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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 9.527/19 

PROCESSO Nº 8.331/19 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/19 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR LIMPEZA 

NA ÁREA INTERNA, VIDROS E SANITÁRIOS DA SEDE DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL Nº 

199/19, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BAURU E A EMPRESA ALFA CLEAN BARBOSA EIRELI 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 Secretária Municipal da Educação, Sra. ISABEL CRISTINA MIZIARA, 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 ALFA CLEAN BARBOSA EIRELI ME, estabelecida na cidade de São José do Rio Preto - SP, na Rua Paulo 

de Faria, nº 2848, Bairro Eldorado, CEP: 15.043-160 telefone: (17) 99138-8045, e-mail: alfa.dfinanceiro@hotmail.com, inscrita no CNPJ 

sob nº 27.273.504/0001-31, daqui a diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. JONATAS BARBOSA, 

portador do RG nº 40.615.192-1 e CPF nº 446.875.798-17. 

 

 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 nº 199/19 do Pregão Eletrônico nº 194/19, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 8.331/19, 

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 

8.331/19, a REALIZAR LIMPEZA NA ÁREA INTERNA, VIDROS E SANITÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 

EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL Nº 199/19. 

 

1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja 

interesse das partes, nos termos do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1. O serviço descrito no Anexo I do Edital nº 199/19 será realizado trimestralmente, o qual contempla: 

 

a) LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS: 

 

a.(1) Pisos: 1.926,42 m² 

a.(2) Sanitários: 41,74 m². 

 

b) LIMPEZA DE VIDROS INTERNO/EXTERNO: Vidros externos (com e sem exposição à situação de risco), 

sendo 260,43 m². 

 

2.2. Considera-se limpeza: “remoção de qualquer corpo indesejável, visível ou não, de uma superfície, sem alteração das 

características originais do item que está sendo limpo, e onde o processo utilizado não seja nocivo ao meio ambiente”. 

 

2.3. Classifica-se como vidros externos com exposição a situação de risco aqueles existentes em áreas nas quais seja 

necessária a utilização de balancins manuais ou mecânicos ou, ainda, andaimes para a execução dos serviços de limpeza. Importante frisar 

que é terminantemente proibida a utilização de cordas para efetuar a limpeza de vidros externos. 

 

2.4. As áreas a serem consideradas para cada tipo de serviço correspondem às quantidades obtidas da projeção horizontal de 

cada ambiente, isto é, a áreas de planta baixa. Para reforçar esse conceito, a área a ser quantificada é a de piso, sem considerar as áreas 

verticais de paredes, portas, divisórias, divisórias com vidros e afins. 

 

2.5. O horário de execução dos serviços deverá ser definido de forma a atender às necessidades e especificidades da 

CONTRATANTE, lembrando que o horário de execução de serviços não precisa necessariamente coincidir com o horário de funcionamento. 

 

2.6. A unidade de medida para contratação desses serviços é metro quadrado (M²), tendo em vista a facilidade de 

administração e gerenciamento do contrato. 
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2.7. Deverá estar incluído mão de obra, equipamentos, acessórios e demais insumos necessários à execução dos serviços, 

encargos sociais, tributos e impostos inerentes à prestação dos serviços, bem como a taxa de lucro da CONTRATADA. 

 

2.8. A CONTRATADA deverá apresentar na assinatura do contrato a cópia autenticada da Licença/Alvará, com a finalidade 

de comprovar a autorização do(s) órgão(s) competente(s) para realizar a atividade. 

 

2.9. A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal e fatura correspondente à cada limpeza trimestral. Cada limpeza trimestral 

abrange a limpeza do piso, sanitários e vidros, em sua totalidade (M²), mais detalhado no Anexo I do Edital nº 199/19. 

 

2.9.1. A CONTRATADA deverá realizar os serviços integralmente, em até 03 (três) dias, havendo anteriormente 

acordo com o gestor do contrato, no que se refere à prioridade da execução e horário para a realização. 

 

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

80, ref. Processo Administrativo nº 8.331/19, número do contrato e número das Notas de Empenho. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira a 

importância de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) que será suportada pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da 

Secretaria Municipal da Educação. 

 

3.2. Nos preços acima 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 gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA a quitação destes. 

 

3.3. O pagamento será efetuado mensalmente, até o 30º (trigésimo) dia após a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada, 

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. 

 

3.4. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo para pagamento 

reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação. 

 

3.5. 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, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e Fazenda Trabalhista, a 

CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 

3.6. 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. 

 

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

 

3.8. 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 Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

3.9. A CONTRATADA se obriga a manter a qualidade do serviço e deverá substituir o mesmo quando constatado que o 

serviço não corresponde ao descrito no ANEXO I do Edital nº 199/19 e no contrato. 

 

3.10. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

 

a) Se disser respeito às 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 03 (três) 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; 
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b.(1) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA 

 

4.1. A CONTRATADA, além da disponibilização de mão de obra, dos saneantes domissanitários, dos materiais, dos 

utensílios, e dos equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços de limpeza das áreas envolvidas, bem como das obrigações 

constantes neste contrato, obriga-se a: 

 

4.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

 

4.1.2. Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto à jornada de trabalho e outras disposições previstas em 

normas coletivas da categoria profissional; 

 

4.1.3. Disponibilizar empregados em quantidade necessária para a prestação dos serviços, devidamente registrados 

em suas carteiras de trabalho; 

 

4.1.4. Fornecer ao município todo o material de limpeza (saneantes domissanitários e produtos químicos) a ser 

utilizado na execução do serviço de limpeza no período, em quantidade e qualidade adequadas para a aprovação pela 

fiscalização do contrato;  

 

4.1.5. Cabe à CONTRATADA completar ou substituir o material considerado inadequado pelo CONTRATANTE, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

 

4.1.6. Respeitar a legislação vigente para o transporte, manuseio e armazenagem dos saneantes domissanitários e 

dos produtos químicos; 

 

4.1.7. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia recente e provendo-os 

dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); 

 

4.1.8. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de 

uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser 

dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica; 

 

4.1.9. Identificar todos os equipamentos, ferramentais e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, 

enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, entre outros, de forma a não serem 

confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE; 

 

4.1.10. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados 

acidentados ou com mal súbito; 

 

4.1.11. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas internas de 

segurança e medicina do trabalho; 

 

4.1.12. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do CONTRATANTE, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho tais como prevenção de incêndio 

nas áreas do CONTRATANTE; 

 

4.1.13. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 

 

4.1.14. Observar conduta adequada na utilização dos saneantes domissanitários, dos materiais e dos equipamentos, 

objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços; 

 

4.1.15. Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas técnica e ambientalmente recomendadas, quando da 

realização de atividades com produtos químicos controlados e da aplicação de saneantes domissanitários nas áreas 

escopo dos trabalhos; quer seja em termos de qualidade, de quantidade ou de destinação; atividades essas da inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, que responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores; 

 

4.1.16. Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento do 

CONTRATANTE; 
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4.1.17. Assegurar que todo empregado que cometa falta disciplinar não seja mantido nas dependências da execução 

dos serviços ou em quaisquer outras instalações do CONTRATANTE; 

 

4.1.18. Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de empregados não 

qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 

 

4.1.19. Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à CONTRATADA otimizar a 

gestão de seus recursos – quer humanos, quer materiais – com vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do 

município, obtendo a produtividade adequada aos vários tipos de trabalho. A CONTRATADA responsabilizar-se-á 

integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições legais que interfiram em sua execução, destacando-

se a legislação ambiental. 

 

4.1.20. Quando houver ocorrências, o encarregado deverá entregar o Formulário de Ocorrências para Manutenção 

devidamente preenchido e assinado ao município. Exemplos de ocorrências mais comuns e que devem ser apontadas: 

 

a) Vazamentos na torneira ou no sifão do lavatório e chuveiros;  

b) Saboneteiras e toalheiros quebrados;  

c) Tomadas e espelhos soltos;  

d) Janelas, fechaduras ou vidros quebrados. 

 

4.1.21. A CONTRATADA deverá orientar o seu pessoal quanto ao uso racional da água/energia; 

 

4.1.22. Durante a limpeza noturna, quando permitida, acender apenas as luzes das áreas que estiverem sendo 

ocupadas;  

 

4.1.23. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos biodegradáveis. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

5.1. O CONTRATANTE obriga-se a:  

 

5.1.1. Exercer a fiscalização dos serviços;  

 

5.1.2. Indicar as instalações sanitárias;  

 

5.1.3. Indicar os vestiários com armários guarda-roupas;  

 

5.1.4. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual;  

 

5.1.5. Receber da CONTRATADA as comunicações registradas nos Formulários de Ocorrências devidamente 

preenchidos e assinados, encaminhando-os aos setores competentes para as providências cabíveis; 

 

5.1.6. Expedir a Autorização de Serviços com antecedência;  

 

5.1.7. Encaminhar a Nota Fiscal atestada para liberação de pagamento, das faturas da prestação de serviços 

trimestral. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

 

6.1. A CONTRATADA deverá entregar o objeto em conformidade com os padrões e normas aplicadas à espécie, 

responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo. 

 

6.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de recusar objeto que não esteja dentro das normas e dos padrões exigidos e 

aplicados aos mesmos, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas necessárias 

forem e apontarem a fiscalização da Secretaria Municipal da Educação. 

 

6.3.  A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos, apurados na hipótese da 

incidência do previsto no item 6.2 deste contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTORES DO CONTRATO 

 

7.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do contrato a Secretaria Municipal da Educação, que 

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



 
 

 5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 9.527/19 

 

 

7.2. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestor do contrato, os seguintes servidores: 

 

a) Gestor Titular: Francisco Carlos Santiago; 

 

b) Gestora Suplente: Rachel Crispim de Mattos. 

 

7.3. A CONTRATADA, designa como Gestor do contrato, o Sr. JONATAS BARBOSA, portador do RG nº 40.615.192-1 e 

CPF nº 446875.798-17, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste documento. 

 

7.4. 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 e Decreto Municipal nº 13.832/18, compete: 

 

a) Acompanhar os serviços e manutenções no equipamento; 

 

b) Conferir e encaminhar para pagamento a nota fiscal; 

 

c) Encaminhar documentos que relacione as ocorrências de irregularidades no cumprimento da 

prestação dos serviços, 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. 

 

7.4.1. Assegurar-se, quando da execução do contrato, quanto aos valores praticados, informando ao órgão 

gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 

 

7.4.2. 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; 

 

7.4.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da CONTRATADA em atender às 

condições estabelecidas no edital, firmadas no contrato, quanto às divergências relativas à entrega ou as características e 

origem dos bens registrados. 

 

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

responsabilidade pela execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 

 

8.1. 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, quais sejam: 

 

8.1.1. Advertência; 

 

8.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato em caso de rescisão unilateral; 

 

8.1.3. 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; 

 

8.1.4. 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 a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

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

 

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

pagamentos devidos à CONTRATADA, independente de qualquer notificação. 

 

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. 
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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 e 

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

 

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

do processo, número do contrato e número da Nota de Empenho. 

 

9.4. A CONTRATADA ficará obrigada a manter as mesmas condições de habilitação exigidas no certame, no prazo de 

vigência do contrato. 

 

9.5. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir este contrato, no todo ou em parte, sem expressa autorização do 

CONTRATANTE. 

 

9.6. 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 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

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. 

 

9.8. 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 art. 77 a 80, da Lei Federal 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 devido processo legal. 

 

 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. 

 

 Bauru(SP), 04 de setembro de 2.019. 

 

 

 

 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

JONATAS BARBOSA 

ALFA CLEAN BARBOSA EIRELI 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: ALFA CLEAN BARBOSA EIRELI ME 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.527/19 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 8.331/19, a 

REALIZAR LIMPEZA NA ÁREA INTERNA, VIDROS E SANITÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL Nº 199/19. 

 

 

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(SP), 04 de setembro de 2.019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Francisco Carlos Santiago 

Cargo: Zelador 

CPF: XXXXXXXXXX  RG: XXXXXXXX 

Data de Nascimento: XXXXXXXXXXXXX 

Endereço Residencial completo: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

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: Jonatas Rodrigues Barbosa 

Cargo: Administrador 

CPF: 446.875.798-17 RG: 40.615.192-1 

Data de Nascimento: 06/10/1995 

Endereço Residencial completo: Rua Paulo de Faria, nº 2848, Bairro Eldorado, São José do Rio Preto - SP 

E-mail institucional: alfa.dfinanceiro@hotmail.com 

E-mail pessoal: jonatasbarbosa2011@hotmail.com 

Telefone(s): (17) 99138-8045 / 99170-1088 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

educacao@bauru.sp.gov.br 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

JONATAS BARBOSA 

ALFA CLEAN BARBOSA EIRELI ME 

alfa.dfinanceiro@hotmail.com 

mailto:franciscosantiago@bauru.sp.gov.br
mailto:franciscosantiago@bauru.sp.gov.br
mailto:educacao@bauru.sp.gov.br
mailto:isamiziara@hotmail.com
mailto:alfa.dfinanceiro@hotmail.com
mailto:jonatasbarbosa2011@hotmail.com
mailto:educacao@bauru.sp.gov.br
mailto:alfa.dfinanceiro@hotmail.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: ALFA CLEAN BARBOSA EIRELI ME 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.527/19 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 8.331/19, a 

REALIZAR LIMPEZA NA ÁREA INTERNA, VIDROS E SANITÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL Nº 199/19. 

 

 

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

