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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 9.948/20 

PROCESSO Nº 155.007/19 

Convite nº 09/19 

 

CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 

ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA (TELHADO) E SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSO PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS 

CALHAS RECEPTORAS DE ÁGUA PLUVIAL, REFERENTE AO 

PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BAURU, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE BAURU E A EMPRESA PROJECALC ENGENHARIA LTDA. 

 

 

 O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 

das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante denominado “CONTRATANTE”, 

neste ato representado pelo Sr. SIDNEI RODRIGUES Secretário Municipal de Obras, por força dos Decretos Municipais nº 4.705, de 23 de 

maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1993, ambos alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 1.995, e a empresa PROJECALC 

ENGENHARIA LTDA, estabelecida na cidade de Curitiba/PR, na Rua Padre Anchieta, nº 2194, CJ 304, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

27.950.108/0001-00, daqui em diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. WELINGTONN RENANN 

TAVARES, portador do RG nº 8.550.611-0 e CPF nº 009.591.329-70. 

 

  As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e 

suas diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1.994, tanto quanto pelas cláusulas e condições do Edital nº 

03/2020 da Convite nº 09/19, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 155.007/19. 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA (TELHADO) E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSO PRÉ-

DIMENSIONAMENTO DAS CALHAS RECEPTORAS DE ÁGUA PLUVIAL, REFERENTE AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU [PMB], SITUADO NA AV. DR. NUNO DE ASSIS, Nº 14-60, BAIRRO: CENTRO, CEP: 

17.020-310, MUNICÍPIO: BAURU/SP, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS E OFERECIDOS PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 

    

Cláusula Segunda: TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

 

2.1. Projetos executivos a serem elaborados: 

 

2.1.1. Estrutura Metálica da Cobertura (telhado); 

 

2.1.2. Pré-dimensionamento das calhas receptoras de água pluvial. 

 

2.2. Serviços de Engenharia a serem desenvolvidos: 

 

2.2.1. Elaboração de tabelas com relação de quantitativos de materiais, com fornecimento e entrega de memórias de 

cálculo a DPPST/SMO; 

 

2.2.2. Execução de planilha detalhada contendo todos os serviços previstos no projeto, discriminando o custo unitário 

e total estimado para cada serviço. Lembre-se de que a planilha prioritária é SINAPI, fornecida pela Caixa Econômica 

Federal. Em casos de itens não encontrados no SINAPI, aceita-se a busca e uso de planilhas também oficiais, como CPOS 

(segunda base de referência preferencial) e FDE (terceira base de referência preferencial). Fazemos um adendo de que a 

planilha do FDE consta geralmente o BDI incluso em cada serviço, em cada item (atualmente está em 29,71%), sendo que 

se faz necessário retirar esse BDI incluso do FDE e aplicar o BDI que a Prefeitura Municipal de Bauru estima, para este 

tipo de obra, um BDI em torno de 23% (vinte e três por cento); 

 

2.2.3. Cronograma físico-financeiro para execução da futura obra e/ou serviços previsto em projeto, com a devida 

execução dos serviços decorrido o tempo e com os serviços sendo realizados conforme o avanço simultâneo entre 

executado e medido; 

 

2.2.4. Memorial Técnico Descritivo da especialidade de Estrutura Metálica e do pré-dimensionamento de águas 

pluviais, ao qual deve ser aglutinado e entregue a DPPST contendo as especificações, referências normativas e orientações 

técnicas relativas a todas as informações dos projetos elaborados pela CONTRATADA; 

 

2.2.5. Caso a CONTRATADA constate anomalias e outros dados coletados, os mesmos deverão ser relacionados, 

documentados por fotografias e transcritos em croquis para melhor caracterização e ser entregue e disponibilizado a 

DPPST/SMO. Deverá ser indicado em planta baixa o posicionamento em que os registros fotográficos foram realizados; 

 

2.2.6. A CONTRATADA deve proceder e se responsabilizar com fornecimento de ferramentas de softwares para os 

desenvolvimentos dos projetos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos trabalhos em conformidade 

com os documentos, relatórios, projetos, detalhes, especificações, normas técnicas (ABNT NBR), instruções técnicas, leis, 

decretos municipais e estaduais e normas regulamentadoras (NRs) vigentes. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 9.948/20 

 

Cláusula Terceira: DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO 

 

3.1. A CONTRATADA, após a assinatura do contrato, deverá receber a autorização para início dos serviços [Ordem de 

Serviço] e deverá entregar todos os serviços, projetos e documentos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data em que 

receber a notificação para início dos serviços (ordem de serviço).  

 

3.2. A elaboração dos projetos deverá seguir as etapas: 

 

3.2.1. Reuniões entre a CONTRATADA e a DPPST; 

 

3.2.2. Apresentação dos Estudos de Viabilidade; 

 

3.2.3. Apresentação dos Anteprojetos; 

 

3.2.4. Entrega final, compreendendo a entrega dos projetos executivos, compatibilizados; 

  

3.2.5. Reuniões entre a CONTRATADA e a DPPST: compreende todas as reuniões necessárias que serão agendadas 

entre CONTRATADA e a DPPST, em que, haja a primeira reunião para que os profissionais responsáveis pelo 

cumprimento do objeto da licitação se conheçam e que dessa reunião seja possível a tratativa entre as partes, para que não 

haja descumprimento das diretrizes aqui apontadas e de entregas/prazo, bem como atendimento das cláusulas no edital 

licitatório, além de que evite-se a aplicação de penalidades contratuais. E pode ser realizada reunião cada vez que a 

CONTRATADA for entregar os documentos a DPPST, sejam as entregas parciais e a entrega final; 

 

3.2.6. Apresentação dos Estudos de Viabilidade: é a etapa que a CONTRATADA estudou as várias concepções 

possíveis e está em posse da melhor alternativa técnica a ser executada, ao qual será apresentada e entregue para análise a 

DPPST. Para que a CONTRATADA atenda esse item, disponibilizamos o prazo de 25 (vinte e cinco) dias corridos. Após a 

entrega pela CONTRATADA, o prazo é interrompido e não contabilizado, sendo que os documentos serão analisados pela 

equipe técnica da DPPST e depois de finalizado a análise, a DPPST procede com contato com a CONTRATADA para 

comunicá-la sobre o deferimento/indeferimento (aceitação ou recusa) dos Estudos de Viabilidade; 

 

3.2.7. Apresentação dos Anteprojetos: após a aceitação ou recusa dos Estudos de Viabilidade por parte da DPPST, a 

CONTRATADA deve acatar as recomendações, proceder com as alterações propostas pela DPPST e prosseguir com a 

elaboração dos projetos, para torná-los Anteprojetos, ao qual deve ser apresentado e entregue a DPPST. Para o 

cumprimento da elaboração dos Anteprojetos, disponibilizamos o prazo de 20 (vinte) dias corridos. Ao entregar os 

Anteprojetos a DPPST, a mesma procederá com a análise, ao qual o prazo é interrompido e não contabilizado; 

 

3.2.8. Entrega final: E para a finalização dos projetos técnicos executivos, para que procedam com a entrega final, a 

CONTRATADA disporá de 15 (quinze) dias corridos. Temos a enfatizar que toda vez que a CONTRATADA disponibiliza 

e entrega a DPPST, quer seja o estudo de viabilidade quer seja a apresentação dos anteprojetos e então esses 

estudos/projetos passam a ser analisado pela DPPST, o prazo é interrompido, ou seja, não contabiliza para o somatório dos 

60 (sessenta) dias disponibilizados para a entrega final dos serviços de Engenharia contratados; 

 

3.3. Os projetos executivos deverão estar de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e conforme este memorial técnico 

(Especificações e Normas Técnicas). Os projetos técnicos executivos deverão ser entregues conferidos, corrigidos, revisados e compatibilizados 

pela CONTRATADA. 

 

3.4. Todos os projetos técnicos executivos (complementares) necessários à execução da obra deverão ser entregues em 02 

(duas) cópias impressas em papel sulfite (impressas/plotadas) em pranchas padrão PMB e assinadas pelo engenheiro calculista. Os arquivos 

digitais (AutoCAD 2008 / extensão .DWG), laudos técnicos, documentos técnicos e respectivas anotações de responsabilidade técnica (ART) 

deverão ser entregues ao Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Obras (SMO) da Prefeitura Municipal de Bauru/SP. A 

CONTRATADA deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de serviços de engenharia e execução de projeto executivo 

(recolhida sobre o valor do contrato e assinada pelo mesmo profissional que forneceu os acervos técnicos). 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1) Padrão PMB de tamanhos: duas ou três alturas de 29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras de 18,5 cm; 

 

2) A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é um documento que somente o profissional habilitado (no 

caso, o engenheiro responsável pelo serviço) poderá emitir. É o documento que vincula o trabalho executado à 

responsabilidade profissional. Ele é amparado por lei e órgão competente, neste caso, o CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia). A ART deve estar devidamente preenchida com os dados do cliente, endereço e descrição 

completa e correta dos serviços executados, além da identificação do profissional. Para que a ART tenha validade ela deve 

ser assinada e a respectiva taxa, recolhida; 

 

3) *Publicação pela internet: http://www.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.aspx -Com publicação: 3ª feira, 5ª 

feira e aos sábados. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 9.948/20 

 

Cláusula Quarta: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

4.1. O contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério de ambas as 

partes, em conformidade com o art. 57, §1 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Quinta: VALOR DO CONTRATO 

 

5.1. O presente contrato será de R$ 13.700,00 (treze mil, setecentos reais) obtidos com base de preços da CONTRATADA.  

 

5.2. As despesas da presente contratação correspondem ao serviços (3.3.90.39.00), que onerará o recurso da reserva de verba 

da Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal de Obras. 

 

5.3. Na eventual hipótese de problemas orçamentários e ou financeiro por parte do CONTRATANTE, a entrega dos 

produtos/serviços poderá vir a ser suspensa até a devida adequação, ou mesmo cancelada, sem que isso represente quebra de contrato a ensejar 

rompimento de avença e ou justificar pagamento de multa. 

 

Cláusula Sexta: SANÇÕES PARA INADIMPLÊNCIA 

 

6.1. 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 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: ” 

 

 6.1.1. Advertência; 

 

6.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total inadimplido, pela Rescisão Unilateral, sem prejuízo da 

aplicação da multa prevista no item 6.1;  

 

6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

com prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 

6.1.4. 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 resultante e depois 

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

 

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

valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independentemente de qualquer notificação 

     

Cláusula Sétima: RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

 

7.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, a qualquer tempo o presente contrato, conforme arts. 77 e 78 incs. I à 

XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

7.2. Em caso de rescisão contratual pelos motivos dispostos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a 

CONTRATADA perderá em favor do CONTRATANTE a garantia a que se refere à Cláusula Décima deste contrato, sendo exigida ainda a 

complementação referente a multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nos termos da Cláusula Sexta. 

  

Cláusula Oitava: ÓRGÃO GERENCIADOR, GESTOR E FISCAL DO CONTRATO 

 

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

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

 

8.2. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestor e Fiscalizador do contrato a Sr. LUCIANO MARTINEZ SCIULI, como 

suplente a Sra. RENATA SAJOVIC MARTINS vinculados da Secretaria Municipal de Obras.  

 

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

8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Nona: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. O presente contrato está vinculado ao Edital nº 03/20, de acordo com o art. 55, inc. XI da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993 e a proposta da CONTRATADA. 

 

9.2. Não será permitida terceirização e a sub empreitada da obra, no todo ou em parte, sem a previa e autorização expressa do 

CONTRATANTE. 

 

9.3. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato, para qualquer operação financeira, sem prévia e 

expressa autorização do CONTRATANTE. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 9.948/20 

 

9.4. Todos os serviços deverão ser matriculados no INSS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, 

apresentando os comprovantes do pagamento referente ao ISS, FGTS e INSS do mês anterior para o recebimento da segunda medição em diante, 

ficando a CONTRATADA responsável pela baixa da referida matrícula. 

 

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

do Processo e número do contrato. 

 

Cláusula Décima: DO FORO 

 

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

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

 

 E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, com 02 (duas) 

testemunhas a tudo presente. 

 

 Bauru, 14 de setembro de 2.020. 

 

 

 

 

 

SIDNEI RODRIGUES  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS  

 

 

 

 

 

WELINGTONN RENANN TAVARES 

PROJECALC ENGENHARIA LTDA  

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

N O M E :       N O M E :  

R G :       R G :  
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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: PROJECALC ENGENHARIA LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.948/20 

 

 

OBJETO: Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA (TELHADO) E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSO PRÉ-

DIMENSIONAMENTO DAS CALHAS RECEPTORAS DE ÁGUA PLUVIAL, REFERENTE AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU [PMB], SITUADO NA AV. DR. NUNO DE ASSIS, Nº 14-60, BAIRRO: CENTRO, CEP: 

17.020-310, MUNICÍPIO: BAURU/SP, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS E OFERECIDOS PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 

 

 

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, 14 de setembro de 2.020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Luciano Martinez Sciuli 

Cargo: Arquiteto 

CPF: XXXXXXXXX  RG: XXXXXXXXXX 

Endereço Residencial completo: XXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXXXXXX 

E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXXXXX 

Telefone: (XXXXXXXXXXXX 
 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Sidnei Rodrigues 

Cargo: Secretário Municipal de Obras 

CPF: 135.643.198-40 RG: 2.434.548-18 

Data De Nascimento: 18/02/1972 

Endereço residencial completo: Rua Jurumirim, n° 3-30, Cep: 17.065-310 

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

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

Telefone: (14) 3235-1060/1070 – 99695-5123 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Welingtonn Renann Tavares 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 009.591.329-70  RG: 8.550.611-0 

Data de Nascimento: 11/03/1988 

Endereço Residencial completo: Rua Alferes Angelo Sampaio, nº 2765, Aptº. 906, Curitiba/PR 

E-mail institucional: wrtavares@projecalc.com.br 

E-mail pessoal:wrtavares.pr@gmail.com 

Telefone(s): (41) 98402-9415 (41) 3538-9926 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

SIDNEI RODRIGUES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

sidneirodrigues@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

WELINGTONN RENANN TAVARES 

PROJECALC ENGENHARIA LTDA 

wrtavares@projecalc.com.br 

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

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: PROJECALC ENGENHARIA LTDA 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 9.948/20 

 

 

OBJETO: Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA (TELHADO) E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSO PRÉ-

DIMENSIONAMENTO DAS CALHAS RECEPTORAS DE ÁGUA PLUVIAL, REFERENTE AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU [PMB], SITUADO NA AV. DR. NUNO DE ASSIS, Nº 14-60, BAIRRO: CENTRO, CEP: 

17.020-310, MUNICÍPIO: BAURU/SP, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS E OFERECIDOS PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 

 

 

 

NOME: Sidnei Rodrigues 

CARGO: Secretário Municipal de Obras 

RG Nº: 2.434.548-18 

CPF Nº: 135.643.198-40 

DATA DE NASCIMENTO: 18/02/1972 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Jurumirim, n° 3-30 

CEP: 17.065-310 

ENDEREÇO COMERCIAL: Avenida Dr. Nuno de Assis, n° 14-60, Bauru - SP 

TELEFONE: (14) 3235-1111 / 99695-5123 

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

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Avenida Dr. Nuno de Assis, n° 14-60, Bauru - SP 

 

 

(*) 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: Sidnei Rodrigues 

CARGO: Secretário Municipal de Obras 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Avenida Dr. Nuno de Assis, n° 14-60, Bauru - SP 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1111 

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