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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

CONTRATO Nº 10.089/20 

PROCESSO Nº 112.283/20 

Dispensa de Licitação com Base no art. 24, VIII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE 

BAURU – EMDURB. 

 

 

 Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.137.410/0001-80, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, doravante denominado “CONTRATANTE” e a 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB, inscrita junto ao CNPJ/MF sob nº 

50.778.851/0001-38, Empresa Pública Municipal, criada pela Lei Municipal nº 2.166, de 25 de setembro de 1.979, alterada pela Lei Municipal 

nº 2.602, de 10 de janeiro de 1.986 e reestruturada pela Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, com sede na Praça João Paulo II, s/nº, 

Terminal Rodoviário, Jardim Santana, na cidade de Bauru-SP, neste ato, representada pelo seu Presidente, nomeado através do Decreto 

Municipal nº 13.286, de 02 de janeiro de 2.017, Sr. ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES, Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, portador 

do RG nº 7.103.876-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 603.797.838-04, residente e domiciliado na cidade de Bauru-SP, simplesmente 

denominada “CONTRATADA”, com fulcro no art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, tem entre si, justo e 

contratado as cláusulas a seguir: 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 

 

1.1. A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERTINENTES ÀS 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, como processamento dos autos de infração; emissão de notificação da autuação; emissão da penalidade de 

autuação (multa – boleto de cobrança); postagens de notificação; postagens de penalidades (multas); operação de medidor e registrador de 

velocidade; administração e gerenciamento de infrações; tecnologia da informação para disponibilização de sistema integrado de multas; apoio 

técnico no desenvolvimento e adequações legais no sistema de multas; análise argumentos apresentados na defesa prévia e na JARI; apoio 

administrativo no recebimento de protocolos referentes a infrações de trânsito; serviços inerentes a educação no trânsito e fiscalização no 

trânsito, nos termos legais para o Município de Bauru. 

 

1.2. Os serviços descritos na cláusula anterior encontram-se detalhados no Anexo I, quanto à forma de execução, periodicidade 

e quantidade, fazendo parte integrante do presente contrato como se nele estivesse transcrito.  

 

Cláusula Segunda: DO PRAZO 

 

2.1. O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 

justificadamente, nos termos do disposto no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Terceira: DO PREÇO E REAJUSTE 

 

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação de serviço, os seguintes valores, respectivamente: 

 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE  SERVIÇOS 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 90.000 
Auto de 

infração 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO 

DE INFORMAÇÃO DE BANCO DE 

DADOS DO DETRAN DE VEÍCULOS NO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

R$ 11,60 R$ 1.044.000,00 

02 90.000 
Autos de 

infração 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO 

DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (INDICAÇÃO 

DE CONDUTOR – PRAZO PARA 

DEFESA PRÉVIA) 

R$ 0,36 R$ 32.400,00 

03 90.000 
Autos de 

infração 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO 

DE NOTIFICAÇÃO DA  PENALIDADE 

(MULTA – BOLETO DE COBRANÇA) 

R$ 0,36 R$ 32.400,00 

04 190.000 
Auto de 

infração 

PRESTAÇÃO DE SERVICO DE 

POSTAGEM DE MULTAS 
R$ 9,55 R$ 1.814.500,00 

05 984 Faixas 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

OPERAÇÃO DE MEDIDOR E 

REGISTRADOR FIXO DE VELOCIDADE 

R$ 1.595,83 R$ 1.570.296,72 
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06 12 POSTO/ MÊS 

PRESTAÇÃO DE ESPECIALIZADOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO 

DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 

R$ 5.188,00 R$ 62.256,00 

07 36 POSTO/ MÊS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO PARA 

DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA 

INTEGRADO DE MULTAS DE 

TRÂNSITO 

R$ 5.188,00 R$ 186.768,00 

08 36 POSTO/ MÊS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

EM INFORMÁTICA PARA APOIO NO 

DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÕES 

LEGAIS NO SISTEMA DE MULTAS 

R$ 4.464,00 R$ 160.704,00 

09 60 POSTO/ MÊS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE 

DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA 

DEFESA PRÉVIA DE AUTO DE 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 

R$ 1.872,00 R$ 112.320,00 

10 60 POSTO/ MÊS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE 

DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NO 

RECURSO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO (JARI) 

R$ 2.496,00 R$ 149.760,00 

11 84 POSTO/ MÊS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO 

ADMINISTRATIVO E RECEBIMENTO 

DE PROTOCOLOS DE TRÂNSITO  

R$ 2.768,00 R$ 232.512,00 

12 96 POSTO/ MÊS 
PRESTAÇÃO DE SERVICO DE 

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO  
R$ 3.405,00 R$ 326.880,00 

13 576 POSTO/ MÊS 
PRESTAÇÃO DE SERVICO DE 

FISCALIZACAO DO TRÂNSITO 
R$ 5.028,00 R$ 2.896.128,00 

VALOR TOTAL R$ 8.620.924,72 

 

3.2. O valor total estimado para o presente contrato será de R$ 8.620.924,72 (oito milhões, seiscentos e vinte mil, novecentos e 

vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), que será suportado pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal de 

Obras. 

 

3.3. Os preços fixados poderão ser reajustados após o decurso de 12 (doze) meses, contados da data publicação do presente 

instrumento, com base na variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ou outro índice oficial que venha a ser 

expressamente determinado pela CONTRATADA. 

 

3.4. O pedido de realinhamento dos preços do contrato, para manter seu equilíbrio econômico, deverá ser feito ao 

CONTRATANTE, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993. 

 

Cláusula Quarta: DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

4.1. Os serviços serão executados de acordo com o Anexo I do contrato fazendo parte integrante do presente instrumento como 

se nele estivesse transcrito.  

 

4.2. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços elencados na cláusula 1.1, utilizando-se das melhores condições e com 

pessoal capacitado, sem ônus adicional aos preços pactuados. 

 

4.3. A CONTRATADA deverá manter o CONTRATANTE informado de todo o andamento da execução do objeto, prestando-

lhe, sempre que necessário, todas as informações solicitadas. 

 

4.4. A CONTRATADA fica única, exclusiva e totalmente responsável pelo recolhimento de todos os encargos sociais de seus 

empregados nos prazos legais, decorrentes da presente contratação e sua execução. 

 

4.5. O CONTRATANTE se obriga a cumprir todas as cláusulas e condições previstas neste contrato, fornecendo todas as 

informações necessárias para a execução do serviço ora contratado. 

 

4.6. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, qualquer fato anormal que porventura venha a 

ocorrer durante a execução do serviço. 

 

4.7. O CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a prestação dos serviços, podendo recusá-lo caso esteja em desacordo 

com o pactuado, bem como adotar as demais providências que se fizerem necessárias. 
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4.8. O CONTRATANTE designa como gestor do contrato: o servidor Sr. NILSON LUCIANO DA SILVA e como suplente Sr. 

MATHEOS DE LIMA CARVALHO. 

 

Cláusula Quinta: DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA serão aferidos de acordo com os critérios fixados no Anexo I. 

 

5.2. Para execução dos serviços não programados, o CONTRATANTE deverá expedir Ordem de Serviço com no mínimo 02 

(dois dias) úteis de antecedência.  

 

5.3. A CONTRATADA se obriga a elaborar relatório detalhado dos serviços executados quinzenalmente, emitindo o Recibo de 

Prestação de Serviço correspondente. 

 

Cláusula Sexta: DO PAGAMENTO 

 

6.1. O fechamento dos serviços prestados será realizado quinzenalmente pela CONTRATADA, com a subseqüente emissão do 

respectivo Recibo de Prestação de Serviços. 

 

6.2. A CONTRATADA se obriga a apresentar juntamente com o Recibo de Prestação de Serviço, o correspondente relatório 

previsto na cláusula 5.3, para conferência, aprovação e pagamento pelo CONTRATANTE, observando os procedimentos constantes na Portaria 

de Nomeação do Atestador. 

 

6.3. O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil, obedecida a ordem cronológica de sua exigibilidade, contados a partir 

da data da liberação do CONTRATANTE, observadas as cláusulas contratuais a respeito, mediante ordem bancária através de instituição 

financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 

 

6.4. A CONTRATADA, com base no artigo 71, § 2º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação dada pela 

Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, deverá comprovar, quando solicitado, o recolhimento prévio das contribuições previdenciárias incidentes 

sobre a remuneração dos segurados, incluída no Recibo de Prestação de Serviço, correspondente aos serviços executados, quando do pagamento 

da referido Recibo de Prestação de Serviço pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 31, parágrafos 3º e 4º da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 

1.991. 

 

6.5. No Recibo de Prestação de Serviço deverá constar “MUNICÍPIO DE BAURU”, Praça das Cerejeiras, nº 1-59, CNPJ nº 

46.137.410/0001-80, bem como a descrição dos serviços realizados, quantidades, preço unitário e total. 

 

Cláusula Sétima: DAS SANÇÕES 

 

7.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE reserva-se o 

direito de rescindir o contrato e aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias, sobre o valor 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: 

 

7.1.1. Advertência; 

 

7.1.2. Multa de 10% do valor total do contrato em caso de rescisão unilateral; 

 

7.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

 

7.1.4. Declaração de inidoneidade de licitar e/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 decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

Cláusula Oitava: DA RESCISÃO 

 

8.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, com base e na forma das disposições do art. 77 e seguintes da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

8.2. Verificada, eventualmente a rescisão do contrato, pagar-se-á à CONTRATADA, apenas o valor dos serviços já realizados. 

 

Cláusula Nona: DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. O presente contrato é regido, no que couber, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e demais normas de direito 

público, em especial pelo artigo 5º, § 3º, da Lei Municipal nº 3.570, de 2 de junho de 1.993, regulamentada pelo Decreto nº 8 .897, de 3 de 

janeiro de 2.001, sendo plenamente aceito pelas partes. 

 

9.2. A CONTRATADA, nos termos do § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, fica obrigada a 

aceitar, nas mesmas condições da sua proposta, os acréscimos ou supressões, mediante aditamento contratual. 
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9.3. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir este contrato, no todo ou em parte, sem expressa anuência do 

CONTRATANTE. 

 

9.4. Para as questões suscitadas entre as partes contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera administrativa, 

fica eleito o foro da comarca de Bauru, Estado de São Paulo, para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 E, por estarem as partes justas e de pleno acordo no que se refere aos termos do presente contrato, firmam o mesmo em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, após lido e achado conforme em todos os seus termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

perante as testemunhas abaixo nomeadas. 

 

 Bauru, 27 de novembro de 2.020. 

 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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ANEXO I - DESCRIÇÃO DETALHADA E ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1 - O objeto da presente contratação tem como finalidade a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS pertinentes às INFRAÇÕES DE 

TRÂNSITO, como processamento dos autos de infração; emissão de notificação da autuação; emissão da penalidade de autuação (multa – 

boleto de cobrança); postagens de notificação; postagens de penalidades (multas); operação de medidor e registrador de velocidade; 

administração e gerenciamento de infrações; tecnologia da informação para disponibilização de sistema integrado de multas; apoio técnico 

no desenvolvimento e adequações legais no sistema de multas; análise argumentos apresentados na defesa prévia e na JARI; apoio 

administrativo no recebimento de protocolos referentes a infrações de trânsito; serviços inerentes a educação no trânsito e fiscalização no 

trânsito, nos termos legais para o Município de Bauru. 

 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE  SERVIÇOS 

01 90.000 
Auto de 

infração 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE INFORMAÇÃO DE 

BANCO DE DADOS DO DETRAN DE VEÍCULOS NO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

É realizado de 2ª a 6ª feira em horário comercial e compreende a consulta e 

inserção dos dados autos de infração (manuais e eletrônicos) elaborados 

pela Polícia Militar e Agentes de Trânsito no sistema de multas da 

PRODESP, cujo acesso é exclusivo no Estado de São Paulo.  

Compreende a pesquisa, cadastro e inclusão de informações no banco de 

dados da PRODESP referente a infrações de trânsito; a realização da 

consulta da placa do veículo junto ao órgão responsável; as baixas de autos 

de infração por decisão administrativa e/ou judicial, bem como a baixa em 

razão do pagamento da multa. 

02 90.000 
Autos de 

infração 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA 

AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (INDICAÇÃO DE 

CONDUTOR – PRAZO PARA DEFESA PRÉVIA) 

03 90.000 
Autos de 

infração 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO DA  

PENALIDADE (MULTA – BOLETO DE COBRANÇA) 

04 190.000 
Auto de 

infração 

PRESTAÇÃO DE SERVICO DE POSTAGEM DE MULTAS 

É realizado de 2ª a 6ª feira em horário comercial e compreende o 

processamento e conferência das postagens nos CORREIOS das multas 

(notificações e boletos) aos responsáveis pela infração. 

05 984 Faixas 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MEDIDOR E 

REGISTRADOR FIXO DE VELOCIDADE 

É realizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e 

compreende a fiscalização eletrônica da velocidade, através de medidor e 

registrador fixo SEM mostrador (display) de velocidade, com equipamento 

intrusivo de detecção de infração de trânsito por excesso de velocidade a 

ser implantado em locais específicos, pré-definidos, com operação em 

sistema de rodízio, sendo 82 FAIXAS MENSAIS. 

06 12 
POSTO/ 

MÊS 

PRESTAÇÃO DE ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO E 

GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 

É realizado de 2ª a 6ª feira em horário comercial por profissional de nível 

superior ou notório conhecimento em trânsito. 

A ser realizado por 1 profissional, que totaliza a quantia anual de 12 postos 

de trabalho (1 funcionário  x 12 meses = 12 postos de trabalho no ano) 

Compreende a elaboração de relatórios; o atendimento aos munícipes que 

se dirigem ao setor de multas com dúvidas, reclamações e sugestões; Dar 

suporte a JARI e a Comissão de Defesa Prévia providenciando a execução 

dos serviços e esclarecimentos necessários ao julgamento das defesas 

prévias e recursos de infrações de trânsito, como por exemplo: cópia do 

AIT, comprovante de recebimento de notificação de trânsito e demais 

documentos necessários ao melhor julgamento dos recursos; Emitir parecer 

sobre a legislação de trânsito, principalmente no tocante à multas de 

trânsito e seus procedimentos; Acompanhar todos os procedimentos e atos 

realizados pelos setores administrativos de multas; Elaborar consultas ao 

CONTRAN, CETRAN, DENATRAN, DETRAN e CIRETRAN referentes 

a multas e seus procedimentos, Participar efetivamente da elaboração, 

implantação e implementação de Políticas de Mobilidade, Trânsito e 

Transporte no Município de Bauru e outras esferas, quando solicitado; 

Apoiar e dar suporte na implantação de Projetos e programas corporativos 

com foco na área da educação de trânsito; Propor as metas, os programas e 

as ações anuais de trabalho de trabalho de campanhas educativas no 

trânsito. 

07 36 
POSTO/ 

MÊS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO 

DE SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS DE TRÂNSITO 
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É realizado de 2ª a 6ª feira em horário comercial por profissional de nível 

superior com especialização em tecnologia da informação e no 

desenvolvimento de sistemas que visam a disponibilização de sistema 

integrado de multas de trânsito para o processamento das infrações de 

trânsito, que permite o controle e baixa das multas para atualizar o sistema 

do DETRAN, com o controle das autuações de infrações de trânsito, desde 

o controle dos talões de multas manuais, cadastro das multas, dos recurso 

das infrações, da emissão e baixas das multas e gestão financeira das 

multas através de relatórios estatísticos e gerenciais, compreendendo: 

a) Fornecimento do endereço da URL para acesso ao sistema; 

b) Fornecimento do código de usuário e senha de administrador para 

que o responsável no Órgão de Trânsito opere o sistema; 

c) Manutenção do Sistema de Multas 

A ser realizado por 3 profissionais, que totaliza a quantia anual de 36 

postos de trabalho (3 funcionários  x 12 meses = 36 postos de trabalho no 

ano) 

08 36 
POSTO/ 

MÊS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA 

PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÕES 

LEGAIS NO SISTEMA DE MULTAS 

É realizado de 2ª a 6ª feira em horário comercial por profissional de nível 

médio com curso técnico em informática para atualização e 

desenvolvimento de ferramentas que para sistema visam o processamento 

das multas de trânsito, incluindo adequações legais emitidas pelos órgãos 

competentes (CONTRAN, DENATRAN) 

A ser realizado por 3 profissionais, que totaliza a quantia anual de 36 

postos de trabalho (3 funcionários  x 12 meses = 36 postos de trabalho no 

ano) 

09 60 
POSTO/ 

MÊS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS 

CONTIDOS NA DEFESA PRÉVIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO 

É realizado por profissional de nível superior ou notório conhecimento em 

trânsito. 

5 profissionais pelo período de 12 meses totaliza a quantia anual de 60 

postos de trabalho (5 agentes  x 12 meses = 60 postos de trabalho no ano). 

10 60 
POSTO/ 

MÊS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS 

CONTIDOS NO RECURSO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO (JARI) 

É realizado por profissional de nível superior ou notório conhecimento em 

trânsito. 

5 profissionais pelo período de 12 meses totaliza a quantia anual de 60 

postos de trabalho (5 agentes  x 12 meses = 60 postos de trabalho no ano). 

11 84 
POSTO/ 

MÊS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E 

RECEBIMENTO DE PROTOCOLOS DE TRÂNSITO 

É realizado de 2ª a 6ª feira em horário comercial por profissional de nível 

médio. 

A ser realizado por 7 profissionais, que totaliza a quantia anual de 84 

postos de trabalho (7 agentes  x 12 meses = 84 postos de trabalho no ano). 

É realizado de 2ª a 6ª feira em horário comercial e compreende o 

atendimento e orientação dos munícipes no protocolo de documentos 

referentes a autos de infração de trânsito, o esclarecimento de dúvidas, 

reclamações e sugestões;  

12 96 
POSTO/ 

MÊS 

PRESTAÇÃO DE SERVICO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO  

É realizado de 2ª a 6ª feira em das 8h às 12h e das 13h às 17h por 

profissional de nível médio. 

8 funcionários pelo período de 12 meses totaliza a quantia anual de 96 

postos de trabalho (8 funcionários x 12 meses = 96 postos de trabalho no 

ano). 

Compreendendo:  

 Realizar atividades específicas, visando a melhoria do comportamento 

de motoristas e pedestres, bem como concursos educativos, campanhas, 

seminários, encontros, conferências, visitas, cursos e palestras na área de 

abrangência relacionados a programas de educação no trânsito; 

 Realizar bloqueios educativos e a capacitação e aperfeiçoamento de 

professores e empregado públicos da educação municipal, estadual e 

particular; 

 Elaborar campanhas de segurança no trânsito no município e 

planejamento anual de atividades, programas e projetos em concordância 

ao calendário escolar ou em data oportuna de bem comum; 

 Propor parcerias para o desenvolvimento de trabalhos, programas ou 

palestras relacionados ao trânsito e à mobilidade; 

 Apoiar a realização de cursos de atualização e de reciclagem para 

condutores de veículos do serviço público, condutores de veículos de 
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transporte coletivo, de cargas e para condutores de transporte de 

escolares, visando à melhoria do comportamento de motoristas e 

pedestres; 

 Avaliar, cadastrar e manter em arquivo, documentos e resultados obtidos 

com as campanhas educativas; 

 Participar de convênios e parcerias com instituições de ensino e pesquisa 

e demais órgãos do setor público e privado, bem como da semana 

nacional do trânsito e demais eventos relacionados ao trânsito, meio 

ambiente, transporte e mobilidade; 

 Desenvolver os projetos e programas no setor de educação para o 

trânsito e mobilidade, integrado as demais políticas públicas bem como 

respeitar os princípios de inclusão social, sustentabilidade ambiental, 

gestão participativa e democratização do espaço público; 

 Desenvolver projetos e palestras de educação para o trânsito nas escolas, 

através de práticas didáticas, com informações, brincadeiras, músicas e 

outros recursos pedagógicos 

13 576 
POSTO/ 

MÊS 

PRESTAÇÃO DE SERVICO DE FISCALIZACAO DO TRÂNSITO 

A ser realizado diariamente e ininterruptamente por agentes de trânsito. 

48 funcionários pelo período de 12 meses totaliza a quantia anual de 576 

postos de trabalho (48 funcionários x 12 meses = 576 postos de trabalho no 

ano) 

É realizado diariamente no perímetro urbano do município de Bauru, com 

população estimada através de pesquisa realizada pelo IBGE em 2020 de 

379.297 habitantes, com área de unidade territorial de 667,684 km².  

O serviço compreende planejar e operar fiscalizações de trânsito; Orientar e 

monitorar o fluxo de trânsito; Orientar e fiscalizar toda área que abrange o 

estacionamento rotativo do município de Bauru, num total aproximado de 

2700 vagas entre Área Azul e Área Verde; Executar o bloqueio e interdição 

de vias para a realização de obras, eventos ou outras atividades; Efetuar a 

fiscalização quanto às interdições executadas de forma irregular, sem 

autorização da autoridade de trânsito e demais órgãos competentes e 

Operacionalizar a fiscalização do controle de velocidade, através do radar 

estático. 

 

3. DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. O prazo de início dos serviços será de até 3 (três) dias úteis, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, que será emitida pela 

Secretaria Municipal de Obras. 

 

4. HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. A gestão do horário de execução será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo, entretanto, respeitar os seguintes horários: 

Segunda a sexta: das 8h às 17hs, ou outro horário em comum acordo com a CONTRATADA. 

 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

5.1. É de responsabilidade da CONTRATADA escolher e contratar pessoal devidamente habilitado para a execução dos serviços, em seu 

nome, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo 

considerada, nesse particular, como única empregadora. 

 

5.2. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 

5.3. Os funcionários da CONTRATADA deverão estar uniformizados e possuir acessórios e equipamentos de segurança conforme exigência 

das Normas Reguladoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho vigente com crachá de identificação. 

 

5.4. A CONTRATADA é responsável perante o Município de Bauru, por todos os atos de seus subordinados durante a execução dos serviços, 

devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação escrita, qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for 

julgada inconveniente pelo município, correndo por conta única e exclusiva da CONTRATADA, quaisquer ônus legais, trabalhistas e 

previdenciárias, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverão ser 

substituídos por outros, de categoria profissional idêntica. 

 

5.5. A CONTRATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais a terceiros, pelos quais 

será inteira responsável. 

 

5.6. Todos os casos atípicos não mencionados neste instrumento deverão ser apresentados à fiscalização para sua definição e determinação. 

 

5.7. A CONTRATADA, nos termos do § 1º, do art. 65 da Lei Federal n º 8.666, de 21 de junho de 1.993 fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições da sua proposta, os acréscimos ou supressões, mediante aditivo contratual. 

 

5.8. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do 

contrato quando constatados vícios, defeitos ou incorreções de execução ou de materiais empregados. 
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5.9. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao Município de Bauru ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa possibilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

5.10. A CONTRATADA deverá manter permanentemente no município de Bauru um responsável, devidamente credenciado para receber, 

como seu representante, ordem de execução, dar andamento às providências nelas contidas ou delas decorrentes e tudo o mais necessário à boa 

execução dos serviços objeto deste contrato, somente podendo substituí-lo por elemento de igual, ou melhor, experiência profissional e 

mediante prévia autorização expressa da Secretaria requisitante. 

 

5.11. Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá reforçar a sua equipe de funcionários para permitir a execução dos serviços dentro dos 

prazos previstos, se ficar constatada tal necessidade. 

 

5.12. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

 

6. FISCALIZAÇÃO / CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. Caberá à Secretaria Municipal de Obras, a fiscalização da execução dos serviços contratados, bem como o recebimento provisório e 

definitivo dos mesmos. 

7 

6.2. Caberá à CONTRATADA cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, relativa à Segurança e Medicina do Trabalho, objetivando a 

prevenção de acidentes pessoais e/ou materiais, bem como a preservação da saúde de seus trabalhadores, inclusive em relação à mão de obra 

CONTRATADA de terceiros. 

 

6.3 A Secretaria Municipal de Obras se reserva o direito de, sempre que julgar necessário, verificar por meio de agente técnico se as 

condições estão sendo cumpridas pela CONTRATADA, devendo esta garantir livre acesso às dependências no local dos serviços, bem como, 

apresentar toda a documentação relativa à Segurança e Medicina do Trabalho. 

 

7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso haja interesse critério das partes, nos 

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

 

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO / MEDIÇÃO 

 

8.1. As medições serão calculadas com base nas quantidades de serviços executados e considerando os preços unitários de planilha de preços 

da CONTRATADA. 

 

8.2. As medições serão apresentadas pela CONTRATADA, depois de sua execução. 

 

8.3. As medições serão conferidas, e se de acordo com a ordem de serviço ou cronograma apresentado, serão liberadas pelo gestor do contrato 

para pagamento. 

 

8.4. 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. 

À Procuradoria Geral; 
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 TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.089/20 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS pertinentes às INFRAÇÕES DE 

TRÂNSITO, como processamento dos autos de infração; emissão de notificação da autuação; emissão da penalidade de autuação (multa – boleto 

de cobrança); postagens de notificação; postagens de penalidades (multas); operação de medidor e registrador de velocidade; administração e 

gerenciamento de infrações; tecnologia da informação para disponibilização de sistema integrado de multas; apoio técnico no desenvolvimento e 

adequações legais no sistema de multas; análise argumentos apresentados na defesa prévia e na JARI; apoio administrativo no recebimento de 

protocolos referentes a infrações de trânsito; serviços inerentes a educação no trânsito e fiscalização no trânsito, nos termos legais para o 

Município de Bauru. 

 

 

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, 27 de novembro de 2.020. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Nilson Luciano da Silva 

Cargo: Diretor da Divisão de Serviços Complementares da Secretaria de Obras 

CPF: XXXXXXXXXX RG: XXXXXXXXXXX 

Data de Nascimento: XXXXXXXXXXX 

Endereço Residencial completo: XXXXXXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXXXXX 

E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

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: Elizeu Eclair Teixeira Borges 

Cargo: Presidente da Emdurb 

CPF: 603.797.828-04  RG: 7.103.876-0 – SSP/SP 

Data de Nascimento: 08/06/1964 

Endereço Residencial completo: Rua Machado de Assis, nº 10-80, ap. 11, Cep: 17.014-038 

E-mail institucional: elizeuborges@emdurb.com.br 

E-mail pessoal: elizeuborges@emdurb.com.br 

Telefone(s): (14) 98100 9227 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

gazzetta@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB 

elizeuborges@emdurb.com.br 

mailto:nilsonsilva@bauru.sp.gov.br
mailto:nlsilva79@gmail.com
mailto:elizeuborges@emdurb.com.br
mailto:elizeuborges@emdurb.com.br
mailto:elizeuborges@emdurb.com.br
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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: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB 

 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.089/20 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS pertinentes às INFRAÇÕES DE 

TRÂNSITO, como processamento dos autos de infração; emissão de notificação da autuação; emissão da penalidade de autuação (multa – boleto 

de cobrança); postagens de notificação; postagens de penalidades (multas); operação de medidor e registrador de velocidade; administração e 

gerenciamento de infrações; tecnologia da informação para disponibilização de sistema integrado de multas; apoio técnico no desenvolvimento e 

adequações legais no sistema de multas; análise argumentos apresentados na defesa prévia e na JARI; apoio administrativo no recebimento de 

protocolos referentes a infrações de trânsito; serviços inerentes a educação no trânsito e fiscalização no trânsito, nos termos legais para o 

Município de Bauru. 

 

 

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 

 

 


