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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

CONTRATO Nº 9.710/20 

PROCESSO Nº 103.098/19 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 410/19 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES, 

ÁREAS LIVRES E PASSEIOS PÚBLICOS DAS UNIDADES 

ESCOLARES E PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA 

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAURU, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS, INCLUINDO A REMOÇÃO DOS RESÍDUOS 

RESULTANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 

ANEXO I DO EDITAL Nº 483/19, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA ESN PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS GUARARAPES LTDA EPP. 

  

 

 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 pelo Prefeito Municipal, Sr. CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, 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, e a empresa ESN PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA EPP estabelecida na cidade de Guararapes - SP, na Rua José Longhi, nº 615, Jardim Continental, 

CEP: 16.700-000, telefone: (18) 3606-4102, e-mail: contatoesn@outlook.com, inscrita no CNPJ sob nº 17.849.323/0001-57, daqui a diante 

denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO, portador do RG nº 43.522.979-5 e CPF 

nº 322.292.028-12. 

 

 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 c láusulas e 

condições do Edital nº 483/19 do Pregão Eletrônico nº 410/19, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 103.098/19. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO PRAZO 

 

1.1. A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 103.098/19, 

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES, ÁREAS LIVRES E PASSEIOS PÚBLICOS 

DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE BAURU, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS, INCLUINDO A REMOÇÃO DOS RESÍDUOS RESULTANTES, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital nº 

483/19. 

 

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

interesse das partes, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1. Após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial de Bauru a Secretaria Municipal da Educação – Seção de 

Manutenção de Próprios emitirá a ordem de serviço para inicio dos serviços. 

 

2.1.1. O Diário Oficial é veiculado às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados e disponibilizado para consulta no 

site: http://www.bauru.sp.gov.br/jurídico/diário_oficial. 

 

2.2. Após o recebimento da Ordem de Serviço a CONTRATADA terá o prazo de até 03 (três) dias para iniciar os serviços. 

 

2.3. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser realizados conforme Anexo I, correndo por conta e risco da 

CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes da 

prestação dos serviços. 

 

2.4. A CONTRATADA deverá prestar os serviços em conformidade com as normas e legislações vigentes, referentes ao objeto 

da contratação. 

 

2.5. Os serviços serão executados de segunda a sexta, por equipe, obedecendo à programação prévia, conforme divisão dos 

setores definidas no Anexo II, para as áreas estabelecidas à CONTRATADA ou mediante solicitação da Secretaria Municipal da Educação. 

 

2.6. Os serviços serão realizados nas Unidades Escolares e demais locais indicados pela Secretaria Municipal da Educação, 

através do uso de mão de obra humana ou trator e mini carregadeira, utilizando as ferramentas necessárias para a melhor execução dos trabalhos. 

mailto:contatoesn@outlook.com
http://www.bauru.sp.gov.br/jurídico/diário_oficial
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2.7. Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação das ferramentas, a Secretaria Municipal da Educação poderá 

requerer à CONTRATADA o incremento, os reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos mesmos, visando o bom desempenho dos 

serviços. 

 

2.8. Os serviços deverão ser monitorados pela CONTRATADA e fiscalizados pela Administração Pública para o 

acompanhamento e desenvolvimento da execução, bem como a sua produtividade. O controle da qualidade do serviço será feito por inspeção 

visual. 

 

2.9. Durante a execução dos serviços de Capinação e Roçada de grama ou Poda de árvores e Arbustos deverá ser preservada a 

vegetação de interesses ornamentais ou paisagísticos existentes nos locais a serem beneficiados, seja ela de qualquer porte e natureza. 

 

2.10. Ao realizar os serviços, a empresa deverá isolar o local de trabalho, a fim de amenizar possíveis acidentes. 

 

2.11. A CONTRATADA deverá manter sinalização adequada, com cones ou similares quando os serviços forem realizados nos 

passeios e vias públicas, a fim de evitar o trânsito de pedestres e veículos próximos ao local de execução dos serviços. 

 

2.12. A CONTRATADA deverá manter 02 (duas) equipes para Capinação e Roçada e 01 (uma) equipe para Poda conforme 

divisão: 

 

Equipe 01 – Capinação e Roçada: Composta por 04 (quatro) Costais e 04 (quatro) Ajudantes Gerais; 

 

Equipe 02 – Capinação e Roçada: Composta por 04 (quatro) Costais e 04 (quatro) Ajudantes Gerais; 

 

Equipe 03 – Poda de árvores e arbustos: Composta por 02 (dois) Operadores e 01 (um) Ajudante Geral. 

 

 

2.13. A CONTRATADA deve constituir de equipamentos mínimos por perímetro, como 01 (um) caminhão (carroceria ou 

basculante) para o transporte dos resíduos, além das respectivas carretas ou compartimentos autorizados pela legislação para o transporte das 

ferramentas e pequenos equipamentos (roçadeiras, motosserras, etc.) e demais insumos necessários. 

 

2.14. Todos os resíduos existentes, bem como os resultantes da execução dos serviços deverão ser recolhidos e levados para o 

ponto de concentração de forma a não prejudicar o tráfego de veículos e o trânsito de pedestres. 

 

2.15. A CONTRATADA ficará responsável por solicitar, caso necessário, junto à empresa de iluminação pública, o 

desligamento da rede elétrica para realização de Podas de árvores que possam estar em contato com a fiação. 

 

2.16. A Secretaria Municipal da Educação ficará responsável por estabelecer plano de trabalho para execução dos serviços de 

Capinação e Roçada e Poda que serão definidos seguindo a logística da divisão dos setores destacados no Anexo II. 

 

2.17. A CONTRATADA deverá manter escritório administrativo localizado na cidade de Bauru-SP durante a vigência do 

contrato.Caso a CONTRATADA não tenha escritório administrativo localizado na cidade de Bauru, terá o prazo de até 90 (noventa) dias para 

instalação deste, contados a partir da assinatura do contrato. 

 

2.18. O horário estabelecido no plano de trabalho sugerido pela Secretaria Municipal da Educação, deverá ser rigorosamente 

cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas. 

 

2.19. Os resíduos dos serviços de Capinação e Roçada e Poda deverão ser concentrados em um só local e acondicionados em 

embalagens apropriadas, tipo BIG BAGS, para que não se espalhem até que sejam removidos, transportados e despejados de acordo com os itens 

abaixo: 

 

a) Galhos de árvores – ECOVERDE; 

b) Massa Verde – ECOPONTOS; 

c) Capinação e Roçada – ATERRO SANITÁRIO. 

 

2.20. Todos os custos referentes à remoção, transporte e descarte dos resíduos de Capinação, Roçada, Poda e Corte de árvores 

ficam a cargo da CONTRATADA. 

 

2.21. Os produtos da Capinação e Roçada e Poda deverão ser removidos, preferencialmente, no mesmo dia da execução dos 

serviços, respeitando o prazo máximo de remoção de até 12 (doze) horas, salvo em situações que impossibilitem a remoção dentro do prazo, que 

devem ser comunicadas à Secretaria Municipal da Educação. 

 

2.22. Toda a remoção, carga, transporte e descarregamento dos materiais resultantes da limpeza geral devem seguir 

rigorosamente as normas técnicas e legislação que regulamentam a matéria, em especial a NBR 10004:2004. 

 

2.23. O transporte de quaisquer materiais ou resíduos, que sejam feitos em veículos com carroceria aberta deverão, 

obrigatoriamente, estar protegidos por lonas devidamente amarradas para evitar qualquer espalhamento. 
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2.24. O prazo máximo para início dos serviços é de até 03 (três) dias após a emissão da Ordem de Serviço pela unidade 

requisitante. 

 

2.25. No caso de atendimento emergencial, o serviço deverá ser iniciado no prazo de até 01 (um) dia útil, a contar do 

recebimento da Ordem de Serviço. 

 

2.26. Os locais para execução dos serviços estão relacionados no Anexo II. 

 

2.27. O horário de funcionamento das unidades Escolares é das 7:00 às 17:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira. 

 

2.28. Os serviços constantes no Edital deverão ser executados rigorosamente de acordo com as informações técnicas e 

cronograma a serem fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, salvo se ocorrerem chuvas prolongadas e/ou outro fator meteorológico, 

que prejudiquem o andamento dos serviços, o que eximirá a CONTRATADA das multas estabelecidas pelo atraso dos serviços, desde que 

solicitado, previamente por escrito, antes que expirem os prazos estabelecidos. 

 

2.29. Deverão ser obedecidas as normas vigentes na Legislação Federal, Estadual e Municipal, relativas à segurança e medicina 

do trabalho, estando sujeita a inspeção de segurança a ser executada pelo serviço especializado do CONTRATANTE. 

 

2.30. Os serviços serão executados em etapas de acordo com Ordens de Serviços e respectivos cronogramas expedidos pela 

Secretaria Municipal da Educação. 

 

2.31. A CONTRATADA deverá manter no escritório, Diário de Serviços destinado a efetuar todos os registros necessários, 

assim como as ordens e determinações da fiscalização, anotações de ordem técnica, reclamações, estado do tempo, etc. 

 

2.32. A CONTRATADA deverá manter à frente dos trabalhos responsável técnico capacitado em áreas correlatas ao objeto 

conforme legislação vigente, que a representará na execução do contrato, prestando toda a assistência necessária. 

 

2.33. Constatadas irregularidades nos serviços prestados, o CONTRATANTE poderá: 

 

2.33.1. 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) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado; 

 

2.33.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir o 

contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

a) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 

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

escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

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

 

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação de serviço do objeto descrito na Cláusula Primeira a 

importância total de R$ 1.188.045,00 (um milhão, cento e oitenta e oito mil, quarenta e cinco 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. A Nota Fiscal deverá ser apresentada, ao servidor público designado, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente da prestação 

do serviço, acompanhado do respectivo relatório de atividades. 

 

3.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

 

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

reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação. 
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3.7. 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. 

 

3.8. 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. 

 

3.9. 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. 

 

3.10.  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. 

 

3.11.  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 483/19 e no contrato. 

 

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

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

 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

 

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

responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo. 

 

4.2. 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 do CONTRATANTE, no prazo determinado no item 2.5. 

 

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

do previsto no item 4.2 deste contrato. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA 

 

5.1. A CONTRATADA reconhece que é a única e exclusiva responsável por danos e prejuízos que causar ao 

CONTRATANTE, pessoas ou bens de terceiros em decorrência da execução dos serviços, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a 

Administração Municipal, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam causar. 

 

5.2. Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir a Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme Lei Federal nº 

6.514/77, regulamentada pela Portaria nº 3.214/78 que definiu as 29 (vinte e nove) Normas de Segurança do Trabalho, sendo de total 

responsabilidade os acidentes que por ventura vierem a ocorrer por ocasião dos serviços. 

 

5.3. Fornecer e obrigar o uso do EPI (Equipamento de Proteção Individual) e EPC (Equipamento de Proteção Coletiva), 

obedecendo às normas e legislação pertinentes. 

 

5.4. Fornecer mão-de-obra, especializada e comum, inclusive supervisão técnica, necessária e suficiente à execução dos 

serviços. 

 

5.5. Reforçar ou substituir os seus recursos de equipamento ou pessoal, se for constatada a sua inadequação para realização dos 

serviços. 

 

5.6. Remover, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, todo empregado que, a critério da Secretaria Municipal 

da Educação, tiver conduta inconveniente. 

 

5.7. Fornecer todos os materiais necessários à execução dos serviços. 

 

5.8. Efetuar o pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato. 

 

5.9. Manusear e movimentar todo ferramental necessário à execução dos serviços. 

 

5.10. Guardar e conservar os equipamentos, materiais e demais utensílios necessários à execução dos serviços, de sua 

propriedade ou da Prefeitura Municipal. 
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5.11. Ressarcir, todos os danos causados a bens móveis e imóveis de terceiros, devido à execução do serviço ou em 

consequência dele, se houver. 

 

5.12. Conduzir os serviços de forma organizada. 

 

5.13. É vedada a subcontratação da CONTRATADA sem a anuência expressa do CONTRATANTE; a cessão ou transferência, 

total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital e no contrato. 

 

5.14. Providenciar para que todos os veículos utilizados no serviço estejam devidamente sinalizados com logotipos e número de 

telefone da CONTRATADA. Os caminhões deverão ser também identificados para a fiscalização quanto a sua capacidade de transporte e 

dimensões. 

 

5.15. Manter equipes em número suficiente para execução de todas as ordens de serviço, de maneira simultânea e no tempo 

necessário, assumindo total responsabilidade civil e criminal, inclusive contra terceiros, pela sua inexecução no tempo previsto. 

 

5.16. Manter funcionários uniformizados, portando crachás de identificação da CONTRATADA. 

 

5.17. Manter em dia, durante a vigência do contrato, os documentos referentes à habilitação e qualificação exigidos na licitação, 

conforme art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações. 

 

5.18. Será de única e inteira responsabilidade da CONTRATADA, o transporte do pessoal desde as suas instalações até os locais 

determinados para execução dos serviços, seus deslocamentos e posterior retorno, com veículos apropriados e adequados a esse tipo de 

transporte, obedecidas às normas de segurança vigentes. 

 

5.19. A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as cláusulas das Convenções Coletivas de Trabalho que abranjam seus 

empregados, não se aplicando aos trabalhadores que executarem os serviços decorrentes do contrato que vier a ser assinado, eventuais Acordos 

Coletivos de Trabalho que reduzam salários ou benefícios concedidos em Convenção Coletiva ou Sentença Normativa. A Prefeitura só 

concordará com a aplicação de Acordos Coletivos de Trabalho, que reduzam salários e benefícios dos trabalhadores envolvidos na execução do 

contrato, se a CONTRATADA concordar em reduzir o preço na mesma proporção da redução de seus custos. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

6.1. O CONTRATANTE, compromete-se, durante a vigência do contrato, a: 

 

a) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, 

b) Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela CONTRATADA;  

c) Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos designados; 

d) Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual. 

e) Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data de início da 

execução dos mesmos; 

f) Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços devidamente atestadas. 

 

6.2. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao 

CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 

completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:  

 

6.2.1. Ter livre acesso aos locais de execução do serviço;  

 

6.2.2. Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do 

escopo contratado, cabendo-lhe, também realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, 

efetivando avaliação periódica;  

 

6.2.3. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionários da CONTRATADA que 

estiverem sem uniforme ou crachá, que embaraçarem ou dificultarem a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu 

exclusivo critério, julgar inconveniente;  

 

6.2.4. Fazer exigências à CONTRATADA, sempre que julgar necessário, para a proteção da integridade física dos 

trabalhadores durante o exercício das atividades e de terceiros, assim como dos seus bens, das suas propriedades e do meio 

ambiente;  

 

6.2.5. Executar mensalmente a medição dos serviços avaliando as quantidades de serviços efetivamente executados e 

o número de dias efetivamente trabalhados, no período considerado, ou o número de postos/dia medidos, descontando-se 

do valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados por motivos imputáveis à CONTRATADA, 

sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato.  
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 9.710/20 

 

 

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. 

 

7.2. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestor (a) e Fiscal do contrato, os seguintes servidores: 

 

a) Gestor Titular: Sr. VALTER DE SOUZA, matrícula 34.778; 

b) Gestor Suplente: Sr. FRANCISCO CARLOS SANTIAGO, matrícula 17.156. 

 

7.3. A CONTRATADA, designa como Gestor (a) do contrato, o(a) Sr(a). PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO, portador (a) do 

RG nº 43.522.979-5 e CPF nº 322.292.028-12, 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, de 06 de julho de 2.018, 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 CONTRATADA 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 inadimplido, 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. 

 

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. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 9.710/20 

 

 

9.3. Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ 46.137.410/0001-80, 

número do processo e número do contrato. 

 

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 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. 

 

 Bauru (SP), 06 de fevereiro de 2.020. 

 

 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO 

ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA EPP 

 

 

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: ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA EPP 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.710/20 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 103.098/19, A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES, ÁREAS LIVRES E PASSEIOS PÚBLICOS DAS 

UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BAURU, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS, INCLUINDO A REMOÇÃO DOS RESÍDUOS RESULTANTES, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital nº 

483/19. 

 

 

 

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), 06 de fevereiro de 2.020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Valter de Souza 

Cargo: Encanador 

CPF: XXXXXXXXXXXXX RG: XXXXXXXXXXXX 

Data de Nascimento: XXXXXXXXXXX 

Endereço Residencial completo: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Clodoaldo Armando Gazzetta 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 135.199.108/61 RG: 17.116.995-5 

Data de Nascimento: 20/09/1968 

Endereço Residencial completo: Rua Julio Maringoni, nº 4-50, Vila Santa Clara, Cep: 17.014-050 

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

E-mail pessoal: cgazzetta@terra.com.br 

Telefone(s): (14) 3235-1021 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Pedro Elias da Silva Filho 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 322.292.028-12  RG: 43.522.979-5 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço Residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional: contatoesn@outlook.com 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s): (18) 3606-4102 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

gazzetta@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

PEDRO ELIAS DA SILVA FILHO 

ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA EPP 

contatoesn@outlook.com 

mailto:contatoesn@outlook.com
mailto:contatoesn@outlook.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: GABINETE DO PREFEITO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA EPP 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.710/20 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 103.098/19, A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES, ÁREAS LIVRES E PASSEIOS PÚBLICOS DAS 

UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BAURU, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS, INCLUINDO A REMOÇÃO DOS RESÍDUOS RESULTANTES, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital nº 

483/19. 

 

 

 

NOME: Clodoaldo Armando Gazzetta 

CARGO: Prefeito Municipal 

RG Nº: 17.116.995-5 

CPF: 135.199.108/61 

DATA DE NASCIMENTO: 20/09/1968 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Julio Maringoni, n° 4-50, Vila Santa Clara 

CEP: 17.014-050 

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

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

E-MAIL PESSOAL: cgazzetta@terra.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: Clodoaldo Armando Gazzetta 

CARGO: Prefeito Municipal 

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: gazzetta@bauru.sp.gov.br 

 

 


