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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 10.498/21 

PROCESSO Nº 108.274/21 

Pregão Eletrônico nº 381/21 

 

 

CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BAURU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A 

EMPRESA KELSON & KELSON VIGILÂNCIA EIRELI – ME. 

 

 

 Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, com sede na 

Praça das Cerejeiras, nº 1-59, com CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Dr. 

ORLANDO COSTA DIAS, 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, doravante denominado “CONTRATANTE” e de outro lado à empresa, KELSON & 

KELSON VIGILÂNCIA EIRELI - ME, Rua dos Coqueiros, nº 989, Campestre, Santo André/SP, portadora do CNPJ nº 23.722.195/0001-89, 

representada por seu presidente, Sr. KELSON WILLIAMS GOUVEIA DE LIMA, portador do RG nº 27.314.525-3 SSP/SP e CPF nº 

256.577.428-18, e-mail: limagouveia32@gmail.com, Fone (11) 2381-2711, daqui em diante denominada “CONTRATADA”, tem como justo e 

compromissado, considerando o Edital de Pregão Eletrônico SMS nº 421/21, resolvem celebrar o presente contrato mediante as seguintes 

cláusulas e condições:  

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, nos moldes estabelecidos 

no termo de referência constante do anexo I do Edital SMS nº 421/21.  

 

Serviço de segurança desarmada (tonfa/cassetete) 24 horas 

Item 

Quantidade de 

Posto de 

Trabalho 

Função / Jornada Frequência Turno 
Valor unitário 

posto/dia 
Valor mensal 

Valor 12 (doze) 

meses 

1 13 
2 Vigilantes / 12 

x 36 = 12 horas 

Segunda a 

Domingo 
Diurno R$ 239,88  R$ 94.925,13  R$ 1.139.101,59 

2 12 
2 Vigilantes / 12 

x 36 = 12 horas 

Segunda a 

Domingo 
Noturno R$ 258,20  R$  94.314,31 R$ 1.131.771,69 

Total dos Itens 01 e 02 para os postos/ano R$ 2.270.873,28 (A) 

 

Serviço de segurança desarmada (tonfa/cassetete) semanal - Diurno 

Item 

Quantidade de 

Posto de 

Trabalho 

Função / Jornada Frequência Turno 
Valor unitário 

posto/dia 
Valor mensal 

Valor 12 (doze) 

meses 

3 2 
1 Vigilante / 44 

horas semanais 

Segunda a Sexta 

das 7h às 17h 
Diurno R$ 185,18   R$ 7.684,98 R$ 92.219,74 

Total dos Itens 03 para os postos/ano R$ 92.219,74 (B) 

Total geral da Proposta R$ 2.363.093,02 (A + B) 

 

mailto:limagouveia32@gmail.com
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Cláusula Segunda: DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela compra do objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 

2.363.093,02 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil, noventa e três reais e dois centavos), que será suportada pela Dotação Orçamentária 

do Município de Bauru, da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

2.2. 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. 

 

Cláusula Terceira: DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO 

 

3.1. A medição dos serviços contratados será efetuada mensalmente. 

 

3.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o 30º (trigésimo) dia corrido, após medição e liberação, a contar da 

entrega da Nota Fiscal na Secretaria Municipal de Economia e Finanças, obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade, mediante ordem 

bancária através de instituição financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 

 

3.2.1. A Nota Fiscal deverá vir obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações: 

 

3.2.1.1. Da cópia dos holerites, comprovante de pagamentos de salários, guia de FGTS (GPIP), INSS (GPS) 

de cada empregado vinculado à execução contratual, correspondente ao mês da nota fiscal atual ou fatura 

vencida, na forma do art. 31, §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1.991; 

 

3.2.1.2. No caso da CONTRATADA se omitir na apresentação dos documentos acima descritos, o 

CONTRATANTE efetuará a notificação para que a CONTRATADA apresente os documentos no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, sob pena de abertura de 

procedimento de aplicação de penalidades, estando sujeita a rescisão unilateral do contrato, nos termos do 

art.78 I c/c art.79 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e da denúncia da situação ao órgão 

competente do Ministério do Trabalho e Emprego para as providências pertinentes. 

 

3.2.1.3. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993; 

 

3.2.1.4. Guia GPIP específica para a Prefeitura Municipal de Bauru (comprovante do recolhimento do FGTS, 

relação dos nomes dos funcionários e conectividade; 

 

3.2.1.5. Guia GPS (INSS); 

 

3.2.1.6. Comprovante de vale transporte e vale refeição; 

 

3.2.1.7. Rescisões e comprovações de pagamento das verbas rescisórias e multa de 40% (quarenta por cento) 

do FGTS. 

 

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

termos do previsto no item 3.2.1.2. 

 

3.4. Os preços contratados poderão ser reajustados após o decurso de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, com 

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

determinado pelo CONTRATANTE.  

 

3.5. O pedido de reajustamento dos preços contratados, para manter o equilíbrio econômico, deverá ser feito ao 

CONTRATANTE, que na oportunidade, solicitará os documentos que julgar pertinentes a comprovação. 

 

3.6. O CONTRATANTE deverá assegura-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, 

de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. 

 

3.7. Será considerada como data de início dos efeitos financeiros do reajuste a data de aniversário do reajuste anterior ou, se as 

partes assim o convencionarem, uma data subsequente. 

 

Cláusula Quarta: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Os serviços deverão ser iniciados pela CONTRATADA em 05 (cinco) dias úteis, após a assinatura deste termo contratual, 

e serão executados consoante Anexo I – Termo de Referência do Edital de licitação SMS nº 421/21, ao qual se encontra vinculado este 

instrumento. 

 

4.2. A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações relacionadas à prestação dos serviços que forem solicitadas pelo 

CONTRATANTE. 
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Cláusula Quinta: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

5.1. As obrigações do CONTRATANTE estão previstas no Anexo I – Termo de Referência do Edital de licitação SMS nº 

421/21, ao qual se encontra vinculado este contrato. 

 

Cláusula Sexta: DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

 

6.1. A CONTRATADA é responsável pela indenização por dano causado ao usuário, aos órgãos do Município e a terceiros a 

ele vinculados, decorrentes de ato ou omissão, negligência, imperícia ou imprudência, praticadas por seus empregados, profissionais ou 

prepostos, ficando assegurado à CONTRATADA o direito de regresso, quando cabível. 

 

Cláusula Sétima: DA VIGÊNCIA 

 

7.1. O prazo de vigência deste Termo de contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, limitada a sessenta meses, nos termos previsto pelo artigo 57, inciso II da Lei Federal n. º 8.666, de 

21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Oitava: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

8.1. A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e acarretar as consequências previstas no artigo 

80, pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores. 

 

8.2. O presente contrato poderá ser rescindido a critério do CONTRATANTE, sem que à CONTRATADA caiba qualquer 

indenização, ou reclamação, nos seguintes casos: 

 

8.2.1. Inobservância das especificações acordadas e/ou rejeição dos serviços prestados; 

 

8.2.2. Inadimplência de qualquer cláusula contratual e/ou da proposta ofertada; 

 

8.2.3. Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata preventiva da fornecedora, requeridas, homologadas 

ou decretadas. 

 

8.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Nona: DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

9.1. 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 a parcela inadimplida, além das demais 

sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, quais sejam:  

 

9.1.1. Advertência;  

 

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

multa prevista no item 9.1.;  

 

9.1.3. 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;  

 

9.1.4. 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; 

 

9.1.5. 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 Décima: DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1. A fiscalização do contrato será exercida por um representante da CONTRATANTE indicado pela Secretaria Municipal de 

Saúde a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato. 

 

10.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços executados, se em desacordo com o 

contrato. 

 

10.3. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas ou utilização de material de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implicará a responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, conforme art. 70 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993. 
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10.4. A CONTRATADA facilitará o acompanhamento e a fiscalização permanente, pelo CONTRATANTE, dos serviços e 

prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo fiscal designado para tal fim. 

 

10.5. Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA amplo direito de defesa, nos termos das normas gerais do 

Ministério da Saúde, da Lei Federal de licitação e contratos administrativos. 

 

 

Cláusula Décima Primeira: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

11.1. Este instrumento está vinculado ao Edital SMS nº 421/21, constante do Processo Administrativo nº 108.274/21, do qual é 

parte integrante, bem como seus anexos. 

 

Cláusula Décima Segunda: DOS CASOS OMISSOS 

 

12.1. Os casos omissos ou situações explicitadas nas Cláusulas deste contrato serão decididos com observância das disposições 

contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, e demais regulamentos e normas administrativas. 

 

Cláusula Décima Terceira: DA OBRIGAÇÃO DE MANTER AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A CONTRATAÇÃO 

 

13.1. A CONTRATADA obriga-se a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e demais normas aplicáveis. 

 

Cláusula Décima Quarta: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

14.1. A CONTRATADA se obriga a garantir a qualidade dos serviços e a substituição ou complementação quando constatado 

que não corresponde ao descrito no Anexo I do presente Edital e no contrato. 

 

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

 

a) Se disser respeito as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

cancelando a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

a.(1) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 01 (um) dia corrido, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado. 

 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou cancelar a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b.(1) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 01 (um) dia corrido, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado. 

 

14.3. Considera-se recebido os serviços, somente após ter sido devidamente examinado e julgado em perfeitas condições 

técnicas, feito pelo Gestor do contrato, nos termos do art. 73, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, alterada pela Lei Federal nº 

8.883, de 08 de junho de 1.994. 

 

Cláusula Décima Quinta: ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO PARTICIPANTE E GESTOR DO CONTRATO 

 

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

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

 

15.2. É integrante deste contrato a Secretaria Municipal de Saúde designada como ÓRGÃO PARTICIPANTE da mesma. 

 

15.3. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestores do contrato, os seguintes servidores: 

 

a) Gestor Titular: Sr. RODRIGO DE ABREU SANTOS, matrícula nº 30.720, portador do RG nº 45.706.182-0 e 

CPF nº 383.828.668-59. 

 

b) Gestora Substituta: Sra. ALANA TRABULSI BURGO, matrícula nº 32.919, portadora do RG nº 44.018.919-6 e 

CPF nº 310.997.908-08. 

 

15.4. A CONTRATADA, designa como Gestor desta Ata de Registro de Preços, o Sr. KELSON WILLIAMS GOUVEIA DE 

LIMA, portador do RG nº 27.314.525-3 SSP/SP e CPF nº 256.577.428-18, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante 

deste documento. 
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15.5. Ao(s) gestor(a)(as)(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, compete: 

 

 

15.5.1. Assegurar-se, quando do uso do contrato, quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador 

eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 

 

15.5.2. 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; 

 

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

estabelecidas em Edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, quanto às divergências relativas à entrega ou as 

características e origem dos bens registrados. 

 

Cláusula Décima Sexta: DA PUBLICAÇÃO 

 

16.1. O presente contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Município de Bauru, após sua assinatura. 

 

Cláusula Décima Sétima: DO FORO 

 

17.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Bauru com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir 

questões oriundas do presente Contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

 

 E por estarem as partes justas e acordes, firmam o presente contrato. 

 

 Bauru, 08 de novembro de 2.021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORLANDO COSTA DIAS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

KELSON WILLIAMS GOUVEIA DE LIMA 

KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI – ME 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI – ME 

  

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.498/21 

 

 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, nos moldes estabelecidos 

no termo de referência constante do anexo I do Edital SMS nº 421/21.  

Serviço de segurança desarmada (tonfa/cassetete) 24 horas 

Item 

Quantidade de 

Posto de 

Trabalho 

Função / Jornada Frequência Turno 
Valor unitário 

posto/dia 
Valor mensal 

Valor 12 (doze) 

meses 

1 13 
2 Vigilantes / 12 

x 36 = 12 horas 

Segunda a 

Domingo 
Diurno R$ 239,88  R$ 94.925,13  R$ 1.139.101,59 

2 12 
2 Vigilantes / 12 

x 36 = 12 horas 

Segunda a 

Domingo 
Noturno R$ 258,20  R$  94.314,31 R$ 1.131.771,69 

Total dos Itens 01 e 02 para os postos/ano R$ 2.270.873,28 (A) 

 

Serviço de segurança desarmada (tonfa/cassetete) semanal - Diurno 

Item 

Quantidade de 

Posto de 

Trabalho 

Função / Jornada Frequência Turno 
Valor unitário 

posto/dia 
Valor mensal 

Valor 12 (doze) 

meses 

3 2 
1 Vigilante / 44 

horas semanais 

Segunda a Sexta 

das 7h às 17h 
Diurno R$ 185,18   R$ 7.684,98 R$ 92.219,74 

Total dos Itens 03 para os postos/ano R$ 92.219,74 (B) 

Total geral da Proposta R$ 2.363.093,02 (A + B) 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos 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, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
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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 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 

processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) As informações pessoais dos responsáveis pelo CONTRATANTE estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo 

TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa 

(s); 

 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

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, 08 de novembro de 2.021. 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Orlando Costa Dias  

Cargo: Secretário Municipal de Saúde 

CPF: 920.608.548-49 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Kelson Wlliams Gouveia de Lima 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 256.577.428-18  

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE: 

Nome: Orlando Costa Dias  

Cargo: Secretário Municipal de Saúde 

CPF: 920.608.548-49 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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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 SAÚDE 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI – ME 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 10.498/21 

 

 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, nos moldes estabelecidos 

no termo de referência constante do anexo I do Edital SMS nº 421/21.  

Serviço de segurança desarmada (tonfa/cassetete) 24 horas 

Item 

Quantidade de 

Posto de 

Trabalho 

Função / Jornada Frequência Turno 
Valor unitário 

posto/dia 
Valor mensal 

Valor 12 (doze) 

meses 

1 13 
2 Vigilantes / 12 

x 36 = 12 horas 

Segunda a 

Domingo 
Diurno R$ 239,88  R$ 94.925,13  R$ 1.139.101,59 

2 12 
2 Vigilantes / 12 

x 36 = 12 horas 

Segunda a 

Domingo 
Noturno R$ 258,20  R$  94.314,31 R$ 1.131.771,69 

Total dos Itens 01 e 02 para os postos/ano R$ 2.270.873,28 (A) 

 

Serviço de segurança desarmada (tonfa/cassetete) semanal - Diurno 

Item 

Quantidade de 

Posto de 

Trabalho 

Função / Jornada Frequência Turno 
Valor unitário 

posto/dia 
Valor mensal 

Valor 12 (doze) 

meses 

3 2 
1 Vigilante / 44 

horas semanais 

Segunda a Sexta 

das 7h às 17h 
Diurno R$ 185,18   R$ 7.684,98 R$ 92.219,74 

Total dos Itens 03 para os postos/ano R$ 92.219,74 (B) 

Total geral da Proposta R$ 2.363.093,02 (A + B) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

NOME: Orlando Costa Dias  

CARGO: Secretário Municipal de Saúde 

RG Nº: 6.632.864-X 

CPF: 920.608.548-49 

DATA DE NASCIMENTO: 09/06/1954 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua João Andreolli, nº 1-51, Pq Samambaia, Bauru/SP, CEP: 17.018-090 

ENDEREÇO COMERCIAL: GERSON FRANÇA 7-49 

E-MAIL PROFISSIONAL: orlandodias@bauru.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL: orlandocostadias@hotmail.com 

TELEFONE: (14) 3104-1468 

PERÍODO DE GESTÃO: 2021 à 2024 

 
 

 

 

(*) 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: ORLANDO COSTA DIAS 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: GERSON FRANÇA 7-49 

TELEFONE E FAX: (14) 3104-1468 

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

 

 

 


