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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 8.618/17 

PROCESSO Nº 51.681/17  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 278/17 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE ALARME, INCLUINDO 

TODAS AS PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, A 

REALIZAR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE BAURU E A EMPRESA VITIVER SISTEMAS DE 

SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – ME. 

 

 

 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 pela Sra. ISABEL CRISTINA MIZIARA, Secretária Municipal da Educação, 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 VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – ME, estabelecida na cidade 

de Bauru – SP, na Av. Rodrigues Alves, 14-35, Vila Bom Fim, CEP: 17.013-000, telefone: (14) 3206-1888, e-mail: 

contato@vitiver.com.br, inscrita no CNPJ sob nº 11.349.397/0001-48, daqui a diante denominada “CONTRATADA”, representada 

neste ato pelo Sr. ROGER MARCEL VITIVER SOARES, portador do RG nº 27.803.503-6 e CPF nº 276.692.058-73. 

 

 As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8.883, de 08 

de junho de 1.994, tanto quanto pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto Municipal nº 10.123, de 01 de dezembro de 

2.005 e cláusulas e condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 278/17, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 

51.681/17, bem como as seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 

51.681/17, a prestar ao CONTRATANTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE ALARME, INCLUINDO TODAS AS 

PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, A REALIZAR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, também 

descritos no Anexo I do Edital nº 400/17. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO 

 

2.1. A execução dos serviços contratados e conexão com o monitoramento 24 (vinte e quatro) horas deverá ser realizada 

em até 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial de Bauru, com veiculação às 

terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados e disponibilizado para consulta no site: http://www.bauru.sp.gov.br/jurídico/diário_oficial, 

sendo de inteira responsabilidade de a CONTRATADA acompanhar as publicações a partir da assinatura do contrato. 

 

2.2. O objeto deste contrato deverá ser efetuado correndo por conta e risco da CONTRATADA as despesas de 

embalagem, montagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do 

fornecimento e realização dos serviços. 

 

2.3. O serviço de instalação e monitoramento será prestado na Sede da Secretaria Municipal da Educação, localizada na 

Avenida Duque de Caxias nº 16-55 – Vila Cardia – Bauru/SP. 

 

2.4. Os serviços de monitoramento 24 (vinte e quatro) horas deverão ser controlados via linha telefônica, abrangendo 

reporte de violações, mensagens de Bateria fraca, pânico de teclado e remoto (se houver), controle de acesso de usuários, senha de 

coação, atendimento por funcionário com apoio de viatura própria da empresa, relatório mensal de eventos via e-mail e demais serviços 

pertinentes. 

 

2.5. Nos casos de ocorrências provenientes do monitoramento 24 (vinte e quatro) horas, a CONTRATADA deverá 

entrar em contato imediatamente com os contatos relacionados e averiguar por intermédio de senha e contra senha, se houve de fato 

violação, caso não obtenha êxito na chamada ou a senha não seja confirmada, deverá enviar viatura imediatamente ao local para 

averiguação e caso seja necessário fazer contato com a Policia Militar pelo fone 190. 

 

2.6. A CONTRATADA deverá fornecer orientações de uso e funcionamento dos equipamentos aos servidores 

designados, esclarecendo quanto ao uso de senhas de acesso, dos serviços de monitoramento 24 (vinte e quatro) horas e demais 

informações que se façam necessárias. 

 

2.7. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de acordo com as normas de qualidade e segurança vigentes. 
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2.8. A CONTRATADA deverá fornecer todo o material e mão-de-obra técnica especializada para a execução dos 

serviços, que deverão englobar vistorias, toda a assistência técnica, atendimento de ocorrências, manutenção preventiva e corretiva. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

3.1. A CONTRATADA será responsável pela assistência técnica em Bauru/SP, detalhando as condições de manutenção 

a ser cumprida no período, observando-se, também, as seguintes condições mínimas: 

 

3.1.1. Os componentes que apresentarem defeito deverão ser reparados ou substituídos por novos, sendo que 

todas as despesas inerentes à reposição e transporte destas e do objeto contratado correrão por conta da 

CONTRATADA, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer ônus. 

 

3.2. No caso de assistência técnica, a CONTRATADA deverá atender o chamado no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, o atraso no atendimento do chamado poderá acarretar a abertura de procedimento para aplicação de penalidades. 

 

3.2.1. Nos casos de assistência técnica, correrão por conta da CONTRATADA, as despesas de transporte e 

outras que possam advir da locomoção até o local indicado; 

 

3.2.2. Nos casos de falhas de comunicação com o serviço de monitoramento 24 (vinte e quatro) horas, a 

CONTRATADA deverá entrar em contato imediatamente com os contatos relacionados para prestar assistência e 

sanar o problema. 

 

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E GARANTIA 

 

4.1. O contrato terá vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar de sua assinatura, o prazo poderá ser 

prorrogado caso haja interesse das partes nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

4.2. A CONTRATADA deverá fornecer a garantia dos serviços pelo prazo de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, 

contados do aceite definitivo dos serviços realizados. 

 

4.2.1. Caso os serviços apresentem defeitos ou irregularidades, a CONTRATADA deverá providenciar o reparo, 

sem ônus para o CONTRATANTE. 

 

4.3. A CONTRATADA deverá entregar o TERMO DE GARANTIA na conclusão dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

5.1. A CONTRATADA se obriga a substituir o produto/serviço quando constatado que o mesmo não corresponde ao 

descrito no Anexo I do Edital nº 400/17, bem como condições do contrato. 

 

5.2. 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 10 (dez) dias úteis, 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 10 (dez) dias úteis, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço contratado. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

6.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela locação do objeto descrito na Cláusula Primeira a importância 

de R$ 9.438,96 (nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos). 

 

6.1.1. A importância acima será suportada pela dotação orçamentária da Secretaria Municipal da Educação. 
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6.2. O pagamento será efetuado 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. 

 

6.3. 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 8.666, de 21 de junho de 1.993). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

7.1. 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 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2.002 quais sejam: 

 

7.1.1. Advertência; 

 

7.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela rescisão unilateral, sem prejuízo da multa 

prevista no item 7.1; 

 

7.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 

Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 

7.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

8.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o serviço em perfeita harmonia e de acordo com as normas adotadas pelo 

CONTRATANTE, com especial observância dos termos do instrumento deste Contrato, independente de transcrição, obriga-se, ainda, a: 

 

8.1.1. Credenciar, junto ao CONTRATANTE, representante para prestar esclarecimentos e atender ás 

reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

 

8.1.2. Prestar os serviços no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos no edital nº 400/17 e 

contrato; 

 

8.1.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato; 

 

8.1.4. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 

contratação; 

 

8.1.5. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais durante a execução 

do contrato; 

 

8.1.6. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência 

ou por irregularidades cometidas por seus empregados, convenentes ou prepostos, envolvidos na execução do 

contrato; 

 

8.1.7. Providenciar se for o caso, junto aos órgãos competentes, sem ônus para o CONTRATANTE, todos os 

registros, licenças e autorizações que se fizerem necessárias e devidas ao serviço contratado; bem como arcar com 

todos os ônus ou obrigações decorrentes da legislação de seguridade social, trabalhista, tributária, fiscal, civil e 

criminal, no que se relacione com os serviços contratados; 

 

8.1.8. Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação especifica, inclusive em caso de acidente de trabalho, ainda que verificados nas dependências do 

CONTRATANTE, os quais com esta não terão qualquer vinculo empregatício; 

 

8.1.9. Dispor das ferramentas e dos instrumentos e/ou equipamentos necessários à perfeita e completa execução 

do serviço; 
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8.1.10. Se responsabilizar por todo o custo de material e de mão de obra necessário à correção devida em caso 

haja retrabalho por serviço indevidamente executado. Incluem-se neste caso os serviços onde os diagnósticos foram 

incorretos e tenham gerado novas intervenções; 

 

8.1.11. Estar ciente que todos os produtos, materiais, ferramentas e equipamentos, necessários para a execução 

dos serviços, correrão por conta da CONTRATADA, cabendo ao CONTRATANTE apenas o pagamento estipulado 

na contratação/proposta; 

 

8.1.12. A guarda, o devido acondicionamento e a respectiva identificação (com nome, nº/ código da Licitante 

Vencedora) de todas as ferramentas da CONTRATADA, serão de sua inteira responsabilidade; 

 

8.1.13. As ferramentas e os equipamentos deverão ser depositados em locais que não interfiram no trabalho de 

terceiros ou do CONTRATANTE; 

 

8.1.14. Manter seus funcionários devidamente uniformizados, portando visivelmente crachá contendo no mínimo 

foto e nome, ficando vedada a entrada em serviço sem o mesmo; 

 

8.1.15. A entrada, saída e movimentação de veículos da CONTRATADA nas dependências do 

CONTRATANTE, inclusive estacionamento, deverão obedecer a suas normas internas; 

 

8.1.16. Prever, instalar, e manter barreiras, ou outra forma de sinalização, indicando a terceiros as condições 

perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir acidentes; 

 

8.1.17. Enviar ao CONTRATANTE a lista dos funcionários designados para realização dos serviços; 

 

8.1.18. A CONTRATADA deverá refazer, às suas expensas, qualquer serviço inadequadamente executado e/ou 

recusado pelo CONTRATANTE, sem que isto represente custo adicional; 

 

8.1.19. Caso haja, durante o desenvolvimento dos trabalhos, algumas dificuldades que impossibilite 

Tecnicamente a realização dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar solução alternativa, a qual deverá ser 

previamente aprovada junto à CONTRATANTE, sem acréscimo do valor da proposta apresentada; 

 

8.1.20. Findos os serviços, o local deverá ser entregue totalmente limpo e desimpedido de qualquer material ou 

entulho remanescente dos serviços; 

 

8.1.21. Oportunamente, serão acertados entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, datas e horários para a 

realização dos serviços; 

 

8.1.22. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

8.1.23. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 

8.1.24. Prestar quaisquer informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE; 

 

8.1.25. A garantia deverá cobrir os defeitos provenientes tanto da fabricação quanto da instalação dos 

equipamentos; 

 

8.1.26. Atender, durante a garantia dos serviços, às solicitações do CONTRATANTE para assistência técnica, de 

forma imediata, devido ao serviço ser imprescindível para a Secretaria Municipal da Educação. 

 

8.1.27. Interligar o sistema de alarme da CONTRATANTE com sua central de monitoramento e adotar as demais 

providências cabíveis para que, no prazo máximo de 02 (dois) úteis a partir da conclusão da instalação, para que se 

inicie plenamente a execução dos serviços contratados; 

 

8.1.28 Apresentar relatório de ocorrências, mensalmente, anexo à competente nota fiscal ou fatura; 

 

8.1.29. Comunicar as ocorrências, imediatamente, ao representante da CONTRATANTE previamente 

determinado e acionar as autoridades competentes; 

 

8.1.30. Manifestar eventual desinteresse na prorrogação do contrato, com antecedência mínima de 90 (noventa) 

dias do término de sua vigência, independente da prévia consulta por parte da CONTRATANTE; 
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8.1.31. Exercer controle no que se refere à assiduidade e à pontualidade de seus empregados; 

 

8.1.32. Findada a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá retirar todos os equipamentos 

locados, previamente acordado com o CONTRATANTE a forma de realização. 

 

8.2. Na execução do objeto do contrato, obriga-se o CONTRATANTE à: 

 

a) Acompanhar, fiscalizar e avaliar a realização dos serviços por intermédio de servidor designado para 

atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e 

demais atos relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências de relação contratual; 

 

b) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas; 

 

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA as falhas no sistema de alarme, as irregularidades 

manifestadas na execução do contrato, informando após à CONTRATADA tal providência; 

 

d) Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 

 

e) Assegurar o livre acesso aos técnicos da CONTRATADA aos locais necessários ao cumprimento dos 

serviços, respeitado o sistema de segurança do Município de Bauru, prestando todas as informações que forem 

solicitadas com relação aos serviços a serem executados; 

 

f) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços; 

 

g) Aplicar corretamente os procedimentos operacionais dos quais dependa a execução dos serviços a cargo 

da CONTRATADA, especialmente no que se refere ao arme e desarme do sistema; 

 

h) Empenhar-se para que não sejam emitidos alarmes falsos, por uso incorreto do equipamento, trânsito de 

pessoas ou animais sem prévio desarme, portas mal fechadas ou outros fatores que possam causar o disparo 

indevido do alerta. 

 

CLÁUSULA NONA: DA GESTÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR a Secretaria Municipal da Educação, que terá a 

incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento. 

 

9.2. O CONTRATANTE designa ainda, como gestora do contrato a Sra. VALDEREZ ALVES CARDOSO, Matrícula 

29.607, RG nº 26.797.065-1, CPF nº 251.542.298-51, servidora vinculada à Secretaria Municipal de Educação. 

 

9.3. Ao(s) gestor(es) do contrato por parte da CONTRATANTE, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, compete: 

 

9.3.1. Zelar pelos demais atos da CONTRATADA, relativos ao cumprimento das obrigações assumidas, e 

também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONDIÇÕES GERAIS 

 

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

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993. 

 

10.2. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 

e demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

 

10.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato, podendo recusá-lo ou 

solicitar sua substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas na proposta comercial e no presente contrato. 

 

10.4. 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, do da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 
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10.5. A CONTRATADA responderá pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob as penas da Lei. 

 

10.6. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o período de vigência do contrato, as condições de habilitação 

exigida no edital nº 400/17. 

 

10.7. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providencia 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 

asseguradas, em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 

 

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

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

 

10.9. Na Nota Fiscal deverá constar Município de Bauru, Praça das Cerejeiras, nº 1-59, CNPJ 46.137.410/0001-80, 

número do processo e do contrato. 

 

10.10. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 

administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 (quatro) 

vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

 

 Bauru (SP), 21 de dezembro de 2.017. 

 

 

 

 

 

 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

ROGER MARCEL VITIVER SOARES 

VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA – ME 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA – ME 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 8.618/17 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 51.681/17, a 

prestar ao CONTRATANTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE ALARME, INCLUINDO TODAS AS PEÇAS E 

MATERIAIS NECESSÁRIOS, A REALIZAR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, também descritos no 

Anexo I do Edital nº 400/17. 

 

  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, declaramos estar 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 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. 

 

Bauru (SP), 21 de dezembro de 2.017. 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

isamiziara@hotmail.com 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

ROGER MARCEL VITIVER SOARES 

VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA – ME 

contato@vitiver.com.br 

mailto:isamiziara@hotmail.com
mailto:contato@vitiver.com.br


 

 8 

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: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA – ME 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 8.618/17 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 51.681/17, a 

prestar ao CONTRATANTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMAS DE ALARME, INCLUINDO TODAS AS PEÇAS E 

MATERIAIS NECESSÁRIOS, A REALIZAR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, também descritos no 

Anexo I do Edital nº 400/17. 

 

 

NOME: ISABEL CRISTINA MIZIARA 

CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

RG Nº: 13.914.006-2 

CPF: 141.366.418-00 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Rubens Arruda, nº 18-52 

CEP: 17.016-040 

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Padre João, nº 8-48 

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

E-MAIL PESSOAL: isamiziara@hotmail.com 

TELEFONE: (14) 3214-4301 – (14) 99739-7988 

 

 

(*) 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: ISABEL CRISTINA MIZIARA 

CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua Padre João, n° 8-48 – Vila Isabel – Bauru - SP 

TELEFONE E FAX: (14) 3214-4301 – (14) 99739-7988 

E-MAIL: isamiziara@hotmail.com 

 

mailto:educacao@bauru.sp.gov.br
mailto:isamiziara@hotmail.com
mailto:isamiziara@hotmail.com

