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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 10.114/20 

PROCESSO Nº 35.040/20 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 285/20 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE REDE PRIVADA OU MULTI-PROTOCOL LABEL 

SWITCHING – MPLS, UTILIZANDO TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, 

INTERLIGANDO E FORNECENDO INTERNET À SECRETARIA 

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES REMOTAS, COM 

SUPORTE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS E 

ESPECIFICADOS, CONFORME ANEXOS I DO EDITAL, POR MEIO DE 

CONTRATO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA ULTRAWAVE 

TELECOMUNICAÇÕES 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. CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, Prefeito Municipal, 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 ULTRAWAVE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, estabelecida na cidade de Bauru/SP, na Rua Gustavo Maciel, nº 19-26, Jardim Nasralla, CEP: 17.012-110, 

inscrita no CNPJ sob nº 07.153.326/0001-06, daqui a diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. ALEXANDRE 

VINICIUS ZORZI SEGALLA, portador do RG nº 19.930.298-4 e CPF nº 245.905.038-08. 

 

 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 n° 356/20, do Pregão Eletrônico nº 285/20, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº  35.040/20. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

REDE PRIVADA OU MULTI-PROTOCOL LABEL SWITCHING – MPLS, UTILIZANDO TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, 

INTERLIGANDO E FORNECENDO INTERNET À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES REMOTAS, COM 

SUPORTE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS E ESPECIFICADOS, conforme Anexo I do Edital, por meio de contrato pelo 

prazo de 12 (doze) meses. 

 

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

das partes, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA DE EXECUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO 

 

2.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de acordo com o Termo de Referência (Anexo I) dos serviços. 

 

2.2. A programação para a realização dos serviços contratados deverá ser realizada no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a 

contar da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município de Bauru, com veiculação às terças-feiras, quintas-feiras e sábados e 

disponibilizado para consulta no site http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx, sendo de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA acompanhar as publicações a partir da assinatura do contrato. 

 

2.3. O prazo de execução dos serviços de implantação e ativação, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a contar do início 

dos serviços. 

 

2.3.1. O CONTRATANTE fica responsável em emitir uma ordem de serviço definindo a ordem em que se darão as 

instalações nas unidades. 

 

2.4. Deverá ser realizadas reuniões de alinhamento com o objetivo de identificar as expectativas, nivelar os entendimentos acerca 

das condições estabelecidas e esclarecer possíveis dúvidas de execução dos serviços, essas reuniões serão marcadas pelo CONTRATANTE a 

qualquer momento após publicação no Diário Oficial de Bauru.  

 

2.5. Será solicitada a revisão tecnológica dos itens descritos a cada 12 (doze) meses. 

http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_juridico/diariooficial.aspx
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2.6. Poderá ser solicitada a alteração na velocidade de um grupo de links ou mesmo de um link unitário, podendo ou não realizar 

alteração do valor cobrado, respeitado o quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado, no caso de redução na velocidade, o 

valor a ser pago a CONTRATADA será proporcional a redução. 

 

2.7. Todos os equipamentos necessários para o funcionamento dos links de comunicação deverão ser instalados em racks da 

CONTRATADA, entre outros equipamentos que se façam necessários, atendendo às velocidades contratadas e o SLA – Service Level 

Agreement. 

 

2.7.1. Poderão ser instalados os referidos equipamentos em local diverso do rack contando que esta instalação seja 

previamente acordada e autorizada pelo CONTRATANTE. 

 

2.8. A CONTRATADA não poderá se recusar a realizar a instalação dos equipamentos para o funcionamento dos links por 

ausência de rack. 

 

2.9. No decorrer da vigência do contrato poderá, eventualmente, haver mudança de endereços, velocidade e até de localidade das 

unidades remotas, assim como a adição de novas unidades no projeto. No caso de mudança de endereços e a adição de novas unidades, a 

CONTRATADA deverá arcar com os respectivos custos de alteração da rede, desde que a área atendida tenha disponibilidade de fibra ótica pela 

CONTRATADA. A mudança estará sujeita à análise técnica por parte da CONTRATADA que em caso de inviabilidade técnica deverá em 

conjunto com a equipe técnica de informática responsável do CONTRATANTE propor soluções para atendimento da necessidade. 

 

2.10. A disponibilidade mensal mínima desejada é especificada de acordo com Nível Mínimo de Serviços contemplados. 

 

2.10.1. A apuração da disponibilidade deve ser calculada da seguinte forma: D% = [(T1-T2) / T1] * 100, onde: 

 

D = Disponibilidade 

T1 = Total de minutos (primeiro minuto do mês até o último minuto do mês). 

T2 = Total de minutos com interrupção de serviços (primeiro minuto do mês até o último minuto do mês); 

 

2.10.2. Eventos de falhas excluídos do cálculo da disponibilidade: 

 

2.10.2.1. Falha de qualquer componente que não possa ser corrigida por impossibilidade de acesso pela 

CONTRATADA a equipamentos que estejam no ambiente e instalações sob coordenação do CONTRATANTE. 

 

2.11. A CONTRATADA deverá atender integralmente os requisitos mínimos dispostos no Termo de Referência (Anexo I) e 

atender aos locais de instalação (Anexo II). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA 

 

3.1. Toda a infraestrutura física e lógica necessária para a comunicação deve atender os dispositivos legais da Lei Federal nº 

12.965, de 23 de abril de 2.014 – Marco Civil da Internet. 

 

3.2. Efetuar as interligações das redes da Secretaria Municipal da Educação. 

 

3.3. A instalação e configuração dos equipamentos necessários para o acesso do link no Ponto Concentrador – Datacenter 

Municipal – Praça das Cerejeiras, n° 1-59. 

 

3.4. Consultoria técnica para instalação e configuração dentro do grupo de normas IEEE 802.1Q e 802.1X. 

 

3.5. Garantir que a disponibilidade, a segurança, o desempenho e a qualidade do serviço prestado estejam em perfeitas 

condições, aderindo às normas e legislações vigentes. 

 

3.6. O serviço não poderá ter restrição quanto ao tipo, conteúdo ou quantidade de dados (megabytes) trafegados durantes o mês. 

 

3.7. Será responsabilizada por defeitos e panes causados aos equipamentos instalados assumindo todos os custos, desde que 

causados por manuseio indevido de pessoal credenciado pela mesma durante a instalação e transporte, garantindo defeitos causados após o 

término da instalação do equipamento, por causas externas de manuseio como acidentes, abuso, mau uso, problemas com rede elétrica, extravio 

de equipamentos nas dependências ou qualquer serviço não autorizados pela empresa. 

 

3.8. Durante toda a vigência do contrato, a prestação de serviços, bem como os equipamentos instalados pela mesma, deverá ter 

garantia total da CONTRATADA, cabendo à mesma a prestação de assistência técnica e serviços de manutenção preventiva e corretiva (quando 

necessário). 
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3.9. A CONTRATADA deverá, quando solicitado, prestar assistência técnica, devendo solucionar os chamados da Secretaria 

Municipal da Educação no prazo máximo de até 04 (quatro) horas, contadas após a notificação efetuada pela Coordenadoria de Informática 

através dos gestores do contrato, que poderá ser através de e-mail, chamados via sistemas, softwares de troca de mensagens instantânea, ligações 

telefônicas e ofícios. 

 

3.10. A CONTRATADA será responsável por monitorar os links e equipamentos, de forma proativa, em caso de perda de 

qualidade ou inoperância a mesma deverá realizar a manutenção e a normalização no período de 04 (quatro) horas a partir do momento da falha. 

 

3.11. O monitoramento deverá ocorrer no regime 24 x 7 x 365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias úteis por semana em todos 

os dias do ano, incluindo feriados). A CONTRATADA deverá dar acesso ao sistema de monitoramento em tempo integral para que o 

CONTRATANTE possa a qualquer momento acessar e monitorar os links de Internet e Intranet através de gráficos. 

 

3.12. A CONTRATADA deverá disponibilizar o atendimento aos chamados de Assistência Técnica, no regime 24 x 7 x 365 

(vinte e quatro horas por dia, sete dias úteis por semana em todos os dias do ano, incluindo feriados). 

 

3.13. A interrupção dos serviços para manutenção programada ou para realização de outros serviços deverá ser notificada no 

prazo mínimo de 07 (sete) dias úteis anteriores à interrupção. 

 

3.14. Finalizadas as adequações necessárias ao perfeito funcionamento do acesso aos serviços, a empresa deverá notificar a 

Secretaria da Educação, também por meio que comprove o horário, a conclusão dos serviços, a finalização deve ser confirmada perante a equipe 

técnica de informática responsável do CONTRATANTE. 

 

3.15. Os serviços, bem como a entrega e instalação dos equipamentos, deverão ser acompanhados e fiscalizados por um 

representante do CONTRATANTE. 

 

3.16. Cada unidade remota terá um link de dados próprio dedicado FULL DUPLEX. 

 

3.17. O serviço de comunicação de dados deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, 

inclusive feriados. 

 

3.18. A tabela a seguir define a disponibilidade de atendimento para cada classificação de chamado técnico: 

 

PRIORIDADE HORÁRIO DE SERVIÇO 

Prioridade 1 - Urgente 
Esquema 24 x 7 

24 horas/ 07 dias na semana 

Prioridade 2 - Média Gravidade 
Esquema 18 x 6 

18 horas/06 dias na semana 

Prioridade 3 - Baixa Gravidade 
Esquema 9 x 6 

09 horas/06 dias na semana 

 

3.19. Em todos os casos a CONTRATADA deverá possuir equipamentos de backup para substituição imediata de equipamentos 

que necessitem ser enviados para o fabricante para reparo. 

 

a) Prioridade 1 – Urgente 

Condição de perda ou paralisação total do sistema que represente uma situação de emergência. Falha grave que acomete o 

sistema, causando atrasos inaceitáveis ou indefinidos para recursos ou funcionalidades. Casos em que sejam atingidos 

recursos vitais do sistema e que comprometam o estabelecimento. Pane completa ou casos em que se apresenta 

funcionamento anormal e falha repetidamente após tentativas de reinicialização; 

 

b) Prioridade 2 – Média Gravidade 

O problema causa a perda de alguma funcionalidade não-vital, sendo que as operações podem continuar ainda que de modo 

restrito. Queda de desempenho do sistema ou solução. Perda do controle do sistema. O problema restringe a disponibilidade 

do sistema ou da solução; 

 

c) Prioridade 3 – Baixa Gravidade 

Falha de componentes ou módulos isolados que não resultem em restrições substanciais. Perda menor de alguma 

funcionalidade não-vital, constituindo apenas uma inconveniência. Falha ou comportamento anormal irrelevante que de 

modo algum impede a operação do sistema. Problema pontual, não afeta seriamente a operação do sistema; 
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d) Prazos de Atendimento para Manutenção 

Este item apresenta, através da tabela abaixo, descreve o prazo máximo para resposta a abertura do chamado e início das 

atividades de manutenção preventiva ou corretiva conforme a necessidade. 

 

 

PRIORIDADE 

PRAZO DE 

RESTABELECIMENTO 

OPERACIONAL 

INÍCIO DO ATENDIMENTO 

Prioridade 1 - Urgente 06 horas 01 hora 

Prioridade 2 - Média Gravidade 24 horas 02 horas 

Prioridade 3 - Baixa Gravidade 48 horas 12 horas 

 

3.20. É permitido subcontratação parcial dos serviços contratados mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela aquisição dos serviços descritos na Cláusula Primeira a importância 

mensal de R$ 35.640,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais), totalizando o valor estimado de R$ 427.680,00 (quatrocentos e vinte e 

sete mil, seiscentos e oitenta reais) pelo período de 12 (doze) meses que será suportada pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da 

Secretaria Municipal da Educação. 

 

4.2. 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. 

 

4.3. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal 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. 

 

4.4. 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 n° 8.666, de 21 de junho de 1.993). 

 

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

comprovando regularidade quanto a Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Trabalhista a CONTRATADA 

deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 

4.6. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.5, implicará na rescisão do contrato firmado. 

 

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

termos do previsto no item 4.6. 

 

4.8. 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. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

5.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata de Registro de Preços e contratos derivados da ata a 

Secretaria Municipal da Educação, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento da Ata de registro de 

preço. 

 

5.2. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestor deste contrato, os seguintes servidores: 

 

a) Gestor Titular: Sr. RODRIGO MARTELLO ALVES DE SOUSA, Matrícula n° 34.620, vinculado a 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação; 

 

b) Gestor Suplente: Sr. LUCAS CHASSERAUX TAUIL, Matrícula n° 30.326, vinculado a Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação. 
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5.3. A CONTRATADA, designa como Gestor deste contrato, o Sr. ALEXANDRE VINICIUS ZORZI SEGALLA, portador do 

RG nº 19.930.298-4 e CPF nº 245.905.038-08, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste documento. 

 

5.4. 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 licitante para sanar as irregularidades; 

 

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

 

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

gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 

 

5.4.2. 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; 

 

5.4.3. 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. 

 

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

responsabilidade pela execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal 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. 

 

6.2. 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 n° 8.666, de 21 de junho de 1.993). 

 

6.3. Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão levados em consideração 

quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 

 

6.4. A contratação 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. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

7.1. No caso de atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preços 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: 

 

7.1.1. Advertência; 

 

7.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor descumprido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da aplicação da 

multa prevista no item 7.1; 

 

7.1.3. 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; 
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7.1.4. 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; 

 

7.1.5. 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 OITAVA: CONDIÇÕES GERAIS 

 

8.1. 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. 

 

8.2. 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. 

 

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

do contrato. 

 

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

CONTRATANTE. 

 

8.5. 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. 

 

8.6. 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 Edital nº 356/20 e do presente contrato.  

 

8.7. 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 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. 

 

8.8. 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. 

 

 Bauru, 14 de dezembro de 2.020. 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

ALEXANDRE VINICIUS ZORZI SEGALLA 

ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

 

 

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: ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.114/20 

 

 

OBJETO: O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REDE 

PRIVADA OU MULTI-PROTOCOL LABEL SWITCHING – MPLS, UTILIZANDO TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO E 

FORNECENDO INTERNET À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES REMOTAS, COM SUPORTE E 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS E ESPECIFICADOS, conforme Anexo I do Edital, por meio de contrato pelo prazo de 12 

(doze) meses. 

 

 

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 dezembro de 2.020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Rodrigo Martello Alves de Sousa 

Cargo: Administrador de Redes 

Matrícula: 34.620 

CPF: XXXXXXXXXX RG: XXXXXXXXXXX 

Data de Nascimento: XXXXXXXXXXXXX 

Endereço Residencial: XXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail Institucional: XXXXXXXXXXXXX 

E-mail Pessoal: XXXXXXXXXXXXXX 

Telefones: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

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 Vivaldo Guimarães, nº 4-44, Jd Estoril, CEP: 17016-070, Bauru/SP 

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

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

Telefone(s): (14) 3235-1021 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Alexandre Vinicius Zorzi Segalla  

Cargo: Representante Legal 

CPF: 245.905.038-08 RG: 19.930.298-4 

Data de Nascimento: 10/01/1976 

Endereço residencial completo: Rua João Andreoli, nº 1-136, Jd. Samambaia, CEP: 17.018-090, Bauru/SP 

E-mail institucional: financeiro@ultrawave.com.br  

E-mail pessoal: alexandre@ultrawave.com.br  

Telefones: (14) 3321-6001 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

gazzetta@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE VINICIUS ZORZI SEGALLA 

ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

financeiro@ultrawave.com.br 

mailto:financeiro@ultrawave.com.br
mailto:alexandre@ultrawave.com.br
mailto:financeiro@ultrawave.com.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 

 

 

ORGÃO OU ENTIDADE: GABINETE DO PREFEITO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.114/20 

 

 

OBJETO: O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REDE 

PRIVADA OU MULTI-PROTOCOL LABEL SWITCHING – MPLS, UTILIZANDO TECNOLOGIA FIBRA ÓPTICA, INTERLIGANDO E 

FORNECENDO INTERNET À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES REMOTAS, COM SUPORTE E 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS E ESPECIFICADOS, conforme Anexo I do Edital, por meio de contrato pelo prazo de 12 

(doze) meses. 

 

 

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 

 

 


