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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8.580/17 

PROCESSO Nº 53.493/17 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8.580/17, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE 

BAURU – EMDURB. 

 

 

  Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito o MUNICÍPIO DE BAURU, doravante denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, doravante denominado 

CONTRATANTE e a EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB, 

representada pelo seu Presidente, Sr. ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES, devidamente qualificado nos autos do Processo em epígrafe, 

simplesmente denominada CONTRATADA, ambas as partes já devidamente qualificadas no instrumento contratual, resolvem, de comum 

acordo, ADITAR o contrato nº 8.580/17, na forma e condições seguintes: 

 

1. As partes, resolvem, alterar o item 2.1 da Cláusula Segunda do contrato, para acrescer mais 12 (doze) meses ao prazo de 

vigência, passando de 12 (doze) meses para 24 (vinte e quatro) meses, que passa a ter a seguinte redação: 

 

“2.1. O prazo do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, justificadamente, nos termos do disposto no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.” 

 

2. As partes, resolvem, também, REDUZIR o valor praticado para os itens 03 (serviços especializados de administração 

aeroportuária) e 10 (serviços de pintura nas áreas cimentadas do balizamento), e com o aditamento do presente contrato os serviços 

pormenorizadamente descritos no contrato originário, passam a constar com as seguintes quantidades: 

 

Item Descrição 

Unidade 

de 

medida 

Quantidade 

Estimada 

ANO 

Valor 

unitário 
Valor Total 

01 

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

DESARMADO, sendo 2 postos mês, na escala de 

12x36h, durante 24h dia, de segunda à domingo, 

inclusive domingos e feriados. Compete aos mesmos 

fiscalizar a guarda do patrimônio aeroportuário e 

observar as dependências administrativas, 

percorrendo-os sistematicamente e inspecionando 

suas dependências e arredores, motorizados e ou a pé, 

para evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e 

outras anormalidades; Controlar fluxo de pessoas, 

identificando, orientando e encaminhando-as para os 

lugares desejados; Fazer manutenções simples nos 

locais de trabalho; Controle e coordenação do 

embarque e desembarque de passageiros, associados 

do aeroclube e colaboradores de empresas do sítio 

aeroportuário; Security e safety da área patrimonial 

do aeródromo, 24 horas nos dois portões de acessos 

(Terminal de Passageiros – TPS, Portão de Acessos 

Operacional e de Veículos, pistas e pátios), possuir as 

devidas capacitações em atuação no sistema 

aeroportuário, bem como as reciclagens compatíveis 

com a função. Totalizando 09 profissionais. 

Posto/ 

Mês 
24 R$ 21.900,00 R$ 525.600,00 

02 

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE 

AEROPORTO, compreendendo a execução dos 

serviços de Apoio nas áreas de recursos humanos, 

administração, finanças e logística; Atender 

fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo 

informações sobre produtos e serviços; Tratar de 

documentos variados, cumprindo todo o 

procedimento necessário referente aos mesmos; 

Receber e controlar materiais e estoque, controle de 

pessoal interno; Credenciamento de 

visitantes/permanentes/em serviços/temporários em 

consonância com a segurança institucional do 

Aeroporto Comandante João Ribeiro de Barros – 

SBBU; Auxílio na recepção em solo para as 

autoridades e convidados; Controle de todo o sistema 

(lançamento, relatórios, repasses) de tarifação 

(receitas tarifárias e de receitas não tarifárias) com a 

capacitação exigida na legislação. 

Posto/ 

MÊS 
12 R$ 5.220,00 R$ 62.640,00 
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03 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA para 

responder e coordenar as atividades do setor, 

orientando e supervisionando para que sejam 

realizados os trabalhos de acordo com as leis 

trabalhistas e normas internas, a fim de assegurar 

providências compatíveis com os interesses inerentes 

a atividade, Processos organizacionais (Planos de 

Segurança Aeroportuários - PSA, Planos de 

emergências – PLEM, Planos de Segurança para 

Transporte Aéreo de Valores – PSTAV; Atuação em 

comissão de segurança aeroportuária, e demais 

necessidades contidas nas legislações que regem o 

setor aeroportuário); Controle de pessoal interno; 

Recepção em solo para as autoridades e convidados; 

Conferencia e lançamento das tarifas de permanência; 

solicitação de PRENOTAM – Notificações de trafego 

do aeródromo, Controle de todo o sistema 

(lançamento, relatórios, repasses) de tarifação 

(receitas tarifárias e de receitas não tarifárias); Fiscal 

de Pátio: Realizar os trabalhos de coordenação das 

operações de movimento das aeronaves no solo, fora 

da pista de pouso e decolagem; Orientações para o 

estacionamento das aeronaves; Orientar e controlar os 

serviços do modal aéreo, coletivo e especial, 

interferindo quando e da forma que se tornar 

necessária para manutenção da boa qualidade dos 

mesmos, com capacitação exigida na legislação 

Posto/ 

MÊS 
12 R$ 6.190,00 R$ 74.280,00 

04 

SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 

a) do piso sob a cobertura incluindo os sanitários 

públicos (masculino e feminino) existentes no 

saguão do Terminal de Passageiros do Aeródromo – 

“TPS”. É realizado diariamente de segunda à sexta, 

em uma área de 87m²/por dia, sendo 2088m² 

mensais, total anual de 25.056 m²; 

b) da guarita de vigilantes (fibra) disposta no pátio 

da área restrita, diariamente de segunda à sexta, em 

uma área de 2,5m²/por dia, sendo 60m² mensais, 

total anual de 720 m²; 

c) da guarita de acessos de veículos para a área 

restrita, contendo 02 sanitários de uso coletivo 

(feminino/masculino), uma cozinha com geladeira, 

micro ondas e pia, uma sala para escritório da 

Administração e posto de atuação dos vigilantes 

patrimoniais, incluindo o recolhimento de resíduos na 

área externa da sala (folhas de árvores, papeis, latas, 

garrafas, plásticos, etc), diariamente segunda à 

sexta, em uma área de 50 m²/por dia, sendo 1200 m² 

mensais, total anual 14.400 m²; 

d) da área de manutenção e refeitório disposto na 

área restrita, sendo: 01 sanitário de uso coletivo, 

uma cozinha em alvenaria e com piso frio contendo 

geladeira, micro ondas, fogão a gás, mesas e cadeiras, 

dois cômodos de alvenaria em piso frio para 

armazenar materiais, equipamentos e ainda itens de 

almoxarifado, mantendo o controle de estoque de 

materiais cabíveis a sua função (diversos), sendo 

realizado diariamente de segunda à sexta, em uma 

área de 62m²/por dia, sendo 1488m² mensais, total 

anual de 17.856 m².  

Considerando as quantidades acima apontadas 

(25.056m² + 720m² + 14.400m² + 17.856 m²) o total 

perfaz a quantia de 58.032m²  

m² 58.032 R$ 3,00 R$ 174.096,00 
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05 

SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS E 

DETRITOS 

a) Na área do saguão do Terminal de Passageiros do 

Aeródromo – “TPS” sem adentrar a área do Bar do 

Aeroporto, bem como o estacionamento de veículos e 

guias e sarjetas da área de acesso ao estacionamento, 

ensacando-os para o correto descarte para a coleta 

domiciliar, diariamente de segunda à sexta, em uma 

área de 1.900m²/por dia, considerando 24 dias úteis no 

mês, sendo 45.600m² mensais, no total anual de 

547.200m²; 

b) No pátio aberto do aeródromo com área de (50 x 80 m) 

e na área de estacionamento de aeronaves (200 x 80 m), 

diariamente de segunda à domingo, em uma área de 

20.000 m²/ por dia, sendo 600.000m² mensais, no total 

anual de 7.200.000 m². 

Considerando as quantidades acima apontadas 

(547.200m² + .7200.000m²) o total perfaz a quantia de 

7.747.200m²  

Total de 7.747.200 m² /10.000 = 774,72 ha 

(1hectare (ha) equivale a 10.000 m²) 

ha 774,72 R$ 125,00 R$ 96.840,00 

06 

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 

ÁREA PERIMETRAL DOS ALAMBRADOS, 

incluindo mourões (poste de concreto para alambrado), 

sempre que necessário e ainda quando houver riscos de 

invasões, sendo 1.000 m² anuais. 

m² 1.000 R$ 9,00 R$ 9.000,00 

07 

ROÇADA MECANIZADA MANUAL 

Realizado com roçadeira costal, com a retirada de 

resíduos e detritos, incluso mão de obra e materiais, 

existentes na área perimetral dos alambrados com 

15.000m²; laterais da pista 9.216m² (balizamento); laterais 

pátio e estacionamento de aeronaves com 1.980m², em 

situação de acabamento e limite para a roçada tratorizada, 

sempre que necessário, para manter a determinação de 

limite altura contido no Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil - RBAC 153 e demais legislações em vigor, 

sendo realizada a cada 02 meses em uma área de 26.196 

m², que totaliza a quantia de 157.176m² ano 

Total de 157.176 m² /10.000 = 15,72 ha 

(1hectare (ha) equivale a 10.000 m²) 

h.a 15,72 R$ 1.730,00 R$ 27.195,60 

08 

ROÇADA MECANIZADA COM TRATOR nas 

demais áreas verdes do sítio aeroportuário (patrimonial 

– alambrados), sendo realizada 04 vezes ao ano, em uma 

área de 272.883 m², que totalizam 1.091.532 m² por ano. 

1.091.532 m² /10.000 = 109,15 ha 

(1hectare (ha) equivale a 10.000 m²) 

h.a 109.15 R$ 1.269,00 R$ 138.511,35 

09 

SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VENENO de 

formigueiros e cupins nas áreas verdes existente no 

Aeródromo, dentro dos procedimentos de segurança 

exigidos, mantendo a área controlada, sendo realizada a 

cada 03 meses em uma área de 299.079m², que totaliza 

1.196.316 m² no ano, que totaliza 1.196.316 m² no ano, 

sendo que aproximadamente 10% desta área total precisa 

de aplicação de veneno, ou seja, 119.631,60 m² 

m² 119.631,60 R$ 0,45 R$ 53.834,22 

10 

SERVIÇOS DE PINTURAS NAS ÁREAS 

CIMENTADAS DO BALIZAMENTO, com tinta de 

demarcação viária, sendo realizada anualmente em uma 

área de 300 m². 

m² 300 R$ 19,00 R$ 5.700,00 

11 

SERVIÇOS DE PINTURAS NAS ÁREAS PREDIAIS 

DA ADMINISTRAÇÃO, com tinta látex ou esmalte 

sintético, sendo realizada, anualmente em uma área de 

1.700 m². 

m² 1.700 R$ 8,44 R$ 14.348,00 

VALOR TOTAL: R$ 1.182.045,17 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, quarenta e cinco reais e dezessete 

centavos) 
R$ 1.182.045,17 
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3. Consequentemente fica acrescido ao valor do contrato R$ 1.182.045,17 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, quarenta e 

cinco reais e dezessete centavos), razão pela qual, item 3.2 da Cláusula Terceira do contrato original, passa a ter a seguinte redação: 

 

“3.2. O valor total estimado para o presente contrato será de R$ 2.381.970,34 (dois milhões, trezentos e oitenta e um 

mil, novecentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), que será suportado pela Dotação Orçamentaria do Município de 

Bauru, da Secretaria Municipal de Obras.” 

 

4.  As demais cláusulas do contrato nº 8.580, de 27 de novembro de 2.017, não modificadas por este, ou por outro Termo 

Aditivo, continuam em pleno vigor. 

 

 E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e validade, 

na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

 Bauru, 07 de novembro de 2.018. 

 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 



 

5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 8.580/17 

 

 

OBJETO: As partes, resolvem, alterar o item 2.1 da Cláusula Segunda do contrato, para acrescer mais 12 (doze) meses ao prazo de vigência, 

passando de 12 (doze) meses para 24 (vinte e quatro) meses, que passa a ter a seguinte redação: “2.1. O prazo do presente contrato será de 24 

(vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, justificadamente, nos termos do disposto no art. 57, inciso II, da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.”As partes, resolvem, também, REDUZIR o valor praticado para os itens 03 (serviços 

especializados de administração aeroportuária) e 10 (serviços de pintura nas áreas cimentadas do balizamento), e com o aditamento do presente 

contrato os serviços pormenorizadamente descritos no contrato originário, passam a constar com as seguintes quantidades: 

 

Item Descrição 

Unidade 

de 

medida 

Quantidade 

Estimada 

ANO 

Valor 

unitário 
Valor Total 

01 

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

DESARMADO, sendo 2 postos mês, na escala de 

12x36h, durante 24h dia, de segunda à domingo, 

inclusive domingos e feriados. Compete aos mesmos 

fiscalizar a guarda do patrimônio aeroportuário e 

observar as dependências administrativas, 

percorrendo-os sistematicamente e inspecionando 

suas dependências e arredores, motorizados e ou a pé, 

para evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e 

outras anormalidades; Controlar fluxo de pessoas, 

identificando, orientando e encaminhando-as para os 

lugares desejados; Fazer manutenções simples nos 

locais de trabalho; Controle e coordenação do 

embarque e desembarque de passageiros, associados 

do aeroclube e colaboradores de empresas do sítio 

aeroportuário; Security e safety da área patrimonial 

do aeródromo, 24 horas nos dois portões de acessos 

(Terminal de Passageiros – TPS, Portão de Acessos 

Operacional e de Veículos, pistas e pátios), possuir as 

devidas capacitações em atuação no sistema 

aeroportuário, bem como as reciclagens compatíveis 

com a função. Totalizando 09 profissionais. 

Posto/ 

Mês 
24 R$ 21.900,00 R$ 525.600,00 

02 

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE 

AEROPORTO, compreendendo a execução dos 

serviços de Apoio nas áreas de recursos humanos, 

administração, finanças e logística; Atender 

fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo 

informações sobre produtos e serviços; Tratar de 

documentos variados, cumprindo todo o 

procedimento necessário referente aos mesmos; 

Receber e controlar materiais e estoque, controle de 

pessoal interno; Credenciamento de 

visitantes/permanentes/em serviços/temporários em 

consonância com a segurança institucional do 

Aeroporto Comandante João Ribeiro de Barros – 

SBBU; Auxílio na recepção em solo para as 

autoridades e convidados; Controle de todo o sistema 

(lançamento, relatórios, repasses) de tarifação 

(receitas tarifárias e de receitas não tarifárias) com a 

capacitação exigida na legislação. 

Posto/ 

MÊS 
12 R$ 5.220,00 R$ 62.640,00 
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03 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA para 

responder e coordenar as atividades do setor, 

orientando e supervisionando para que sejam 

realizados os trabalhos de acordo com as leis 

trabalhistas e normas internas, a fim de assegurar 

providências compatíveis com os interesses inerentes 

a atividade, Processos organizacionais (Planos de 

Segurança Aeroportuários - PSA, Planos de 

emergências – PLEM, Planos de Segurança para 

Transporte Aéreo de Valores – PSTAV; Atuação em 

comissão de segurança aeroportuária, e demais 

necessidades contidas nas legislações que regem o 

setor aeroportuário); Controle de pessoal interno; 

Recepção em solo para as autoridades e convidados; 

Conferencia e lançamento das tarifas de permanência; 

solicitação de PRENOTAM – Notificações de trafego 

do aeródromo, Controle de todo o sistema 

(lançamento, relatórios, repasses) de tarifação 

(receitas tarifárias e de receitas não tarifárias); Fiscal 

de Pátio: Realizar os trabalhos de coordenação das 

operações de movimento das aeronaves no solo, fora 

da pista de pouso e decolagem; Orientações para o 

estacionamento das aeronaves; Orientar e controlar os 

serviços do modal aéreo, coletivo e especial, 

interferindo quando e da forma que se tornar 

necessária para manutenção da boa qualidade dos 

mesmos, com capacitação exigida na legislação 

Posto/ 

MÊS 
12 R$ 6.190,00 R$ 74.280,00 

04 

SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 

a) do piso sob a cobertura incluindo os sanitários 

públicos (masculino e feminino) existentes no 

saguão do Terminal de Passageiros do Aeródromo – 

“TPS”. É realizado diariamente de segunda à sexta, 

em uma área de 87m²/por dia, sendo 2088m² 

mensais, total anual de 25.056 m²; 

b) da guarita de vigilantes (fibra) disposta no pátio 

da área restrita, diariamente de segunda à sexta, em 

uma área de 2,5m²/por dia, sendo 60m² mensais, 

total anual de 720 m²; 

c) da guarita de acessos de veículos para a área 

restrita, contendo 02 sanitários de uso coletivo 

(feminino/masculino), uma cozinha com geladeira, 

micro ondas e pia, uma sala para escritório da 

Administração e posto de atuação dos vigilantes 

patrimoniais, incluindo o recolhimento de resíduos na 

área externa da sala (folhas de árvores, papeis, latas, 

garrafas, plásticos, etc), diariamente segunda à 

sexta, em uma área de 50 m²/por dia, sendo 1200 m² 

mensais, total anual 14.400 m²; 

d) da área de manutenção e refeitório disposto na 

área restrita, sendo: 01 sanitário de uso coletivo, 

uma cozinha em alvenaria e com piso frio contendo 

geladeira, micro ondas, fogão a gás, mesas e cadeiras, 

dois cômodos de alvenaria em piso frio para 

armazenar materiais, equipamentos e ainda itens de 

almoxarifado, mantendo o controle de estoque de 

materiais cabíveis a sua função (diversos), sendo 

realizado diariamente de segunda à sexta, em uma 

área de 62m²/por dia, sendo 1488m² mensais, total 

anual de 17.856 m².  

Considerando as quantidades acima apontadas 

(25.056m² + 720m² + 14.400m² + 17.856 m²) o total 

perfaz a quantia de 58.032m²  

m² 58.032 R$ 3,00 R$ 174.096,00 
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05 

SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS E 

DETRITOS 

a) Na área do saguão do Terminal de Passageiros do 

Aeródromo – “TPS” sem adentrar a área do Bar do 

Aeroporto, bem como o estacionamento de veículos e 

guias e sarjetas da área de acesso ao estacionamento, 

ensacando-os para o correto descarte para a coleta 

domiciliar, diariamente de segunda à sexta, em uma 

área de 1.900m²/por dia, considerando 24 dias úteis no 

mês, sendo 45.600m² mensais, no total anual de 

547.200m²; 

b) No pátio aberto do aeródromo com área de (50 x 80 m) 

e na área de estacionamento de aeronaves (200 x 80 m), 

diariamente de segunda à domingo, em uma área de 

20.000 m²/ por dia, sendo 600.000m² mensais, no total 

anual de 7.200.000 m². 

Considerando as quantidades acima apontadas 

(547.200m² + .7200.000m²) o total perfaz a quantia de 

7.747.200m²  

Total de 7.747.200 m² /10.000 = 774,72 ha 

(1hectare (ha) equivale a 10.000 m²) 

ha 774,72 R$ 125,00 R$ 96.840,00 

06 

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 

ÁREA PERIMETRAL DOS ALAMBRADOS, 

incluindo mourões (poste de concreto para alambrado), 

sempre que necessário e ainda quando houver riscos de 

invasões, sendo 1.000 m² anuais. 

m² 1.000 R$ 9,00 R$ 9.000,00 

07 

ROÇADA MECANIZADA MANUAL 

Realizado com roçadeira costal, com a retirada de 

resíduos e detritos, incluso mão de obra e materiais, 

existentes na área perimetral dos alambrados com 

15.000m²; laterais da pista 9.216m² (balizamento); laterais 

pátio e estacionamento de aeronaves com 1.980m², em 

situação de acabamento e limite para a roçada tratorizada, 

sempre que necessário, para manter a determinação de 

limite altura contido no Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil - RBAC 153 e demais legislações em vigor, 

sendo realizada a cada 02 meses em uma área de 26.196 

m², que totaliza a quantia de 157.176m² ano 

Total de 157.176 m² /10.000 = 15,72 ha 

(1hectare (ha) equivale a 10.000 m²) 

h.a 15,72 R$ 1.730,00 R$ 27.195,60 

08 

ROÇADA MECANIZADA COM TRATOR nas 

demais áreas verdes do sítio aeroportuário (patrimonial 

– alambrados), sendo realizada 04 vezes ao ano, em uma 

área de 272.883 m², que totalizam 1.091.532 m² por ano. 

1.091.532 m² /10.000 = 109,15 ha 

(1hectare (ha) equivale a 10.000 m²) 

h.a 109.15 R$ 1.269,00 R$ 138.511,35 

09 

SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VENENO de 

formigueiros e cupins nas áreas verdes existente no 

Aeródromo, dentro dos procedimentos de segurança 

exigidos, mantendo a área controlada, sendo realizada a 

cada 03 meses em uma área de 299.079m², que totaliza 

1.196.316 m² no ano, que totaliza 1.196.316 m² no ano, 

sendo que aproximadamente 10% desta área total precisa 

de aplicação de veneno, ou seja, 119.631,60 m² 

m² 119.631,60 R$ 0,45 R$ 53.834,22 

10 

SERVIÇOS DE PINTURAS NAS ÁREAS 

CIMENTADAS DO BALIZAMENTO, com tinta de 

demarcação viária, sendo realizada anualmente em uma 

área de 300 m². 

m² 300 R$ 19,00 R$ 5.700,00 

11 

SERVIÇOS DE PINTURAS NAS ÁREAS PREDIAIS 

DA ADMINISTRAÇÃO, com tinta látex ou esmalte 

sintético, sendo realizada, anualmente em uma área de 

1.700 m². 

m² 1.700 R$ 8,44 R$ 14.348,00 

VALOR TOTAL: R$ 1.182.045,17 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, quarenta e cinco reais e dezessete 

centavos) 
R$ 1.182.045,17 
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3. Consequentemente fica acrescido ao valor do contrato R$ 1.182.045,17 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, quarenta e 

cinco reais e dezessete centavos), razão pela qual, item 3.2 da Cláusula Terceira do contrato original, passa a ter a seguinte redação: 

 

“3.2. O valor total estimado para o presente contrato será de R$ 2.381.970,34 (dois milhões, trezentos e oitenta e um 

mil, novecentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), que será suportado pela Dotação Orçamentaria do Município de 

Bauru, 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, 07 de novembro de 2.018. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Etelvino Zacarias Martins 

Cargo: Diretor de Departamento 

CPF: XXXXXXXXXX RG: XXXXXXXXXXX 

Data de Nascimento: XXXXXXXXXXXXX 

Endereço Residencial completo: XXXXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXXXXX 

E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 135.199.108/61 RG: 17.116.995-5 

Data de Nascimento: 20/09/1968 

Endereço Residencial completo: Rua Julio Maringoni, nº 4-50, Vila Santa Clara, Cep: 17.014-050 

E-mail institucional: gazzetta@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal: cgazzetta@terra.com.br 

Telefone(s): (14) 3235-1021 

 

 

PELA CONTRATADA: 
Nome: Elizeu Eclair Teixeira Borges 

Cargo: Presidente da Emdurb 

CPF: 603.797.828-04  RG: 7.103.876-0 – SSP/SP 

Data de Nascimento: 08/06/1964 

Endereço Residencial completo: Rua Machado de Assis, nº 10-80, ap. 11, Cep: 17.014-038 

E-mail institucional: elizeuborges@emdurb.com.br 

E-mail pessoal: elizeuborges@emdurb.com.br 

Telefone(s): (14) 98100 - 9227 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

gazzetta@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 
ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB 
elizeuborges@emdurb.com.br 



 

10 

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 

 

ORGÃO OU ENTIDADE: GABINETE DO PREFEITO 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 8.580/17 

 

OBJETO: As partes, resolvem, alterar o item 2.1 da Cláusula Segunda do contrato, para acrescer mais 12 (doze) meses ao prazo de vigência, 

passando de 12 (doze) meses para 24 (vinte e quatro) meses, que passa a ter a seguinte redação: “2.1. O prazo do presente contrato será de 24 

(vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, justificadamente, nos termos do disposto no art. 57, inciso II, da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.”As partes, resolvem, também, REDUZIR o valor praticado para os itens 03 (serviços 

especializados de administração aeroportuária) e 10 (serviços de pintura nas áreas cimentadas do balizamento), e com o aditamento do presente 

contrato os serviços pormenorizadamente descritos no contrato originário, passam a constar com as seguintes quantidades: 

 

Item Descrição 

Unidade 

de 

medida 

Quantidade 

Estimada 

ANO 

Valor 

unitário 
Valor Total 

01 

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

DESARMADO, sendo 2 postos mês, na escala de 

12x36h, durante 24h dia, de segunda à domingo, 

inclusive domingos e feriados. Compete aos mesmos 

fiscalizar a guarda do patrimônio aeroportuário e 

observar as dependências administrativas, 

percorrendo-os sistematicamente e inspecionando 

suas dependências e arredores, motorizados e ou a pé, 

para evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e 

outras anormalidades; Controlar fluxo de pessoas, 

identificando, orientando e encaminhando-as para os 

lugares desejados; Fazer manutenções simples nos 

locais de trabalho; Controle e coordenação do 

embarque e desembarque de passageiros, associados 

do aeroclube e colaboradores de empresas do sítio 

aeroportuário; Security e safety da área patrimonial 

do aeródromo, 24 horas nos dois portões de acessos 

(Terminal de Passageiros – TPS, Portão de Acessos 

Operacional e de Veículos, pistas e pátios), possuir as 

devidas capacitações em atuação no sistema 

aeroportuário, bem como as reciclagens compatíveis 

com a função. Totalizando 09 profissionais. 

Posto/ 

Mês 
24 R$ 21.900,00 R$ 525.600,00 

02 

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE 

AEROPORTO, compreendendo a execução dos 

serviços de Apoio nas áreas de recursos humanos, 

administração, finanças e logística; Atender 

fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo 

informações sobre produtos e serviços; Tratar de 

documentos variados, cumprindo todo o 

procedimento necessário referente aos mesmos; 

Receber e controlar materiais e estoque, controle de 

pessoal interno; Credenciamento de 

visitantes/permanentes/em serviços/temporários em 

consonância com a segurança institucional do 

Aeroporto Comandante João Ribeiro de Barros – 

SBBU; Auxílio na recepção em solo para as 

autoridades e convidados; Controle de todo o sistema 

(lançamento, relatórios, repasses) de tarifação 

(receitas tarifárias e de receitas não tarifárias) com a 

capacitação exigida na legislação. 

Posto/ 

MÊS 
12 R$ 5.220,00 R$ 62.640,00 
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03 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA para 

responder e coordenar as atividades do setor, 

orientando e supervisionando para que sejam 

realizados os trabalhos de acordo com as leis 

trabalhistas e normas internas, a fim de assegurar 

providências compatíveis com os interesses inerentes 

a atividade, Processos organizacionais (Planos de 

Segurança Aeroportuários - PSA, Planos de 

emergências – PLEM, Planos de Segurança para 

Transporte Aéreo de Valores – PSTAV; Atuação em 

comissão de segurança aeroportuária, e demais 

necessidades contidas nas legislações que regem o 

setor aeroportuário); Controle de pessoal interno; 

Recepção em solo para as autoridades e convidados; 

Conferencia e lançamento das tarifas de permanência; 

solicitação de PRENOTAM – Notificações de trafego 

do aeródromo, Controle de todo o sistema 

(lançamento, relatórios, repasses) de tarifação 

(receitas tarifárias e de receitas não tarifárias); Fiscal 

de Pátio: Realizar os trabalhos de coordenação das 

operações de movimento das aeronaves no solo, fora 

da pista de pouso e decolagem; Orientações para o 

estacionamento das aeronaves; Orientar e controlar os 

serviços do modal aéreo, coletivo e especial, 

interferindo quando e da forma que se tornar 

necessária para manutenção da boa qualidade dos 

mesmos, com capacitação exigida na legislação 

Posto/ 

MÊS 
12 R$ 6.190,00 R$ 74.280,00 

04 

SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: 

a) do piso sob a cobertura incluindo os sanitários 

públicos (masculino e feminino) existentes no 

saguão do Terminal de Passageiros do Aeródromo – 

“TPS”. É realizado diariamente de segunda à sexta, 

em uma área de 87m²/por dia, sendo 2088m² 

mensais, total anual de 25.056 m²; 

b) da guarita de vigilantes (fibra) disposta no pátio 

da área restrita, diariamente de segunda à sexta, em 

uma área de 2,5m²/por dia, sendo 60m² mensais, 

total anual de 720 m²; 

c) da guarita de acessos de veículos para a área 

restrita, contendo 02 sanitários de uso coletivo 

(feminino/masculino), uma cozinha com geladeira, 

micro ondas e pia, uma sala para escritório da 

Administração e posto de atuação dos vigilantes 

patrimoniais, incluindo o recolhimento de resíduos na 

área externa da sala (folhas de árvores, papeis, latas, 

garrafas, plásticos, etc), diariamente segunda à 

sexta, em uma área de 50 m²/por dia, sendo 1200 m² 

mensais, total anual 14.400 m²; 

d) da área de manutenção e refeitório disposto na 

área restrita, sendo: 01 sanitário de uso coletivo, 

uma cozinha em alvenaria e com piso frio contendo 

geladeira, micro ondas, fogão a gás, mesas e cadeiras, 

dois cômodos de alvenaria em piso frio para 

armazenar materiais, equipamentos e ainda itens de 

almoxarifado, mantendo o controle de estoque de 

materiais cabíveis a sua função (diversos), sendo 

realizado diariamente de segunda à sexta, em uma 

área de 62m²/por dia, sendo 1488m² mensais, total 

anual de 17.856 m².  

Considerando as quantidades acima apontadas 

(25.056m² + 720m² + 14.400m² + 17.856 m²) o total 

perfaz a quantia de 58.032m²  

m² 58.032 R$ 3,00 R$ 174.096,00 
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05 

SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS E 

DETRITOS 

a) Na área do saguão do Terminal de Passageiros do 

Aeródromo – “TPS” sem adentrar a área do Bar do 

Aeroporto, bem como o estacionamento de veículos e 

guias e sarjetas da área de acesso ao estacionamento, 

ensacando-os para o correto descarte para a coleta 

domiciliar, diariamente de segunda à sexta, em uma 

área de 1.900m²/por dia, considerando 24 dias úteis no 

mês, sendo 45.600m² mensais, no total anual de 

547.200m²; 

b) No pátio aberto do aeródromo com área de (50 x 80 m) 

e na área de estacionamento de aeronaves (200 x 80 m), 

diariamente de segunda à domingo, em uma área de 

20.000 m²/ por dia, sendo 600.000m² mensais, no total 

anual de 7.200.000 m². 

Considerando as quantidades acima apontadas 

(547.200m² + .7200.000m²) o total perfaz a quantia de 

7.747.200m²  

Total de 7.747.200 m² /10.000 = 774,72 ha 

(1hectare (ha) equivale a 10.000 m²) 

ha 774,72 R$ 125,00 R$ 96.840,00 

06 

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 

ÁREA PERIMETRAL DOS ALAMBRADOS, 

incluindo mourões (poste de concreto para alambrado), 

sempre que necessário e ainda quando houver riscos de 

invasões, sendo 1.000 m² anuais. 

m² 1.000 R$ 9,00 R$ 9.000,00 

07 

ROÇADA MECANIZADA MANUAL 

Realizado com roçadeira costal, com a retirada de 

resíduos e detritos, incluso mão de obra e materiais, 

existentes na área perimetral dos alambrados com 

15.000m²; laterais da pista 9.216m² (balizamento); laterais 

pátio e estacionamento de aeronaves com 1.980m², em 

situação de acabamento e limite para a roçada tratorizada, 

sempre que necessário, para manter a determinação de 

limite altura contido no Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil - RBAC 153 e demais legislações em vigor, 

sendo realizada a cada 02 meses em uma área de 26.196 

m², que totaliza a quantia de 157.176m² ano 

Total de 157.176 m² /10.000 = 15,72 ha 

(1hectare (ha) equivale a 10.000 m²) 

h.a 15,72 R$ 1.730,00 R$ 27.195,60 

08 

ROÇADA MECANIZADA COM TRATOR nas 

demais áreas verdes do sítio aeroportuário (patrimonial 

– alambrados), sendo realizada 04 vezes ao ano, em uma 

área de 272.883 m², que totalizam 1.091.532 m² por ano. 

1.091.532 m² /10.000 = 109,15 ha 

(1hectare (ha) equivale a 10.000 m²) 

h.a 109.15 R$ 1.269,00 R$ 138.511,35 

09 

SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VENENO de 

formigueiros e cupins nas áreas verdes existente no 

Aeródromo, dentro dos procedimentos de segurança 

exigidos, mantendo a área controlada, sendo realizada a 

cada 03 meses em uma área de 299.079m², que totaliza 

1.196.316 m² no ano, que totaliza 1.196.316 m² no ano, 

sendo que aproximadamente 10% desta área total precisa 

de aplicação de veneno, ou seja, 119.631,60 m² 

m² 119.631,60 R$ 0,45 R$ 53.834,22 

10 

SERVIÇOS DE PINTURAS NAS ÁREAS 

CIMENTADAS DO BALIZAMENTO, com tinta de 

demarcação viária, sendo realizada anualmente em uma 

área de 300 m². 

m² 300 R$ 19,00 R$ 5.700,00 

11 

SERVIÇOS DE PINTURAS NAS ÁREAS PREDIAIS 

DA ADMINISTRAÇÃO, com tinta látex ou esmalte 

sintético, sendo realizada, anualmente em uma área de 

1.700 m². 

m² 1.700 R$ 8,44 R$ 14.348,00 

VALOR TOTAL: R$ 1.182.045,17 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, quarenta e cinco reais e dezessete 

centavos) 
R$ 1.182.045,17 
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3. Consequentemente fica acrescido ao valor do contrato R$ 1.182.045,17 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, quarenta e 

cinco reais e dezessete centavos), razão pela qual, item 3.2 da Cláusula Terceira do contrato original, passa a ter a seguinte redação: 

 

“3.2. O valor total estimado para o presente contrato será de R$ 2.381.970,34 (dois milhões, trezentos e oitenta e um 

mil, novecentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), que será suportado pela Dotação Orçamentaria do Município de 

Bauru, da Secretaria Municipal de Obras.” 

 

 

NOME: Clodoaldo Armando Gazzetta 

CARGO: Prefeito Municipal 

RG Nº: 17.116.995-5 

CPF: 135.199.108/61 

DATA DE NASCIMENTO: 20/09/1968 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Julio Maringoni, n° 4-50, Vila Santa Clara 

CEP: 17.014-050 

ENDEREÇO COMERCIAL: Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru – SP 

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

E-MAIL PESSOAL: cgazzetta@terra.com.br 

TELEFONE: (14) 3235-1021 

PERÍODO DE GESTÃO: 2017 à 2020 

 

 

(*) 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: Clodoaldo Armando Gazzetta 

CARGO: Prefeito Municipal 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru – SP 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1021 

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

 
 


