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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 9.141/18 

PROCESSO Nº 44.768/18 

CONVITE Nº 17/18 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA EM ENGENHARIA, ANÁLISE ECONÔMICO-

FINANCEIRA E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA PARA 

SERVIÇOS REFERENTES A CONCESSÕES E A PARCERIA 

PÚBLICO - PRIVADA PARA GESTÃO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BAURU E A EMPRESA QGMB CONSULTORIA LTDA. 

 

 

 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 Chefe de Gabinete, Sra. MARIA JOSÉ MAJÔ JANDREICE, 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 QGMB CONSULTORIA LTDA, estabelecida na cidade de Belo Horizonte - MG, na Rua Paulo 

Diniz Carneiro, nº 501 – Sala 202 – Bairro Buritis CEP: 30.575.820, inscrita no CNPJ sob nº 11.525.347/0001-74, daqui em diante 

denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. ADRIAN MACHADO BATISTA, sócio, portador do RG nº MG 

7.767.444 e CPF nº 046.986.036-76. 

 

 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 pelas cláusulas e condições do Convite nº 17/18, com todos os seus anexos, que fazem parte 

integrante do Processo Administrativo nº 44.768/18, bem como as seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO PRAZO 

 

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

44.768/18, a Prestar ao CONTRATANTE a CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM 

ENGENHARIA, ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA PARA SERVIÇOS REFERENTES 

A CONCESSÕES E A PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA PARA GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

BAURU, melhor descritas no Termo de Referência Anexo IX do Edital nº 415/18. 

 

ITE

M 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA EM ENGENHARIA, ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E FUNDAMENTAÇÃO 

JURÍDICA PARA SERVIÇOS REFERENTES A CONCESSÕES E A PARCERIA PÚBLICO - 

PRIVADA PARA GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAURU  

DETALHAMENTO E ENTREGA DO OBJETO 

Análise da situação do sistema de iluminação do município: - R$ 33.705,00 

Análise dos estudos mais vantajosos, eficientes e econômicos entregues pelos participantes do chamamento: R$ 44.940,00 

Elaboração de relatório final – R$ 33.705,00 

 

1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado a 

critério das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO E EXECUÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

2.1. O prazo para início dos serviços será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de 

serviços expedida pela Secretaria Municipal de Obras, que ocorrerá até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato e, o da 

entrega será de 90 (noventa) dias. 

 

2.1.1. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as 

demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que 

ocorra algum dos motivos, devidamente autuados em processo, previstos nas leis que regem está licitação; 

 

2.1.2. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 

competente para celebrar o contrato; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 9.141/18 

 

2.2. As condições de recebimentos dos produtos parciais e final deverão ser entregues ao CONTRATANTE em 01 

(uma) via impressa e em meio digital, formatada e gravada em editor de texto “Word for Windows” da Microsoft e em PDF (cada 

volume em arquivo único), em mídia CD, DVD ou PenDrive. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E PAGAMENTO 

 

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto da Cláusula Primeira a importância de R$ 112.350,00 

(cento e doze mil, trezentos e cinquenta reais), que será suportado pela dotação orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria 

Municipal de Obras. 

 

3.2. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria 

Municipal de Economia e Finanças, de cada etapa dos serviços conforme o item 6.1 do Termo de Referência (Anexo IX), 

obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada 

pela CONTRATADA. 

 

3.3. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE, haverá a incidência, sobre o valor em questão, 

de juros moratórios de 0,5% (cinquenta centésimo por cento) ao mês ou fração sendo no caso a fatura inadimplida, 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). 

 

3.4. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvada as hipóteses previstas no art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

3.5. No preço indicado no item 3.1, estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas 

e emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a graválos, sendo de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes. 

 

3.6. Se durante a execução do contrato, expirar-se o prazo de validade das certidões apresentadas na fase de 

habilitação, comprovando regularidade quanto à Receita Federal, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 

Trabalhista, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 

3.7. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 3.6, implicará na suspensão do(s) 

pagamento(s) até a devida regularização dos mesmos por parte da CONTRATADA. 

 

3.8. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA, 

nos termos do previsto no item 3.7. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

4.1. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento dos serviços. 

 

4.2. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato, podendo aplicar as penalidades previstas, não 

prejudicando a aplicação de outras penalidades a que a CONTRATADA esteja sujeita pelo não cumprimento das obrigações 

contratuais ou execução insatisfatória dos serviços, nos termos previstos em lei. 

 

4.3. Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas, 

conforme o acordado. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. Realizar os serviços de acordo com todas as especificações contidas no Termo de Referência. 

 

5.2. Permitir e facilitar a supervisão dos seus serviços pela fiscalização. 

 

5.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na Carta Convite, durante todo o prazo de execução 

do serviço. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 9.141/18 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO 

 

6.1. O CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na 

esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos artgs 77 a 80 da Lei 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. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 

 

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 descumprido, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, quais sejam: 

 

7.1.1. Advertência; 

 

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

aplicação 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 02 (dois) 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 

resultante e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

 

7.1.5. O montante da multa poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato ou compensado 

com valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independentemente de qualquer notificação. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA: CONDIÇÕES GERAIS 

 

8.1. O presente contrato está vinculado ao Edital nº 415/18, de acordo com o art. 55, inciso XI da Lei Federal nº. 

8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

8.2. Não poderá a CONTRATADA ceder, transferir ou terceirizar o contrato a ser celebrado, no todo ou em parte, 

bem como caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do 

CONTRATANTE. 

 

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

número do processo e número do contrato. 

 

8.4. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na 

esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando 

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

 

8.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o art. 65, § 1º da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações. 

 

8.6. Todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, são de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, conforme disposto no art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

8.7. 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. 

 

8.8. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto deste contrato, podendo recusá-lo ou solicitar 

sua substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital de Licitação nº 288/18 e do presente 

contrato. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 9.141/18 

 

 

8.9. A CONTRATADA se se obriga a CONTRATADA a manter, durante todo o contrato, as condições de habilitação 

exigidas no certame licitatório nº 288/18. 

 

CLÁUSULA NONA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

 

9.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do contrato a Secretaria Municipal de Obras, que 

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

 

9.2. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestores Titular e Fiscalizador do contrato os Srs. LEANDRO 

GARCIA FERREIRA, MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA E A SRA. ANA CLAUDIA QUEIROZ, servidores efetivos. 

 

9.3. A CONTRATADA designa como Gestor do contrato, o Sr. ADRIAN MACHADO BATISTA, sócio, portador do 

RG nº MG 7.767.444 e CPF nº 046.986.036-76, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste 

documento. 

 

9.4. Ao(s) gestor (es) do contrato por parte do CONTRATANTE, terá as atribuições previstas no art. 67 da Lei 

Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: FORO 

 

10.1. Fica eleito e convencionado entre as partes o Foro da Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, para solução de 

qualquer litígio ou ações decorrentes do presente contrato, ou ainda de sua execução. 

 

 E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, com 

02 (duas) testemunhas a tudo presente. 

 

 Bauru, 10 de dezembro de 2.018. 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ MAJÔ JANDREICE 

CHEFE DE GABINETE 

 

 

 

 

ADRIAN MACHADO BATISTA 

QGMB CONSULTORIA LTDA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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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: QGMB CONSULTORIA LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.141/18 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 44.768/18, 

a Prestar ao CONTRATANTE a CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, 

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA PARA SERVIÇOS REFERENTES A 

CONCESSÕES E A PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA PARA GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

BAURU, melhor descritas no Termo de Referência Anexo IX do Edital nº 415/18. 

ITE

M 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA EM ENGENHARIA, ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E FUNDAMENTAÇÃO 

JURÍDICA PARA SERVIÇOS REFERENTES A CONCESSÕES E A PARCERIA PÚBLICO - 

PRIVADA PARA GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAURU  

DETALHAMENTO E ENTREGA DO OBJETO 

Análise da situação do sistema de iluminação do município: - R$ 33.705,00 

Análise dos estudos mais vantajosos, eficientes e econômicos entregues pelos participantes do chamamento: R$ 44.940,00 

Elaboração de relatório final – R$ 33.705,00 

 

 

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, 10 de dezembro de 2.018. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Leandro Garcia Ferreira 

Cargo: XXXXXXXXXXXXX 

CPF: XXXXXXXXXXX  RG: XXXXXXXXXXX 

Data de Nascimento: XXXXXXXX 

Endereço Residencial completo: XXXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail pessoal: XXXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: Marcos Roberto Da Costa Garcia 

Cargo: Auditor fiscal tributário 

CPF: 141.257.048-48  RG: 18.477.148-1 

Data de Nascimento:  

Endereço Residencial completo: Rua Ory Pinheiro Brisola, nº 2-55, Vila Rocha, CEP: 17.051-300 

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

E-mail pessoal:  

Telefone: 99655-8868 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: Ana Claudia Queiroz 

Cargo: Chefe de Seção 

CPF: 296.549.978-43  RG: 352.756.901 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço Residencial completo: ______________________________________ 

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

E-mail pessoal: anaqueiroz@bauru.sp.gov.br 

Telefone: _________________________________________________________ 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

mailto:leandroferreira@bauru.sp.gov.br
mailto:marcosgarcia@bauru.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Maria José Majô Jandreice 

Cargo: Chefe de Gabinete do Prefeito 

CPF: 604.088.208-53 RG: 6.028.582 

Data de Nascimento: 16/08/1952 

Endereço Residencial completo: Dr. José Ranieri, nº 10-16, Cep: 17.030-370 

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

E-mail pessoal: majandreice@ig.com.br 

Telefone(s): (14) 3235-1021 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Adrian Machado Batista 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 046.986.036-76 RG: MG 7.767.444 

Data de Nascimento: 10/10/1980 

Endereço Residencial completo: Rua Itauna, nº 374. Apto 403, Bairro Colégio Batista, Belo Horizonte/MG – CEP: 31.110-070 

E-mail institucional: adrian.batista@qgmb.com.br e mario.guimaraes@qgmb.com.br 

E-mail pessoal: adriannmbbr@yahoo.com.br 

Telefone(s): (14) 99812-9816 

 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ MAJÔ JANDREICE 

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 

majojandreice@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

ADRIAN MACHADO BATISTA 

QGMB CONSULTORIA LTDA 

adrian.batista@qgmb.com.br 

mailto:adrian.batista@qgmb.com.br
mailto:mario.guimaraes@qgmb.com.br
mailto:adriannmbbr@yahoo.com.br
mailto:adrian.batista@qgmb.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO 

ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ORGÃO OU ENTIDADE: GABINETE DO PREFEITO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: QGMB CONSULTORIA LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.141/18 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 44.768/18, 

a Prestar ao CONTRATANTE a CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, 

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA PARA SERVIÇOS REFERENTES A 

CONCESSÕES E A PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA PARA GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

BAURU, melhor descritas no Termo de Referência Anexo IX do Edital nº 415/18. 

ITE

M 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA EM ENGENHARIA, ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E FUNDAMENTAÇÃO 

JURÍDICA PARA SERVIÇOS REFERENTES A CONCESSÕES E A PARCERIA PÚBLICO - 

PRIVADA PARA GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAURU  

DETALHAMENTO E ENTREGA DO OBJETO 

Análise da situação do sistema de iluminação do município: - R$ 33.705,00 

Análise dos estudos mais vantajosos, eficientes e econômicos entregues pelos participantes do chamamento: R$ 44.940,00 

Elaboração de relatório final – R$ 33.705,00 

 

 

NOME: MARIA JOSÉ MAJÔ JANDREICE 

CARGO: Chefe de Gabinete do Prefeito 

RG Nº: 6.028.582 

CPF: 604.088.208-53 

DATA DE NASCIMENTO: 16/08/1952 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Dr., José Ranieri, nº 10-16. 

CEP: 17030-370 

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

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

E-MAIL PESSOAL: majandreice@ig.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: Maria José Majô Jandreice 

CARGO: Chefe de Gabinete do Prefeito 

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: majojandreice@bauru.sp.gov.br 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - Apresentação:  

 

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as exigências técnicas e a metodologia para a contratação de empresa 

especializada em consultoria técnica, para assessoria no processo de modelagem visando a estruturação de Projetos de Concessões e 

de Parcerias Público Privadas – PPP  para gestão dos serviços de iluminação pública do Município de Bauru. 

 

2 - Objeto:  

 

Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assessoria em engenharia, análise econômico-financeira e 

fundamentação jurídica para serviços referentes a Concessões e à  Parceria Público-Privada para gestão de iluminação pública no 

Município de Bauru. 

 

3 - Justificativa:  

 

Considerando a Lei Municipal,  nº 6.787 de 12 de maio de 2.016, que institui o Programa  Municipal de PPPs em  Bauru e dar 

seguimento as diversas etapas que envolvem   estudos e a viabilidade de  implementação de parcerias,  faz-se necessária a 

contratação de consultoria - por se tratar de escopo extremamente especializado e assessoria na escolha das propostas mais 

vantajosas, econômicas e eficientes apresentadas pelos particulares autorizados. A análise de estudos específicos exige a atuação de 

especialistas de diversas áreas do conhecimento, a saber: engenharia, gestão e finanças públicas, economia, contabilidade e jurídica, 

com conhecimento e experiência em contratos de concessão e parcerias público privadas. 

 

4 - Especificações do Objeto:  

 

A presente licitação objetiva a contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assessoria em engenharia, análise 

econômico-financeira e fundamentação jurídica para serviços referentes a Projetos de Concessões e de Parcerias Público Privadas – 

PPP   para gestão de iluminação pública no Município de Bauru, considerando os critérios relacionados a seguir: 

 

4.1. Análise da situação atual do sistema de iluminação pública municipal, com avaliação dos valores 

referente CIP,  com diagnóstico das necessidades de melhorias, compreendendo investimentos em modernização 

e eficientização, com economia de energia elétrica, serviços de manutenção e operação mais eficientes e 

adaptação do sistema de iluminação a funcionalidades de cidades inteligentes, com sistema integrado que 

possibilite a expansão para essas funcionalidades; 

 

4.2. Avaliação e consolidação dos estudos técnicos apresentados pelos interessados autorizados. Os estudos 

a serem analisados serão em número mínimo de 01 (um), sem limitação de número máximo, devendo ser 

analisados quanto à modelagem proposta, resultando na sua revisão, complementação e consolidação da 

modelagem final a ser adotada, devendo ser consideradas:  

 

a) Aspectos Técnicos: 

• Tecnologia LED ou outro tipo de lâmpada a ser empregada, análise detalhada dos sistemas de cada Proponente;  

• Padrões adotados pelas Proponentes x Normas de Iluminação;  

• Qualidade da Iluminação proposta - análise detalhada de cada Proponente;  

• Garantias técnicas e operacionais apresentadas;  

• Análises e comentários sobre os Cronogramas físico-financeiros apresentados;  

• Ranking técnico x Cumprimento de normas técnicas para Iluminação Pública;  

• Relatório de Análise técnica detalhada;  

• Recomendações;  

• Conclusões finais. 

 

b) Modelagem Técnico-Operacional:  

• Caracterização e dimensionamento do empreendimento;  

• Estimativas de receitas: tarifárias e contraprestação;  

• Avaliação dos prazos para execução dos investimentos;  

• Premissas e valores das estruturas operacionais;  

• Parâmetros de análise de desempenho.  

 

c) Análise Econômica Financeira:  

• Fluxo de caixa descontado do projeto;  

• Estrutura básica de garantias;  

• Impacto orçamentário;  

• Análise de value for Money. 
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d) Aspectos Jurídico-Institucionais:  

• Matriz dos riscos do projeto;  

• Modelagem de contratação;  

• Critérios de licitação (Elaboração do Termo de Referência, Planilhas, Edital e Itens correlatos);  

• Assessoramento nas consultas e /ou audiências públicas; 

• Critérios de pagamento ao concessionário. 

 

5 - Local de execução: 

 

O presente serviço será realizado no Município  de  Bauru, nas dependências da CONTRATADA e órgãos de acompanhamento e 

fiscalização do processo de modelagem  a ser  definida. 

 

6 - Prazo de entrega e início da prestação de serviço: 

 

O período de execução dos serviços será o constante no item 6.1.; o prazo de início dos serviços será de até 10 (dez) dias corridos, 

contados a partir do recebimento da ordem de serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras, que ocorrerá em até 5 (cinco) 

dias úteis após a assinatura do contrato. 

 

6.1. Entrega dos produtos, forma de pagamento e custos de execução dos produtos: 

 

Datas de entrega  Produtos  % de pagamento 

30 (trinta) dias Análise da situação do sistema de iluminação do 

município 

30% 

45 (quarenta e cinco) 

dias 

Análise  dos estudos mais vantajosos, eficientes e 

econômicos entregues pelos participantes do 

Chamamento 

 

40% 

15 (quinze) dias Elaboração de relatório final: 30% 

90 dias   100% 

 

6.2. Prazo total da entrega: 90 (noventa) dias a partir de ordem de serviço específica, prorrogáveis, mantidas 

as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que 

ocorra algum dos motivos, devidamente autuados em processo, previstos nas leis que regem está licitação. 

 

7 - Condições de Recebimento: 

 

Os produtos parciais e finais deverão ser entregues à CONTRATANTE em uma via impressa e em meio digital, formatada e gravada 

em editor de texto "Word for Windows" da Microsoft e em PDF (cada volume em arquivo único), em mídia CD, DVD ou pendrive. 

 

8 - Qualificação técnica: 

 

8.1. Da empresa 

A consultora deverá apresentar atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas de direito publico ou 

privado, comprovando experiência na execução de serviços similares aos propostos neste Termo de Referência. 

 

8.2. Da equipe técnica 

A equipe técnica deverá  ser  composta  de no mínimo de 03 especialistas com experiência mínima de 02 anos 

que atendam requisitos descritos no  item 4.2 deste Termo de Referência sendo que um integrante deverá ter 

também a função de Coordenador Geral  da equipe. 

 

9 - Formalização do contrato: 

 

O prazo de execução do presente contrato de prestação de serviços será de 90 (noventa) dias. 

 

10 - Julgamento da proposta: 

 

A classificação da melhor proposta se dará pelo julgamento de menor preço global. 

 

11 - Dotação Orçamentária: 
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As despesas decorrentes da Contratação correrão as expensas dos recursos do Município de Bauru, por meio da Secretaria Municipal 

de Obras- Gestão da Iluminação Pública, conforme dotação orçamentária do exercício 2.018. 

 

12 - Obrigações da empresa:  

 

• Realizar os serviços de acordo com todas as especificações contidas neste Termo de Referência; 

• Permitir e facilitar a supervisão dos seus serviços pela fiscalização;  

• Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na Carta Convite, durante todo o prazo de execução do serviço.  

 

12 - Obrigações da Administração:  

 

• Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao bom desenvolvimento dos serviços;  

• Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato, podendo aplicar as penalidades previstas, não prejudicando a 

aplicação de outras penalidades a que a CONTRATADA esteja sujeita pelo não cumprimento das obrigações contratuais ou execução 

insatisfatória dos serviços, nos termos previstos em lei;  

• Efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme estabelecido no contrato. 

 

13 - Condições de Pagamento:  

 

O pagamento será feito em favor da CONTRATADA mediante depósito bancário em sua conta corrente, por intermédio de ordem 

bancária, após apresentação da nota fiscal de serviços, a qual será certificada pelo fiscal e/ou gestor do contrato. O prazo para a 

efetivação do pagamento será em até 30 (trinta ) dias após a entrega da Nota Fiscal atestada  pelo gestor/fiscal e entregue na 

Secretaria Municipal de Finanças, de cada etapa dos serviços, conforme descrito no item 6.1 supra. 

 

14 - Acompanhamento e fiscalização:  

 

Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA, com livre 

acesso ao estudo para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos por equipe a ser 

designada    para essa função. 

 

15 - Sanções: 

 

Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA: 

 

a. Advertência; 

b. Multa de 2% (dois por cento), incidente sobre a parcela mensal do contrato, limitada a 10% (dez por 

cento) do valor total contratado; 

b-1) A multa a que alude esta alínea não impede a aplicação de outras sanções previstas no 

contrato; 

b-2) O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela 

CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

c. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos. d. declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

 

16 - Proposta de Preços: 

 

16.1. As propostas de preços deverão ser em papel timbrado, devendo conter os preços unitários para a 

execução dos serviços constantes dos itens a seguir e o preço global, correspondente à soma dos itens. 

 

16.1.1. Análise da situação do sistema de iluminação do município: R$ 

16.1.2. Análise  dos estudos mais vantajosos, eficientes e econômicos entregues pelos participantes 

do chamamento: R$ 

16.1.3. Elaboração de relatório final: R$ 

16.1.4. PREÇO GLOBAL: R$ 

 

17 - Demais dados constantes na proposta de preços: 

 

17.1. Prazo- validade da proposta – 60 (sessenta) dias; 

17.2. Forma de pagamento: parcelado de acordo com o cronograma de entrega, e de acordo com itens 6.1 e 

13 deste Termo de Referência. 


