneirodrigues@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

DANILO PASQUALE GARCIA NAPPA 

POTENCIAL ELÉTRICO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI 

engenharia@potencialilumnacao.com 

mailto:sidneirodrigues@bauru.sp.gov.br
mailto:sidneirodrigues@bauru.sp.gov.br
mailto:engenharia@potencialilumnacao.com
mailto:adm@potencialiluminacao.com
mailto:sidneirodrigues@bauru.sp.gov.br
mailto:engenharia@potencialilumnacao.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 DE OBRAS 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: POTENCIAL ELÉTRICO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 9.556/19 

 

 

OBJETO: Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OBRAS DE ENGENHARIA 

ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, ACOMPANHAMENTO/ 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA, TRANSPORTE DE MATERIAIS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA A 

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE BAURU, em 

conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Obras – Termo de Referência – Anexo I do Edital nº 

236/19, sendo: 1.1.1. Execução de instalação/remoção de bicos de luz e seus acessórios, nos padrões da distribuidora local – CPFL, com a conexão 

à rede da distribuidora, a serem entregues em pleno funcionamento, ao qual fica condicionada a medição/recebimento por parte do 

CONTRATANTE; 1.1.2. Os serviços serão executadas em diversas localidades dentro dos limites do CONTRATANTE, cujos locais específicos 

serão apontados em ordem de serviço emitido pela Seção de Gestão de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Obras. 

 

 

NOME: Sidnei Rodrigues 

CARGO: Secretário Municipal de Obras 

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) 3235-1111 / 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 de Obras 

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

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1111 

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

 

 

mailto:sidneirodrigues@bauru.sp.gov.br
mailto:sidneirodrigues@bauru.sp.gov.br

