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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 10.479/21 

PROCESSO N° 182.163/19  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 317/21 

 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

DE COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DISPOSIÇÃO 

FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE LÂMPADAS USADAS. 

PODENDO SER FLUORESCENTE (DE QUALQUER TAMANHO E 

FORMA, INCLUSIVE AS COMPACTAS E TUBULARES), DE LED, DE 

VAPOR DE SÓDIO, DE VAPOR DE MERCÚRIO, DE VAPOR 

METÁLICO, LÂMPADAS MISTAS, HALÓGENAS, OUTROS TIPOS, E 

ATÉ LÂMPADAS QUEBRADAS OU FRAGMENTADAS, EM 

CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 

TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA AMBY SERVICE 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 Secretário Municipal do Meio Ambiente, Sr. DORIVAL JOSÉ CORAL, e pela 

Secretária Municipal da Educação, Sra. MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI, 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 AMBY SERVICE LTDA, estabelecida na cidade de Sombrio/SC, na Rua Marginal da BR101 Prefeito Santelmo Borba, nº 

2960, Sala 2, Bairro São Pedro, CEP: 88.960-000, e-mail: mauricio@ambyservice.com.br/ andre@ambyservice.com.br, telefone (54) 

3283-1730, inscrita no CNPJ sob nº 11.916.389/0001-36, daqui em diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo 

Sr. ANDRE ADAMI VIEL, portador do RG nº 60.848.324-99 e CPF nº 009.776.360-89. 

 

 As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que se regerá 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 e cláusulas e condições do Edital de Licitação n° 

370/21 do Pregão Eletrônico n° 317/21, que faz parte integrante do Processo Administrativo n° 182.163/19. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO 

 

1.1. A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo n° 

182.163/19, a prestar SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DISPOSIÇÃO 

FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE LÂMPADAS USADAS. PODENDO SER FLUORESCENTE (DE QUALQUER 

TAMANHO E FORMA, INCLUSIVE AS COMPACTAS E TUBULARES), DE LED, DE VAPOR DE SÓDIO, DE VAPOR DE 

MERCÚRIO, DE VAPOR METÁLICO, LÂMPADAS MISTAS, HALÓGENAS, OUTROS TIPOS, E ATÉ LÂMPADAS 

QUEBRADAS OU FRAGMENTADAS, em conformidade com as especificações contidas no termo de referência, melhor descrito no 

Termo de Referência Anexo IX do presente Edital, que contém as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o preparo das 

propostas. 

 

1.2. As lâmpadas usadas são de diversos tipos, sendo as utilizadas nos prédios públicos das diversas secretarias e suas 

unidades no município, podendo ser fluorescente (de qualquer tamanho e forma, inclusive as compactas e tubulares), de LED, de vapor 

de sódio, de vapor de mercúrio, de vapor metálico, lâmpadas mistas, halógenas, outros tipos, e até lâmpadas quebradas ou fragmentadas. 

 

1.3. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais 

e sucessivos períodos, limitado a sessenta meses, nos termos previsto pelo artigo 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 

1.993, caso haja interesse entre as partes e desde que a CONTRATADA tenha cumprido regular e integralmente as condições 

contratuais. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: EXECUÇÃO DO SERVIÇO, QUANTIDADE, PERIODICIDADE 

 

2.1. A quantidade de lâmpadas a serem coletadas no período da vigência do contrato está estimada em 10.314 (dez mil, 

trezentos e catorze) lâmpadas inservíveis, geradas pelas unidades da Prefeitura Municipal de Bauru, que contém mercúrio metálico, dos 

tipos fluorescentes (de qualquer tamanho e forma, inclusive as compactas e tubulares), de LED, de vapor de mercúrio, de vapor de sódio, 

de vapor metálico, lâmpadas mistas, halógenas, outros tipos e até lâmpadas quebradas e fragmentada. 
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2.2. A previsão é acumular lâmpadas correspondentes ao período de tempo entre as retiradas. As coletas deverão ser 

realizadas de forma programada com o CONTRATANTE a totalizar 04 (quatro) retiradas no ano em cada ponto de coleta. 

 

2.3. A coleta também deverá considerar, além das lâmpadas acondicionadas de formas diferenciadas, amarradas, 

embaladas nas caixas originais, outras embalagens e soltas. As quebradas também deverão ser coletadas. 

 

2.4. A solicitação de coleta será realizada pela pasta gestora do contrato com prazo de retirada de 15 (quinze) dias 

corridos, a contar da solicitação dos serviços. 

 

2.5. Os pontos de coleta serão: 

 

a) Sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Gerson França, nº 7-49, Bauru/SP; 

 

b) Sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, localizada na Avenida Alfredo Maia, nº 1-10, Bauru/SP; 

 

c) Unidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente no Horto Florestal, localizada na Avenida Rodrigues 

Alves, nº 38-25 - Vila Cárdia, Bauru/SP; 

 

d) Unidade da Secretaria Municipal da Educação – Rua Natalino Bonora, n° 2-100 Jd Marabá, CEP: 17.048-

320. 

 

2.6. A CONTRATADA deverá obedecer à legislação do local em que o serviço (coleta, transporte, descontaminação e 

destinação final) for realizado. 

 

2.7. A CONTRATADA se responsabiliza pela coleta, transporte, descontaminação e destinação final (incluindo em 

quantidade e qualidade necessária, para equipamentos, recursos humanos, veículos e até EPIs, necessários a cada etapa do serviço 

contratado). 

 

2.8.  O horário de retirada seguirá o horário de funcionamento do próprio Municipal, ficando previsto no termo que 

“deverão ser realizadas de forma programada com o CONTRATANTE. 

 

2.9. As lâmpadas quebradas deverão ser deixadas organizadas pelo CONTRATANTE, em especial para evitar acidentes 

durante a carga, de preferência, quando em quantidade maior, já armazenadas em caixas de papelão firmes. A CONTRATADA deverá 

também ter recipientes para transporte adequado destas e recolhimento no caso de ocorrência no momento da carga. 

 

2.10. A contratação obedecerá integralmente aos incisos VII, VIII, XV e XVI do artigo 3º e artigo 9º da Lei Federal n° 

12.305, de 02 de agosto de 2.010 que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: TRANSPORTE E DESTINO 

 

3.1. A CONTRATADA deverá comprovar que possui transporte especializado, bem como apresentar a cada remessa de 

lâmpadas retiradas a comprovação de que todos os materiais, especialmente o mercúrio (substância controlada pelo IBAMA), tiveram 

tratamento e destinação final de acordo com a legislação em vigor, apresentando: 

 

a) No momento da coleta, Termo de Recepção e de Responsabilidade pelo material coletado nos pontos 

definidos para coleta neste Termo de Referência; 

 

b) Após 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da coleta, Relatório contendo quantidades e especificações 

das lâmpadas retiradas, por cada localidade de coleta. 

 

CLÁUSULA QUARTA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

4.1. O CONTRATANTE deverá:  

 

a) Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais em que irão executar suas atividades; 

 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas; 
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c) Exigir, a qualquer tempo, a comprovação de condições da CONTRATADA que ensejaram sua contratação; 

 

d) Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio do(s) preposto(s) por ela indicado(s); 

 

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do serviço. 

 

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. São da CONTRATADA:  

 

a) Realizar, imediatamente após a contratação e em data acordada com a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, a coleta de lâmpadas usadas, nos locais indicados neste Termo de Referência, bem como o transporte do 

material, de acordo com a legislação vigente e as normas de segurança estabelecidas pela ABNT; 

 

b) Responsabilizar-se pelo fornecimento e pela utilização de todas as ferramentas e equipamentos necessários 

à execução dos serviços; 

 

c) Promover a destinação final, ambientalmente adequada, das lâmpadas, conforme art. 3º, inciso VII, da Lei 

Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2.010: “destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a 

compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos”; 

 

d) Fornecer à unidade gestora do contrato, em até 30 (trinta) dias contados a partir da coleta do material, 

certificado de destruição e descontaminação das lâmpadas, devidamente assinado pelo responsável, e comprovante de 

que foi promovida a recuperação do mercúrio extraído; 

 

e) Fornecer à unidade gestora do contrato, em até 30 (trinta) dias contados a partir da coleta do material, o 

relatório de produção e venda de mercúrio metálico; 

 

f) Os empregados da CONTRATADA deverão apresentar-se na execução do serviço identificados com 

crachás; 

 

g) Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Bauru, por dolo, 

negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou o 

ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua 

responsabilidade; 

 

h) Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja de que natureza for, desde que praticada por seus 

empregados nas unidades da Prefeitura Municipal de Bauru; 

 

i) Fornecer EPI (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados, quando necessário, impondo 

penalidade àqueles que se negarem a usá-los; 

 

j) Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes; 

 

k) Indicar preposto; 

 

l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços 

efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução. 

 

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

 

6.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação do serviço descrito na Cláusula Primeira a importância 

total de R$ 33.520,50 (trinta e três mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos), sendo o valor unitário de R$ 3,25 (três reais e 

vinte e cinco centavos) por lâmpada, que será suportada pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente e da Educação. 



 
 

 

4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. n° 10.479/21 

 

 

6.2. Nos preços acima descritos estão embutidos a retirada, o transporte, a carga e descarga do objeto, o tratamento, a 

disposição final dos percolados (chorume), a inspeção, os impostos, taxas e emolumentos legais, bem como insumos e demais encargos, 

inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação 

destes. 

 

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

 

6.4. 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). 

 

6.5. O contrato poderá ter o seu valor reajustado, desde que seja observado o prazo mínimo de 01 (um) ano, a contar da 

data de assinatura do mesmo, e mediante requerimento da CONTRATADA, devendo ser adotado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo – IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

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

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

CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 

6.6.1. A falta de apresentação desses documentos atualizados implicará na rescisão do contrato; 

 

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

CONTRATADA, por ter expirado o prazo de validade das certidões constantes neste item. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

7.1. 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: 

 

7.1.1. Advertência; 

 

7.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, 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; 

 

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. 

 

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

de pagamentos devidos à CONTRATADA, independente de qualquer notificação. 

 

CLÁUSULA OITAVA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

 

8.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste contrato a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de seu controle e gerenciamento. 

 

8.2. O CONTRATANTE designa, ainda, como Gestora do contrato a Sra. LARISSA MAYUMI MITUUTI, matrícula n° 

30.266, portadora do RG nº 34474310-X e inscrita no CPF nº 322.828.328-33 e, na ausência deste, como substituto, o Sr. MARCOS 

PICCOLI FERREIRA, matrícula n° 30.358, inscrito no CPF nº 305.515.888-10, portador do RG nº 40739133-2, servidores vinculados a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
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8.3. Ao gestor do contrato por parte do CONTRATANTE, exercerá às atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES GERAIS 

 

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

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

9.2. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou parte, bem como caucionar ou 

utilizar o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização ao CONTRATANTE. 

 

9.3. 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 arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando 

asseguradas, em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido Processo legal. 

 

9.4. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação 

exigidas no certame licitatório do Edital nº 370/21 – Pregão Eletrônico nº 317/21. 

 

9.5 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. 

 

9.6. 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 as 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, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

 

 Bauru, 13 de outubro de 2.021. 

 

 

 

 

DORIVAL JOSÉ CORAL 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 

 

 

 

MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

ANDRE ADAMI VIEL 

AMBY SERVICE LTDA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: AMBY SERVICE LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.479/21 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo n° 182.163/19, a 

prestar SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL 

AMBIENTALMENTE CORRETA DE LÂMPADAS USADAS. PODENDO SER FLUORESCENTE (DE QUALQUER TAMANHO E 

FORMA, INCLUSIVE AS COMPACTAS E TUBULARES), DE LED, DE VAPOR DE SÓDIO, DE VAPOR DE MERCÚRIO, DE 

VAPOR METÁLICO, LÂMPADAS MISTAS, HALÓGENAS, OUTROS TIPOS, E ATÉ LÂMPADAS QUEBRADAS OU 

FRAGMENTADAS, em conformidade com as especificações contidas no termo de referência, melhor descrito no Termo de Referência 

Anexo IX do presente Edital, que contém as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o preparo das propostas. 

 

 

 

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; 

 

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, 13 de outubro 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: Everson Demarchi 

Cargo: Secretário Municipal da Administração 

CPF: 110.662.358-48 

 

 

 

Assinatura: _________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

PELO CONTRATANTE:  

Nome: Dorival José Coral 

Cargo: Secretário Municipal do Meio Ambiente 

CPF: 027.820.328-01 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

Nome: Maria do Carmo Monteiro Kobayashi 

Cargo: Secretária Municipal da Educação 

CPF: 145.832.238-62 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Andre Adami Viel 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 009.776.360-89 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Dorival José Coral 

Cargo: Secretário Municipal do Meio Ambiente 

CPF: 027.820.328-01 

 

 

 

Assinatura: _______________________________________  

 

Nome: Maria do Carmo Monteiro Kobayashi 

Cargo: Secretária Municipal da Educação 

CPF: 145.832.238-62 

 

 

 

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 DO MEIO AMBIENTE 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: AMBY SERVICE LTDA 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 10.479/21 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo n° 182.163/19, a 

prestar SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL 

AMBIENTALMENTE CORRETA DE LÂMPADAS USADAS. PODENDO SER FLUORESCENTE (DE QUALQUER TAMANHO E 

FORMA, INCLUSIVE AS COMPACTAS E TUBULARES), DE LED, DE VAPOR DE SÓDIO, DE VAPOR DE MERCÚRIO, DE 

VAPOR METÁLICO, LÂMPADAS MISTAS, HALÓGENAS, OUTROS TIPOS, E ATÉ LÂMPADAS QUEBRADAS OU 

FRAGMENTADAS, em conformidade com as especificações contidas no termo de referência, melhor descrito no Termo de Referência 

Anexo IX do presente Edital, que contém as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o preparo das propostas. 

 

 

 

NOME: DORIVAL JOSÉ CORAL 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

RG Nº: 18.129.874 

CPF: 027.820.328-01 

DATA DE NASCIMENTO: 26/05/1964 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA: CAPITÃO ALCIDES, Nº 15-34, JARDIM CARVALHO 

ENDEREÇO COMERCIAL: AVENIDA: ALFREDO MAIA, Nº 1-10, VILA FALCÃO 

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

E-MAIL PESSOAL: coraldorival51@gmail.com 

TELEFONE: (14) 3223-3928 ou 3234-6849, Ramal 04 

CELULAR: (14) 99721-0842 

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: DORIVAL JOSÉ CORAL 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: AVENIDA: ALFREDO MAIA Nº 1-10 – VILA FALCÃO 

TELEFONE E FAX: (14) 3223-3928 ou 3234-6849, RAMAL 04 

E-MAIL: coraldorival51@gmail.com 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: AMBY SERVICE LTDA 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 10.479/21 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo n° 182.163/19, a 

prestar SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL 

AMBIENTALMENTE CORRETA DE LÂMPADAS USADAS. PODENDO SER FLUORESCENTE (DE QUALQUER TAMANHO E 

FORMA, INCLUSIVE AS COMPACTAS E TUBULARES), DE LED, DE VAPOR DE SÓDIO, DE VAPOR DE MERCÚRIO, DE 

VAPOR METÁLICO, LÂMPADAS MISTAS, HALÓGENAS, OUTROS TIPOS, E ATÉ LÂMPADAS QUEBRADAS OU 

FRAGMENTADAS, em conformidade com as especificações contidas no termo de referência, melhor descrito no Termo de Referência 

Anexo IX do presente Edital, que contém as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o preparo das propostas. 

 

 

 

NOME: MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI  

CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

RG Nº: 8.358.919-3 

CPF: 145.832.238-62 

DATA DE NASCIMENTO: 16/10/1957 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA PROFESSOR GERSON RODRIGUES, Nº 3-49 

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA RAPOSO TAVARES, Nº 8-38 

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

E-MAIL PESSOAL: kobayashfc2@gmail.com 

TELEFONE: (14) 3214-4301 / 99791-0715 

PERÍODO DE GESTÃO: 2021 a 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: MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI  

CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua Raposo Tavares, n° 8-38, Vila Santo Antônio, Bauru - SP 

TELEFONE E FAX: (14) 3214-4301 / 99791-0715 

E-MAIL: kobayashfc2@gmail.com 
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