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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 8.875/18 

PROCESSO Nº 7.767/18 

Pregão Eletrônico nº 33/18 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DO 

TRANSPORTE ESCOLAR, ABRAGENDO O GERENCIAMENTO, 

MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, 

COMPREENDENDO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E SOFTWARE PARA CADASTRAMENTO DE TODOS 

OS DADOS LEVANTADOS E QUE PERMITA ATUALIZAÇÕES E 

MANUTENÇÕES DAS ROTAS, LICENÇA DE USO, SUPORTE 

TÉCNICO, UPGRADE E TREINAMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA CST DESENVOLVIMENTO 

DE SOFTWARE E CAPTURA DE DADOS LTDA ME. 

 

 Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de 2.018, presente de um lado 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/MF sob nº 46.137.410/0001-80, doravante 

denominado “MUNICÍPIO”, neste ato representado pela Sra. ISABEL CRISTINA MIZIARA, Secretária Municipal da Educação, por força 

dos Decretos 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, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8.883, de 08 

de junho de 1.994, nº 9.032, de 28 de abril de 1.995, nº 9.648, de 27 de maio de 1.998, nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999 e Decretos 

Municipais nº 10.123, de 01 de dezembro de 2.005 e nº 10.185, de 08 de março de 2.006, e a empresa CST DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE E CAPTURA DE DADOS LTDA ME, estabelecida na cidade de Recife - PE, na Estrada da Ubaias, nº 12, sala 1301, Ed. 

Empresarial Ubaias, Casa Amarela, CEP: 52.070-013, Telefone: (81) 3226-3653, e-mail: leandro.cstsolutions@gmail.com, inscrita no CNPJ sob 

nº 12.719.004/0001-03, daqui a diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. LEANDRO CAVALCANTE DO 

NASCIMENTO, portador do RG nº 6.094.546 e CPF nº 045.751.364-09. 

 

 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 Pregão Eletrônico 33/18 – Edital de Licitação nº 46/18, que fazem parte integrante do Processo Administrativo nº 7.767/18, bem 

como as seguintes: 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 

 

1.1. A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo Administrativo nº 7.767/18 a 

fornecer ao CONTRATANTE EXECUÇÃO DE MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, 

COMPREENDENDO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SOFTWARE PARA CADASTRAMENTO DE TODOS OS DADOS 

LEVANTADOS E QUE PERMITA ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÕES DAS ROTAS, LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO, 

UPGRADE E TREINAMENTO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A APLICATIVOS NA MODALIDADE ASP 

(APPLICATION SERVICE PROVIDER), INSTALADOS EM AMBIENTE DATA CENTER, BEM COMO TREINAMENTO, OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO (ASSISTÊNCIA TÉCNICA), MONITORAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO OFERTADA e conforme termos de 

sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo. O objeto abrange toda a especificação contida nos Anexo I e II do Edital 46/18. 

 

1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, caso haja interesse das partes contratantes, 

até o limite previsto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Segunda: DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

2.1. O sistema de transporte escolar é composto por 92 (noventa e dois) veículos, 04 (quatro) turnos e 19 (dezenove) rotas, 

discriminados no Anexo I. 

 

2.2. A CONTRATADA será a responsável pela instalação do sistema, que deverá ocorrer após a assinatura do contrato e no 

prazo de até 15 (quinze) dias a contar da expedição da ordem de serviço. 

 

2.3. É de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização e pagamento do acesso à internet e telefonia, bem como a 

instalação, operação e manutenção do sistema. 

 

2.4. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá entre os empregados da CON, ou de terceiros, com o CONTRATANTE. 

 

2.5. O sistema deverá englobar a emissão de relatórios impressos, telas, modelagem de arquivos e menus necessários à operação 

das funções exigidas. 

 

2.6. Correrão por conta, exclusiva da CONTRATADA, todos e quaisquer tributos em razão dos serviços objeto deste contrato, 

qualquer que seja a modalidade de sua incidência, inclusive o imposto de renda; 

 

2.7. A CONTRATADA deverá manter em seu quadro permanente um responsável técnico para a coordenação, manutenção, 

assessoria e gestão do contrato durante toda a vigência do mesmo, comprometendo-se, no caso de seu afastamento, a promover a sua substituição 

por outro profissional que possua experiência equivalente ou superior. 
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2.7.1. O técnico da CONTRATADA deverá atender quaisquer chamadas do CONTRATANTE, em até 24 (vinte e 

quatro) horas, no local indicado pela Secretaria Municipal da Educação para acompanhamento da operacionalização do 

sistema, treinamento dos funcionários e solução dos problemas técnicos; 

 

2.7.2. Todas as despesas de locomoção, estadias, e todos os demais custos necessários para o total adimplemento das 

obrigações aqui relacionadas, ocorrerão por conta da CONTRATADA. 

 

2.8. O responsável técnico, efetuará o cadastramento de todos os dados necessários (veículos, rotas, horários, pontos, etc), no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da expedição da ordem de serviço, sendo que o sistema, bem como a medição e otimização das rotas 

deverão estar concluídas em pleno funcionamento neste prazo. 

 

2.9. A CONTRATADA deverá treinar 02 (dois) funcionários do CONTRATANTE para operacionalização do sistema no prazo 

de até 15 (quinze) dias a partir da data de assinatura do contrato. 

 

Cláusula Terceira: DA GARANTIA 

 

3.1. A CONTRATADA deverá recolher, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a assinatura do contrato, a garantia 

para assegurar sua plena execução, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual estimado da contratação, em uma das modalidades 

prevista pelo art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

3.2. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada após a execução do contrato, mediante solicitação por escrito. E se 

prestada em dinheiro, será corrigida com base no IPCA/IBGE. 

 

3.3. Em caso de prorrogação de contrato, a CONTRATADA deverá prestar a garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

prorrogação, na mesma modalidade anteriormente efetuada. 

 

3.4. Se a garantia prestada for desfalcada por conta de multas ou outro motivo de direito, a CONTRATADA será notificada 

através de correspondência registrada, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas completar o valor da garantia, sob pena de rescisão contratual 

caso não cumpra essa previsão. 

 

Cláusula Quarta: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO, DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 

 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira a importância total 

de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), prazo de 12 (doze) meses, considerando os valores abaixo, que será suportada pela dotação orçamentária do 

Município de Bauru, da Secretaria Municipal da Educação. 

 

4.1.1. Aluguel de Software: R$ 5.152,00 (cinco mil, cento e cinquenta e dois reais) mensal, totalizando anualmente o 

valor de R$ 61.824,00 (sessenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais); 

 

4.1.2. Implantação do Software e treinamento: R$ 8.176,00 (oito mil, cento e setenta e seis reais) valor único. 

 

4.2. O pagamento será efetuado obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade e mediante ordem bancária através de 

instituição financeira a ser determinada pela CONTRATADA, devendo a nota fiscal estar devidamente atestada pela Secretaria Municipal da 

Educação, no prazo de: 

 

4.2.1. Implantação do sistema de medição e otimização das rotas: em até o 30º (trigésimo) dia do mês subseqüente da 

instalação do sistema; 

 

4.2.2. Locação mensal de software: para a 1ª (primeira) mensalidade, em até o 30º (trigésimo) dia do mês subseqüente 

da Implantação do sistema de medição e otimização das rotas, para a segunda parcela, em até 30 (trinta) dias do pagamento 

da 1ª (primeira) parcela, e assim sucessivamente até último mês de vigência do contrato; 

 

4.2.3. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% 

(cinqüenta centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento. 

 

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

nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

4.4. Nos preços acima estão embutidos transporte, impostos, taxas e emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive 

previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes. 

 

4.5. O valor poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do presente contrato, pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, ou, em caso de sua extinção, pelo índice que vier a substituí-lo. 

 

4.6. Se durante a execução do contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de habilitação, 

comprovando regularidade quanto à Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Trabalhista, a 

CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 
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4.7. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.6, implicará na suspensão do (s) pagamento (s) 

até a devida regularização dos mesmos por parte da CONTRATADA. 

 

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

 

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

nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e item 4.4 deste contrato. 

 

Cláusula Quinta: DAS PENALIDADES 

 

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

2.002, quais sejam: 

 

5.1.1. Advertência; 

 

5.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor inadimplido pela recisão, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no 

item 5.1; 

 

5.1.3. 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; 

 

5.1.4. 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. 

 

Cláusula Sexta: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. Executar os serviços objeto do presente contrato de acordo com a melhor técnica aplicável a trabalhos desta natureza, 

obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, com zelo e diligência, bem como com rigorosa observância às especificações e anexos deste 

instrumento e dos demais detalhes e ordens que emanarem do Município de Bauru. 

 

6.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

6.3. Manter-se perfeitamente em dia com o pagamento de todas as obrigações fiscais e sociais, inclusive com as contribuições 

previdenciária. 

 

6.4. Iniciar a prestação dos serviços no prazo definido. 

 

6.5. Acatar, apoiar e dar suporte ao CONTRATANTE nas atividades de planejamento da operação dos serviços. 

 

6.6. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, quando da execução do contrato. 

 

6.7. Arcar com todas as despesas de transporte, operação e manutenção relativos à mobilização e desmobilização de seu pessoal 

e equipamentos. 

 

6.8.  Prover toda a mão de obra necessária aos serviços objeto do contrato, assumindo total responsabilidade pelo pagamento dos 

salários e demais direitos e vantagens de seus empregados, bem como pelo fiel cumprimento de todas as obrigações e exigências decorrentes da 

legislação trabalhista e previdenciária em vigor. 

 

6.9. Responsabilizar-se pelo correto comportamento e eficiência do pessoal sob sua direção, incluindo de terceiros, sujeitando-se 

às penalidades cabíveis, incluindo o afastamento de empregado. 

 

6.10. Assegurar, durante a execução e prestação dos serviços, a proteção e conservação dos serviços executados. 

 

6.11. Manter a frente dos serviços, técnico qualificado, para representá-la junto à fiscalização. 

 

6.12. Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução do contrato, ou por seu empregado ou preposto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o seu 

acompanhamento; 

 

6.13. Ceder à Administração o uso do conjunto de equipamentos, acessórios e programas de computador, necessários para 

instalação e funcionamento do Sistema de Monitoramento. 
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6.13.1. Contemplar no fornecimento todos os itens adquiridos de terceiros e a compatibilização do conjunto; 

 

6.13.2. Melhorias nos sistemas de processamento, novos programas, relatórios e serviços necessários à segurança e ao 

bom funcionamento do sistema, serão incorporados sem custo adicional, assim como as alterações nos parâmetros e na 

lógica de funcionamento, e o desenvolvimento de novos produtos para os usuários do transporte que forem solicitados pelo 

CONTRATANTE. 

 

6.14. Colocar o sistema em funcionamento num prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da expedição da ordem se 

serviço, bem como manter o cronograma de futuras implantações dentro dos prazos estipulados previamente. 

 

6.15. Dar manutenção mensal do sistema incluindo atualizações e correções adaptativas. 

 

6.16. Realizar levantamento e análise durante o processo de implantação em conjunto com o Município de Bauru para adaptação 

das rotinas específicas do órgão. 

 

6.17. Realizar treinamentos dos sistemas em local determinado pelo CONTRATANTE para os técnicos ou usuários chaves que 

serão treinados e passarão a serem responsáveis pela distribuição das informações sobre o sistema aos demais colaboradores, podendo o 

CONTRATANTE indicar quantos colaboradores desejar nos treinamentos. 

 

6.18.  Solucionar dúvidas e dar suporte do sistema após o treinamento de implantação gratuitamente por telefone ou 

por e-mail. 

 

6.19. Responsabilizar-se por todas as despesas necessárias para a execução do objeto deste contrato, incluindo custos de fretes, 

instalações, treinamentos, manutenção dos softwares, materiais, pessoal necessário, deslocamentos, refeições, diárias, recursos humanos e 

materiais, encargos fiscais, sociais, comerciais, previdenciários e trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao 

cumprimento das obrigações deste contrato. 

 

6.20. Utilizar módulo de comunicação homologado pela Anatel. 

 

6.21. Desinstalar os equipamentos nos veículos, no prazo de 15 (quinze) dias após o vencimento do contrato, sem qualquer ônus 

para o CONTRATANTE. 

 

Cláusula Sétima: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

7.1. Pagamento dos valores devidos pela prestação dos serviços, no prazo previsto no contrato, após devidamente atestada a nota 

fiscal. 

 

7.2. Definir os serviços a serem executados, expedindo as Ordens de Serviço correspondentes, nos casos necessários. 

 

7.3. Manter cadastro dos serviços, com informações básicas necessárias ao controle da regular prestação do serviço. 

 

7.4. Receber reclamações sobre o serviço e apurá-las, realizando os encaminhamentos necessários. 

 

7.5. Aplicar as penalidades legais e contratuais cabíveis. 

 

7.6. Acompanhar e fiscalizar, através de preposto designado pela Secretária Municipal da Educação, a execução dos serviços, 

objeto deste contrato. 

 

Cláusula Oitava: DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO CONTRATO 

 

8.1. 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. 

 

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

8.666, de 21 de junho de 1.993, compete: 

 

a) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução do serviço; 

 

b) Conferir, atestar e encaminhar para pagamento a nota fiscal; 

 

c) Encaminhar a Divisão de Compras e Licitações documentos que relacione as ocorrências de irregularidades no 

cumprimento do contrato, a fim de notificar a licitante para sanar as irregularidades; 

 

d) Solicitar a CONTRATADA e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços; 

 

e) Verificar se os serviços prestados pela CONTRATADA estão de acordo com as especificações e determinando 

o que for necessário a regularização das falhas observadas. 
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8.3. Zelar pelos demais atos da Adjudicatária, 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. 

 

8.4. A ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização do CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA de total 

responsabilidade pela execução dos serviços. 

 

8.5. O CONTRATANTE designa, ainda como Gestora do contrato a Sra. VANDA DOS SANTOS, matrícula nº 17.324, 

portadora do RG nº 21.887.298 e CPF nº 137.215.818-90, servidora vinculada à Secretaria Municipal da Educação. 

 

8.6. A CONTRATADA designa, ainda como Gestora deste contrato o Sr. LEANDRO CAVALCANTE DO NASCIMENTO, 

portador do RG nº 6.094.546 e CPF nº 045.751.364-09, conforme consta na sua proposta de preços, que é parte integrante deste documento. 

 

Cláusula Nona: CONDIÇÕES GERAIS 

 

9.1. 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. 

 

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

demais normas de direito público, Edital nº 46/18 e seus anexos, sendo plenamente aceitos pelas partes contratantes. 

 

9.3. 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 no Anexo I do Edital de Licitação nº 46/18 e do presente contrato.  

 

9.4. 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 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993. 

 

9.5. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o objeto do contrato a ser celebrado, no todo ou em parte, bem como 

caucionar ou utilizar o contrato da presente licitação, para qualquer operação financeira, sem previa e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

9.6. 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 à 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando assegurados, em 

qualquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.  

 

9.7. 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 às 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 maio de 2.018. 

 

 

 

 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

LEANDRO CAVALCANTE DO NASCIMENTO 

CST DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CAPTURA DE DADOS 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 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: CST DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CAPTURA DE DADOS LTDA ME 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 8.875/18 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo Administrativo nº 7.767/18 a fornecer ao 

CONTRATANTE EXECUÇÃO DE MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO: 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SOFTWARE PARA CADASTRAMENTO DE TODOS OS DADOS LEVANTADOS E QUE 

PERMITA ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÕES DAS ROTAS, LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO, UPGRADE E TREINAMENTO, 

COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A APLICATIVOS NA MODALIDADE ASP (APPLICATION SERVICE PROVIDER), 

INSTALADOS EM AMBIENTE DATA CENTER, BEM COMO TREINAMENTO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO (ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA), MONITORAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO OFERTADA e conforme termos de sua proposta devidamente anexada 

ao Processo Administrativo. O objeto abrange toda a especificação contida nos Anexo I e II do Edital 46/18. 

 

 

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 01/2.011 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, 21 de maio de 2..018. 

 

 



 

7 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Vanda dos Santos 

Cargo: Técnico Administrativo 

CPF: 13721581890 RG: 21887298-7 

Data de Nascimento: 27/12/1969 

Endereço residencial completo: Al. Antonio Buneno Netto, nº 1-110, Jardim Araruna, CEP: 17.020-313 

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

E-mail pessoal: vandasan@hotmail.com 

Telefone: (14) 98814-6337 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Isabel Cristina Miziara 

Cargo: Secretária Municipal da Educação 

CPF: 141.366.418-00 RG: 13.914.006-2 

Data de Nascimento: 06/11/1.962 

Endereço residencial completo: Rua Rubens Arruda, nº 18-52. Cep: 17.016-040 

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

E-mail pessoal: isamiziara@hotmail.com 

Telefone(s): (14) 3214-4301 – (14) 99739-7988 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Leandro Cavalcante do Nascimento 

Cargo:Representante Legal 

CPF: 045.751.364-09  RG: 6.094.546 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional: leandro.cstsolutions@gmail.com 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s): (81) 3226-3653 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

isamiziara@hotmail.com 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

LEANDRO CAVALCANTE DO NASCIMENTO 

CST DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CAPTURA DE DADOS LTDA ME 

leandro.cstsolutions@gmail.com 

mailto:vandasantos@bauru.sp.gov.br
mailto:vandasan@hotmail.com
mailto:educacao@bauru.sp.gov.br
mailto:isamiziara@hotmail.com
mailto:leandro.cstsolutions@gmail.com
mailto:isamiziara@hotmail.com
mailto:leandro.cstsolutions@gmail.com
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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: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: CST DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CAPTURA DE DADOS LTDA ME 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 8.875/18 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada no Processo Administrativo nº 7.767/18 a fornecer ao 

CONTRATANTE EXECUÇÃO DE MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO: 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SOFTWARE PARA CADASTRAMENTO DE TODOS OS DADOS LEVANTADOS E QUE 

PERMITA ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÕES DAS ROTAS, LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO, UPGRADE E TREINAMENTO, 

COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A APLICATIVOS NA MODALIDADE ASP (APPLICATION SERVICE PROVIDER), 

INSTALADOS EM AMBIENTE DATA CENTER, BEM COMO TREINAMENTO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO (ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA), MONITORAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO OFERTADA e conforme termos de sua proposta devidamente anexada 

ao Processo Administrativo. O objeto abrange toda a especificação contida nos Anexo I e II do Edital 46/18. 

 

 

NOME: ISABEL CRISTINA MIZIARA 

CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

RG Nº: 13.914.006-2 

CPF: 141.366.418-00 

DATA DE NASCIMENTO: 06/11/1.962 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Rubens Arruda, nº 18-52 

CEP: 17.016-040 

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Raposo Tavares, nº 8-38 

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

E-MAIL PESSOAL: isamiziara@hotmail.com 

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

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: ISABEL CRISTINA MIZIARA 

CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua Raposo Tavares, n° 8-38 – Vila Santo Antônio – 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

