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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU  
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 7.521/14 
PROCESSO Nº 40.787/14 
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. RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO 
MENDONÇA, 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, Jardim 
Santana, Terminal Rodoviário, na cidade de Bauru-SP, neste ato, representada pelo seu Presidente, nomeado através do Decreto 
Municipal nº 11.156, de 22 de janeiro de 2.010, Sr. ANTONIO MONDELLI JÚNIOR , brasileiro, casado, bacharel em direito, 
administrador de empresas, portador do RG nº 19.808.307-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 204.127.678-99, 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 seguintes serviços: 
 

- gerenciamento de cemitérios e necrópoles municipais; 
- funerais assistenciais;e 
- concessão de sepultura assistencial em columbário. 

 
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 Periodicidade Valor Mensal Valor Anual  

01 

Gerenciamento dos cemitérios 
e necrópoles municipais, 
conforme descrito no termo de 
referência. 

mensal R$ 375.837,51 R$ 4.510.050,12 

Item Descrição Periodicidade 

Por 
sepultamento 
realizado 
Valor Unitário 

Valor Mensal 
Estimado 

Valor Anual 
Estimado 

 

02 

Funeral Assistencial 
Composto por: 
a) Urna mortuária - padrão 

assistencial (em madeira, na 
cor nogueira, com 
acabamento interno em 
papel verniz branco, 
travesseiro solto e 
acabamento externo em 

Ininterrupto R$ 1.366,13 R$ 36.885,51 R$ 442.626,12 

 



 
 

 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU  
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

verniz fraco, com tampo em 
fibra de celulose); 

b) Remoção e translado dentro 
do município de Bauru 

c) Preparação do corpo 
(exceto tanato); 

d) Velas e véus; 
e) Utilização da sala velatória; 
f) Sepultamento; 
g) Demais gastos em geral, 

inclusive tributos. 

03 

Concessão de sepultura 
Assistencial em columbário 
Urnas pré-construídas em ardósia, 
subterrâneas em lóculos de 03 
(três) gavetas funerárias, 
reservadas para este fim no 
Cemitério Cristo Rei para adultos 
e no Cemitério Redentor para 
crianças, cujos locais poderão ser 
alterados no caso de 
indisponibilidade de local 
apropriado no cemitério 
determinado. 

Mínima de  
03 (três) anos 

R$ 592,75 R$ 16.004,25 R$ 192.051,00 

 

 
3.2.   O valor total estimado para o presente contrato será de R$ 5.144.727,24 (cinco milhões, cento e quarenta e 
quatro mil, setecentos e vinte e sete reais, e vinte e quatro centavos), que será suportado pelas dotações orçamentárias dos anos de 
2.014, 2.015 e ficha nº 350- 3.3.91.39.99-08.122.0020-2052. 
 
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. 
 
3.4.  O pedido de realinhamento do(s) preço(s) 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 de 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, 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. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1.  Os serviços prestados pela CONTRATADA serão aferidos de acordo com os critérios fixados no Anexo I. 
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5.2.  Para execução dos serviços não programados, o CONTRATANTE deverá expedir Ordem de Serviço com no 
mínimo dois dias úteis de antecedência.  
 
5.3. A CONTRATADA se obriga a elaborar relatório detalhado dos serviços executados quinzenalmente, 
compreendendo os dias 30 à 14 e 15 à 29 do mês, emitindo a Nota Fiscal correspondente. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO  
 
6.1.  O fechamento dos serviços prestados será realizado quinzenalmente pela CONTRATADA, com a subseqüente 
emissão da respectiva Nota Fiscal.  
 
6.2.  A CONTRATADA se obriga a apresentar juntamente com a Nota Fiscal, o correspondente relatório previsto na 
cláusula 5.3, para conferência, aprovação e pagamento pelo CONTRATANTE. 
 
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 1.993, com a 
redação dada pela Lei Federal nº 9.032, de 28 de abril de 1.995, deverá comprovar, quando solicitado, o recolhimento prévio das 
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados,  incluída  em  Nota  Fiscal  Fatura  correspondente aos 
serviços executados, quando do pagamento da referida nota fiscal ou fatura pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 31, 
parágrafos 3º e 4º da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1.991. 
 
6.5.  Na nota fiscal 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 5 (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: 
 

7.1.1.  Advertência; 
 
7.1.2.  Multa de 10% (dez por cento) 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. 

 
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, pagar-se-á 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.  
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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, 06 de outubro de 2.014. 
 
 

 
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

ANTONIO MONDELLI JÚNIOR 
PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  

URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
              
NOME:        NOME: 
RG:        RG: 
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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 gerenciamento de cemitérios e 
necrópoles municipais, bem como a realização de funerais assistenciais concedidos a pessoas carentes pela Prefeitura Municipal 
de Bauru. 
 
1.2 – O Gerenciamento de cemitérios e necrópoles municipais compreende a manutenção, limpeza e administração de toda área 
dos Cemitérios Públicos Municipais, conforme abaixo descrito: 
 

a) Manutenção (conservação dos jazigos públicos existentes no local, dedetização, jardinagem, replantio de gramas, 
irrigação da área verde, reparo e tapa buracos no interior do cemitério, pequenas reformas e pinturas, dentre outras); 

b) Limpeza  (poda e capinação, varrição, retirada de coroas, vasos, galhos, sacos de lixo e gestão dos resíduos) e; 
c) Administração (conceder e retomar terrenos e sepulturas, fiscalizar a utilização das concessões, Autorizar inumações, 

exumações e reinumações, atendimento ao público em geral, bem como os seguintes serviços): 
 

I) Serviços Funerários: 
 

� Realizar serviços de cartório referentes a emissão de Declaração de Óbito; Providenciar DAO 
(protocolo de dados sobre óbitos mais preenchimento de declaração de óbito mais autorização para 
sepultamentos); 

� Supervisionar os velórios ocorridos nas salas velatórias municipais; 
� Verificar e acompanhar a atualização dos sepultamentos particulares. 

 
II)  Serviços de Necrópoles: 

 
� Supervisionar os cemitérios diariamente; 
� Supervisionar os serviços de construções, reformas e alvarás dos empreiteiros; 
� Supervisionar a limpeza da área de sepultamentos; 
� Delinear as funções para os coveiros e ajudantes gerais, no sentido de manterem a área interna e 

externa dos cemitérios sempre em boas condições; 
� Coordenar o recolhimento dos valores dos serviços de sepultamentos e serviços; 
� Acompanhar os serviços de construções, reformas e limpeza efetuados pelos colaboradores do setor; 
� Checar procedimentos de exumações, traslados, regularizações de documentos e outros; 
� Supervisionar e orientar os colaboradores quanto as anotações em livros de óbitos, preenchimento de 

relatórios, etc; 
� Fiscalizar o recebimento de valores dos serviços prestados nas necrópoles aos sábados, domingos e 

feriados; 
� Fiscalizar o horário de sepultamento nos cemitérios; 
� Organizar fichas, relatórios e livros de sepultamento junto ao administrador de cada cemitério; 
� Verificar e acompanhar a atualização dos sepultamentos assistenciais; 
� Organizar as publicações dos atos oficiais; 
� Atender o munícipe quanto as questões burocrática e documentações necessárias para sepultamentos, 

exumações, traslados, reformas e transferência de titularidade; 
� Fiscalizar o cadastro de empreiteiros, sua legalidade e validade; 
� Providenciar a divulgação diária dos sepultamentos; 
� Controlar prazos para exumações e traslados nos cemitérios municipais; 
� Controlar a quantidade e disponibilização de jazigos assistenciais nos cemitérios. 

 
1.2.1 – Para realização dos serviços mencionados na cláusula anterior a unidade de medida a ser utilizada será a quantidade 
de jazigos existentes nos cemitérios municipais, conforme tabela abaixo com os dados atuais dos cemitérios municipais: 
 

Local Área (m²) Periodicidade Sepultados Quantidade 
de jazigos 

Cemitério da Saudade 
(Fundação julho de 1908) 

46.250 m² 

Ininterrupto 

56.926 7.303 

Cemitério São Benedito 
(Fundação setembro de 1949) 

14.400 m² 14.369 2.588 

Cemitério Cristo Rei 
(Fundação agosto de 1981) 

29.324 m² 7.532 2.607 

Cemitério Redentor 
(Fundação julho de 1963) 

48.000 m² 34.551 5.405 
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Cemitério São Pedro (Tibiriça) 
(Fundação julho de 1920) 

13.500 m² 4.973 1.166 

TOTAL  151.474 
m² 

 118.351 19.069 

 
1.4 – A realização de funerais assistências é concedida a pessoas carentes pela Prefeitura Municipal de Bauru, após avaliação 
realizada pela Assistente Social da Secretaria do Bem Estar Social - SEBES e/ou CRAS - Centro de Referência da Assistência 
Social, através de encaminhamento do Serviço de Assistência Social dos Hospitais, Pronto Socorros, Instituto Médico Legal, 
Instituto Penal Agrícola, Presídios e Asilos assistenciais, mediante apresentação de atestado de óbito ou nos casos estabelecidos 
através da legislação vigente, com o escopo de garantir a famílias carentes o direito a um enterro digno.  
 

1.4.1 – O Funeral Assistencial é composto pelo fornecimento de urna mortuária - padrão assistencial (em madeira, na cor 
nogueira, com acabamento interno em papel verniz branco, travesseiro solto e acabamento externo em verniz fraco, com 
tampo em fibra de celulose), remoção e translado dentro do município de Bauru, preparação do corpo (exceto tanato), velas 
e véu, utilização de sala velatória, sepultamento e demais gastos em geral, inclusive tributos. 

 
1.4.2 – A Concessão de sepultura Assistencial em columbário, trata-se de beneficio eventual e destina-se aos munícipes 
com impossibilidade de arcar por conta própria com o custeio do funeral, sendo concedido para famílias que não possuem 
jazigos nos cemitérios municipais, consistindo em urnas pré-construídas em ardósia, subterrâneas em lóculos de 03 (três) 
gavetas funerárias, reservadas para este fim no Cemitério Cristo Rei e no Cemitério Redentor, cujos locais poderão ser 
alterados no caso de indisponibilidade de local apropriado no cemitério determinado, com periodicidade mínima de 03 
(três) anos de inumação para adultos e 02 (dois) anos para menores de 06 (seis) anos, salvo determinação de autoridade 
competente. 
 

1.4.2.1 – Após o período mencionado nesta cláusula serão seguidos os tramites descritos no artigo 21 do Decreto 
Municipal nº 12.244, de 06 de setembro de 2.013. 

 
2 – DOS VALORES 

 

Item Descrição Periodicidade Valor Mensal Valor Anual 

01 

Gerenciamento dos cemitérios 
e necrópoles municipais, 
conforme descrito no termo de 
referência. 

mensal R$ 375.837,51 R$ 4.510.050,12 

 

Item Descrição Periodicidade 

Por 
sepultamento 

realizado 
Valor Unitário  

Valor Mensal 
Estimado 

Valor Anual 
Estimado 

02 

Funeral Assistencial 
Composto por: 
a) Urna mortuária - padrão 

assistencial (em madeira, 
na cor nogueira, com 
acabamento interno em 
papel verniz branco, 
travesseiro solto e 
acabamento externo em 
verniz fraco, com tampo 
em fibra de celulose); 

b) Remoção e translado 
dentro do município de 
Bauru 

c) Preparação do corpo 
(exceto tanato); 

d) Velas e véus; 
e) Utilização da sala 

velatória; 
f) Sepultamento; 
g) Demais gastos em geral, 

inclusive tributos. 

Ininterrupto R$ 1.366,13 R$ 36.885,51 R$ 442.626,12 



 
 

 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU  
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

03 

Concessão de sepultura 
Assistencial em columbário 
Urnas pré-construídas em 
ardósia, subterrâneas em 
lóculos de 03 (três) gavetas 
funerárias, reservadas para este 
fim no Cemitério Cristo Rei 
para adultos e no Cemitério 
Redentor para crianças, cujos 
locais poderão ser alterados no 
caso de indisponibilidade de 
local apropriado no cemitério 
determinado. 

Mínima de  
03 (três) anos 

R$ 592,75 R$ 16.004,25 R$ 192.051,00 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO  

 
 
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 N° (DE ORIGEM): 7.521/14 
 
 
OBJETO: A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se à prestação dos seguintes serviços: gerenciamento de 
cemitérios e necrópoles municipais; funerais assistenciais;e concessão de sepultura assistencial em columbário. 
 
 
  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, 06 de outubro de 2.014. 

 
 

 
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

ANTONIO MONDELLI JÚNIOR 
PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  

URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDIC O ANÁLOGO E/OU TERMO 

ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR  
 
 
 
MUNICÍPIO DE BAURU 
 
 
ORGÃO OU ENTIDADE: Gabinete do Prefeito 
 
 
CONTRATANTE: Município de Bauru 
 
 
CONTRATANTE: Município de Bauru 
 
 
CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB 
 
 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 7.521/14 
 
 
OBJETO: A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se à prestação dos seguintes serviços: gerenciamento de 
cemitérios e necrópoles municipais; funerais assistenciais;e concessão de sepultura assistencial em columbário. 
 
 
NOME : Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça 
CARGO:  Prefeito Municipal 
RG Nº: 25.539.031-2 
CPF: 267.422.838/58 
ENDEREÇO RESIDENCIAL:  Rua Azarias Leite, n° 16-61 – Centro – Bauru – SP 
CEP: 17.040-400 
ENDEREÇO COMERCIAL:  Praça das Cerejeiras, n° 1-59 – 3° andar - Vila Noemy – Bauru – SP 
E-MAIL: rodrigoagostinho@bauru.sp.gov.br 
TELEFONE:  9772-6570/3235-1030 
 
 
(*) 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 : Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça 
CARGO: Prefeito Municipal 
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Praça das Cerejeiras, n° 1-59 – 3° andar - Vila Noemy – Bauru – SP 
TELEFONE E FAX: 9772-6570/3235-1030 
E-MAIL: prefeito@bauru.sp.gov.br 
 
 


