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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 8.580/17 

PROCESSO Nº 53.493/17 

Dispensa de Licitação com Base no art. 24, VIII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E 

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB. 

 

 

 Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.137.410/0001-80, 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, inscrita junto ao CNPJ/MF sob nº 

50.778.851/0001-38, Empresa Pública Municipal, criada pela Lei Municipal nº 2.166, de 25 de setembro de 1.979, alterada pela Lei Municipal 

nº 2.602, de 10 de janeiro de 1.986 e reestruturada pela Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, com sede na Praça João Paulo II, s/nº, 

Terminal Rodoviário, Jardim Santana, na cidade de Bauru - SP, neste ato, representada pelo seu Presidente, nomeado através do Decreto 

Municipal nº 13.286, de 02 de janeiro de 2.017, Sr. ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do 

RG nº 7.103.876-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 603.797.838-04, residente e domiciliado na cidade de Bauru - SP, simplesmente denominada 

CONTRATADA, com fulcro no art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, tem entre si, justo e contratado as 

cláusulas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se à PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS de administração do 

modal aéreo para o Município de Bauru. 

 

1.2. Os serviços descritos na Cláusula anterior encontram-se detalhados no Anexo I, quanto à forma de execução, periodicidade 

e quantidade, fazendo parte integrante do presente contrato como se nele estivesse transcrito.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

 

2.1. O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 

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

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E REAJUSTE 

 

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação de serviço, os seguintes valores, respectivamente: 

 

Item Descrição 
Unidade de 

medida 

Quantida

de 

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 
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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$ 5220,00 R$ 62.640,00 

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$ 7.580,00 R$ 90.960,00 

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) , na 

área de estacionamento de aeronaves (200 x 80 m) e áreas 

verdes, 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$ 23,00 R$ 6.900,00 

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$ 1.199.947,25 (um milhão, cento e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e 

vinte e cinco centavos) 

R$ 

1.199.947,25 

 

3.2. O valor total estimado para o presente contrato será de R$ 1.199.947,25 (um milhão, cento e noventa e nove mil, 

novecentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), que será suportado pela dotação orçamentária do Município de Bauru, do Gabinete 

do Prefeito. 

 

3.3. Os preços fixados poderão ser reajustados após o decurso de 12 (doze) meses, contados da data publicação do presente 

instrumento, com base na variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ou outro índice oficial que venha a ser 

expressamente determinado pelo CONTRATANTE. 
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3.4. O pedido de realinhamento dos preços do contrato, para manter seu equilíbrio econômico, deverá ser feito ao 

CONTRATANTE que, na oportunidade, solicitará os documentos que julgar pertinentes para comprovação, nos termos do art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

4.1. Os serviços serão executados de acordo com o Anexo I do contrato fazendo parte integrante do presente instrumento como 

se nele estivesse transcrito. 

 

4.2. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços elencados na Cláusula Primeira, item 1.1, utilizando-se das melhores 

condições e com pessoal capacitado, sem ônus adicional aos preços pactuados. 

 

4.3. A CONTRATADA deverá manter o CONTRATANTE informado de todo o andamento da execução do objeto, prestando-

lhe, sempre que necessário, todas as informações solicitadas. 

 

4.4. A CONTRATADA fica única, exclusiva e totalmente responsável pelo recolhimento de todos os encargos sociais de seus 

empregados nos prazos legais, decorrentes da presente contratação e sua execução. 

 

4.5. O CONTRATANTE se obriga a cumprir todas as cláusulas e condições previstas neste contrato, fornecendo todas as 

informações necessárias para a execução do serviço ora contratado. 

 

4.6. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, qualquer fato anormal que porventura venha a 

ocorrer durante a execução do serviço. 

 

4.7. O CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a prestação dos serviços, podendo recusá-lo caso esteja em desacordo 

com o pactuado, bem como adotar as demais providências que se fizerem necessárias. 

 

4.8. O CONTRATANTE designará GESTOR DO CONTRATO através de portaria especifica a ser confeccionada pelo 

Gabinete do Prefeito. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA serão aferidos de acordo com os critérios fixados no Anexo I. 

 

5.2. Para execução dos serviços não programados, o CONTRATANTE deverá expedir Ordem de Serviço com no mínimo 02 

(dois dias) úteis de antecedência. 

 

5.3. A CONTRATADA se obriga a elaborar relatório detalhado dos serviços executados quinzenalmente, compreendendo os 

dias 05 à 20 e 21 à 04 do mês, emitindo o Recibo de Prestação de Serviço correspondente. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO 

 

6.1. O fechamento dos serviços prestados será realizado quinzenalmente pela CONTRATADA, com a subseqüente emissão do 

respectivo Recibo de Prestação de Serviços. 

 

6.2. A CONTRATADA se obriga a apresentar juntamente com o Recibo de Prestação de Serviço, o correspondente relatório 

previsto na Cláusula Quinta, item 5.3, para conferência, aprovação e pagamento pelo CONTRATANTE, observando os procedimentos 

constantes na Portaria de Nomeação do Atestador. 

 

6.3. O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil, obedecida a ordem cronológica de sua exigibilidade, contados a partir 

da data da liberação do CONTRATANTE, observadas as cláusulas contratuais a respeito, mediante ordem bancária através de instituição 

financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 

 

6.4. A CONTRATADA, com base no artigo 71, § 2º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação dada pela 

Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, deverá comprovar, quando solicitado, o recolhimento prévio das contribuições previdenciárias incidentes 

sobre a remuneração dos segurados, incluída no Recibo de Prestação de Serviço, correspondente aos serviços executados, quando do pagamento 

da referido Recibo de Prestação de Serviço pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 31, parágrafos 3º e 4º da Lei n.º 8.212, de 24 de julho 

de 1.991. 

 

6.5. No Recibo de Prestação de Serviço deverá constar “MUNICÍPIO DE BAURU”, Praça das Cerejeiras, nº 1-59, CNPJ nº 

46.137.410/0001-80, bem como a descrição dos serviços realizados, quantidades, preço unitário e total. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS SANÇÕES 

 

7.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE reserva-se o 

direito de rescindir o contrato e aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias, sobre o valor 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: 
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7.1.1. Advertência; 

 

7.1.2. Multa de 10% do valor total do contrato em caso de rescisão unilateral; 

 

7.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

 

7.1.4. 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. 

 

7.2. 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. O CONTRATANTE se reserva o direito de julgar, a seu inteiro juízo e critério, 

em igual prazo. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 

 

8.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, com base e na forma das disposições do art. 77 e seguintes da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

8.2. Verificada, eventualmente a rescisão do contrato, será pago à CONTRATADA, apenas o valor dos serviços já realizados. 

 

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. O presente contrato é regido, no que couber, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e demais normas de direito 

público, em especial pelo artigo 5º, § 3º, da Lei Municipal nº 3.570, de 2 de junho de 1.993, regulamentada pelo Decreto nº 8 .897, de 3 de 

janeiro de 2.001, sendo plenamente aceito pelas partes. 

 

9.2. A CONTRATADA, nos termos do § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, fica obrigada a 

aceitar, nas mesmas condições da sua proposta, os acréscimos ou supressões, mediante aditamento contratual. 

 

9.3. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir este contrato, no todo ou em parte, sem expressa anuência do 

CONTRATANTE. 

 

9.4 Para as questões suscitadas entre as partes contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera administrativa, 

fica eleito o foro da comarca de Bauru, Estado de São Paulo, para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 E, por estarem as partes justas e de pleno acordo no que se refere aos termos do presente contrato, firmam o mesmo em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, após lido e achado conforme em todos os seus termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

perante as testemunhas abaixo nomeadas. 

 

 Bauru, 27 de novembro de 2.017. 

 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

              

NOME:      NOME: 

RG:      RG: 



 

 6 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO I - DESCRIÇÃO DETALHADA E ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente contratação tem como finalidade a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS de administração do modal 

aéreo para o Município de Bauru. 

 

1.2. Os serviços deverão ser prestados dentro das normas técnicas expedidas pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, 

Departamento de Controle do Espaço Áereo - DECEA, Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC/PR), e ainda atender a 

todas as imposições da legislação relativas ao assunto. 

 

1.3. Espera-se como resultado de tais serviços que o Aeroporto tenha condições de operar dentro dos padrões de segurança 

estabelecidos pela Autoridade Aeronáutica e pela Autoridade da Aviação Civil, e ainda que: 

 

a) Sejam prestados serviços de boa qualidade aos usuários do transporte aéreo; 

b) Seja preservado o patrimônio do aeroporto e as demais empresas contratadas; 

c) Sejam devidamente atendidas nos processos de controle de suas atividades; 

d) Sejam utilizados materiais e serviços para as atividades aeroportuárias, materiais de escritório, de limpeza, 

equipamentos, veículos e máquinas para o melhor atendimento as operações exigidas; 

e) Sejam incluídas todas as despesas diretas e indiretas compatíveis com os serviços a serem prestados. 

 

1.4. CORPO FUNCIONAL - O corpo técnico para administrar o Aeroporto de Bauru deverá ser constituído por no mínimo dos 

seguintes profissionais: 

 

a) 01 (um) Responsável Geral do Aeroporto, Coordenador de Operações; Coordenador de Segurança; Fiscal de 

Contratos e Convênios; 

b) 01 (um) Auxiliar Administrativo; 

c) 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais limpeza e higienização; 

d) 02 (dois) Auxiliar de Serviços Gerais com capacitação em operação de Roçadeiras e Moto Podas; 

e) 09 (nove) Vigilantes de Aeródromo, turno 12x36h (diurno, vespertino e noturno), de segunda à domingo, 24 

horas (para controle, vigilância, segurança e inspeção dos pontos de acessos e inspeção e vistoria do sítio aeroportuário) - 

Agente de Proteção da Aviação Civil - APAC. 

 

1.4.1. O membro do corpo técnico descritos na alínea "a" deverá possuir capacitação mínima de:  

 

a) Curso Básico, Intermediário de Gestão de Aeroportos e ou Curso de Planejamento e Administração 

Aeroportuária; 

b) Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional; 

c) Prevenção de Acidentes Aeronáuticos em Atividade Aeroportuária; 

d) Gerenciamento de Segurança da Aviação Civil - AVSEC1; 

e) Curso de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos; 

f) Certificação Operacional de Aeroportos;  

g) Inspeção Aeroportuária;  

h) Facilitação e Segurança da Aviação; 

i) Curso Básico de Gestão de SESCINC2; 

j) Curso Básico de Manutenção Aeroportuária;  

k) Curso de Fiscal de Pátio e Pistas. 

 

Item Descrição Unidade de medida 

Quantidade 

Estimada 

ANO 

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 

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 

Posto/ 

Mês 
12 
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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. 

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 

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 

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), na área de estacionamento de 

aeronaves (200 x 80 m) e áreas verdes, 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 

 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 
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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: A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se à PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS de administração do modal aéreo 

para o Município de Bauru. 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS 

para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1.993, precedidos de mensagem eletrônica aos 

interessados. 

 

  Bauru, 27 de novembro de 2.017. 

 

 

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 

presidencia@emdurb.com.br 
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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: A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se à PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS de administração do modal aéreo 

para o Município de Bauru. 

 

 

NOME: Clodoaldo Armando Gazzetta 

CARGO: Prefeito Municipal 

RG Nº: 17.116.995-5 

CPF: 135.199.108/61 

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 

 

 

(*) 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 

 

 


