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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 10.811/22 

PROCESSO Nº 44.212/22 

Inexigibilidade de Licitação art. 25, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

TREINAMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE BAURU E A EMPRESA ZÊNITE INFORMAÇÃO E 

CONSULTORIA S/A.  

 

 

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. DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS, Secretário Municipal da 

Administração, 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, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE, entidade autárquica da 

Prefeitura Municipal, com sede na Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, Bauru/SP, CEP: 17.012-020, inscrito no CNPJ sob nº 

46.139.952/0001-91, doravante denominado “ANUENTE”, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Administrativo, Sr. 

ANTÔNIO MARCOS SARAIVA, nomeado através do Decreto Municipal nº 15.366, de 10 de abril de 2.021 e a empresa ZÊNITE 

INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, estabelecida na cidade de Curitiba/PR, na Av. Sete de Setembro, n° 4698, 3º andar – Batel, 

telefone: (41) 2109-8666, e-mail: financeiro@zenite.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob nº 86.781.069/0001-15, daqui em diante 

denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pela Sra. HILDA VICTORIA DERNYS CARRASCO CHIARETTO, 

portadora do RG nº 7.778.009-2 e CPF nº 032.957.699-23. 

 

 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, e condições da Inexigibilidade de Licitação (art. 25, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993) tanto quanto pela 

proposta comercial que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 44.212/22. 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

1.1. A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 

44.212/22, a prestar ao CONTRATANTE SERVIÇO DE TREINAMENTO, PARA 37 (TRINTA E SETE) PARTICIPANTES, sendo 

concedido 04 (quatro) vagas em caráter de cortesia, totalizando 41 (quarenta e um) participantes e, especificadamente na Aula 01, na 

condição de ouvintes, mais 15 (quinze) participantes, ministrando o curso: 

 

1.1.1. “COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA PARA 

COMPRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O REGIME ATUAL E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES” 

 

1.2. A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.  

 

Cláusula Segunda: DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES 

 

2.1. A execução do objeto deverá ser realizada após a assinatura do contrato e na data de 06 a 10 e 13 de junho de 2.022, 

horário das 8h30’ às 12h30’, carga horária de 24h (vinte e quatro horas), data está definida com ao CONTRATANTE - Departamento de 

Administração de Materiais. 

 

2.1.1. Caso não seja realizada no prazo estipulado, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas neste 

contrato e na Lei. 

 

2.2. O serviço deverá ser prestado via on line – in company, através de aulas ao vivo nos dias e horários programados entre 

o CONTRATANTE e a CONTRATADA, correndo por conta da CONTRATADA a disponibilização do link e senha de acesso às aulas, 

através de e-mail encaminhado a cada participante indicado pelo CONTRATANTE. 

 

2.2.1. O participante deverá entrar no link de acesso, no dia e hora do curso, preenchendo a senha, quando então 

terá acesso ao ambiente virtual. 

 

2.3. A transmissão do curso se dará dentro do ambiente da Zênite (www.zeniteonline.com.br), sendo que para acessar a 

plataforma do curso e os conteúdos disponibilizados, é necessário que sai rede (privativa ou corporativa) tenha liberada a reprodução de 

mídias streaming e permita acesso aos domínios: https://zeniteonline.com.br*.pluz.app; *clickmeeting.com; https://player.vimeo.com; 

*.vimeo.com; *vimeocdn.com; *.magisto.com; *akamaized.net; *.cloudfont.net. 

 

2.3.1. Caso essas especificações não sejam atendidas, mesmo que possível assistir e participar do curso/aula, a 

CONTRATADA não poderá garantir a plena qualidade e estabilidade de áudio e vídeo. 

 

2.4. Confirmado o curso, a CONTRATANTE enviará a CONTRATADA (em no máximo 5 dias antes da realização do 

curso) a relação dos participantes do curso, contendo, no mínimo, o nome e respectivo e-mail. 

mailto:financeiro@zenite.com.br
http://www.zeniteonline.com.br/
https://zeniteonline.com.br*.pluz.app/
https://player.vimeo.com/
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2.5. Cada participante deverá ser inscrito com um e-mail próprio, válido e acessível. O e-mail informado no ato da 

inscrição será utilizado para o envio dos dados de acesso à sala do curso. 

 

2.5.1. Cada participante será inscrito em um e-mail. 

 

2.6. Não será admitido acesso coletivo às aulas, por meio de um único login e senha. 

 

2.7. Os replays das aulas também serão acessados mediante senha que será encaminhada pela CONTRATADA. 

 

2.8. Cada senha de acesso a sala virtual dará direito a um único acesso e certificação. A senha é individual e não deve ser 

compartilhada. 

 

2.9. O link de acesso à sala, em todas as aulas, deve ser utilizado por meio de único browser (sendo recomendável o 

Google Chrome). 

 

2.10. O curso terá uma carga horária de 24h (vinte e quatro horas), dividida em 06 (seis) dias, com duração de 4h (quatro 

horas) diárias. 

 

2.11. Além de acesso a aula ao vivo nos dias e horários programados, as aulas ficarão disponíveis para Replay por até 07 

(sete) dias após a sua realização. 

 

2.12. A CONTRATADA fornecerá todos os materiais didáticos necessários ao andamento do curso e Certificados de 

Participação.  

 

2.12.1. Comporá o material do curso:  

 

 - Lei digital: Lei de licitações e contratos administrativos e legislação correlata sobre contratação pública;  

 - Apostila digital específica do curso; 

 - Certificado. 

 

2.13. O link para acesso ao certificado será enviado pelo e-mail indicado na inscrição até 15 (quinze) dias após o termino 

do curso (última aula).  

 

2.13.1. O percentual da frequência que constará do certificado será calculado de acordo com presença nas aulas on 

line (ao vivo) verificada pelo acesso pelo login e senha no sistema por inscrição/aluno; 

 

2.13.2. A audiência do replay não é considerada no sistema para fins do percentual de participação. Login e senha 

do sistema são individuais e intransferíveis. 

 

Cláusula Terceira: DO PREÇO E PAGAMENTO 

 

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto da Cláusula Primeira a importância total de R$ 60.057,29 

(sessenta mil, cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), sendo R$ 1.623,17 (um mil, seiscentos e vinte e três reais e dezessete 

centavos) por participante, que será suportado pelas Dotações Orçamentárias, das Secretarias Municipais do Bem-Estar Social, do Meio 

Ambiente, da Agricultura, de Planejamento, da Administração, de Esportes e Lazer, de Saúde, de Desenvolvimento Econômico, de 

Cultura, de Obras, de Economia e Finanças, dos Negócios Jurídicos, das Administrações Regionais, da Educação e Gabinete da Prefeita. 

 

3.2. O pagamento será efetuado após a realização do curso, até o 30º (trigésimo) dia corrido 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. 

 

3.3. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE, haverá a incidência, sobre o valor em questão, 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). 

 

3.4. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvada as hipóteses previstas no art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

3.5. No preço indicado no item 3.1, estão embutidos os honorários, o material didático, o certificado de participação, o 

direito de cesso à sala e ao replay da aula, 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. 
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3.6. Se durante a execução do contrato, expirar-se o prazo de validade das certidões apresentadas, comprovando 

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

providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 

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

termos do previsto no item 3.6.  

 

Cláusula Quarta: DA RESCISÃO 

 

4.1. 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 artgs 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. 

 

Cláusula Quinta: SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 

 

5.1. 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 total 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: 

 

5.1.1. Advertência; 

 

5.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela rescisão unilateral, sem prejuízo de aplicação 

da multa prevista no item 5.1; 

 

5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 

Administração, com prazo não superior a 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição; 

 

5.1.4. 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 resultantes e 

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

 

5.2. Considera-se como valor total da contratação para efeito da multa moratória mencionada no item 5.1 e multa 

rescisória prevista no item 5.1.2 o valor referente aos serviços executados.  

 

Cláusula Sexta: CONDIÇÕES GERAIS 

 

6.1. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o presente contrato no todo ou em parte, bem como caucionar ou 

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

 

6.2. 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 total inicial do contrato, nos termos do art. 65 § 1º da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1.993. 

 

6.3. Todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato são de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, conforme disposto no art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

6.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato, podendo recusá-lo ou solicitar 

sua correção, caso esteja em desacordo com as especificações contidas na proposta comercial e do presente contrato. 

 

6.5. Na nota fiscal deverá constar Município de Bauru, Praça das Cerejeiras, n° 1-59, CNPJ n° 46.137.410/0001-80, 

número do Processo Administrativo e número do contrato. 

 

6.6. A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o contrato, as condições de habilitação. 

 

Cláusula Sétima: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR E FISCAL DO CONTRATO 

 

7.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do contrato a Secretaria Municipal da Administração, 

que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento deste contrato. 
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7.2. O CONTRATANTE designa ainda, como gestor e fiscalizador do contrato a Sra. ÉRIKA MARIA BECKMANN 

FOURNIER, matrícula n° 28.847, RG n° 13.914.182, CPF n° 190.860.348-88 e e-mail: erikafournier@bauru.sp.gov.br e como gestora 

substituta, a Sra. ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA, matrícula n° 24.032, RG n° 28.173.075-1, CPF n° 265.192.198-00 e e-

mail: anafraga@bauru.sp.gov.br servidoras vinculadas a Secretaria Municipal da Administração. 

 

7.3. A CONTRATADA designa como gestora do contrato, a Sra. HILDA VICTORIA DERNYS CARRASCO 

CHIARETTO, portadora do RG nº 7.778.009-2 e CPF nº 032.957.699-23, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte 

integrante deste documento. 

 

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

8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Oitava: DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. 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. 

 

8.2. Para as questões que se suscitarem entre as partes contratantes, e que não forem 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 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 validade, perante as testemunhas abaixo nomeadas. 

 

 Bauru, 01 de junho de 2.022. 

 

 

 

 

 

DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

HILDA VICTORIA DERNYS CARRASCO CHIARETTO 

ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A 

 

ANUENTE: 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO MARCOS SARAIVA 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME:       

RG:       RG:       
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.811/22 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 44.212/22, a 

prestar ao CONTRATANTE SERVIÇO DE TREINAMENTO, PARA 37 (TRINTA E SETE) PARTICIPANTES, sendo concedido 04 

(quatro) vagas em caráter de cortesia, totalizando 41 (quarenta e um) participantes e, especificadamente na Aula 01, na condição de 

ouvintes, mais 15 (quinze) participantes, ministrando o curso: 1.1.1. “COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E O 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O REGIME ATUAL E A NOVA LEI DE 

LICITAÇÕES” 

 

 

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, 01 de junho de 2.022. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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: 

 

Nome: Donizete do Carmo dos Santos 

Cargo: Secretário Municipal da Administração 

CPF: 195.455.798-11 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Hilda Victoria Dernys Carrasco Chiaretto  

Cargo: Representante Legal 

CPF: 032.957.699-23 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE: 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

Nome: Donizete do Carmo dos Santos 

Cargo: Secretário Municipal da Administração 

CPF: 195.455.798-11 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

Nome: Everton de Araujo Basílio 

Cargo: Secretário Municipal de Economia e Finanças 

CPF: 221.666.448-05 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome: Érika Maria Beckmann Fournier 

Cargo: Diretora do Departamento de Administração de Materiais 

CPF:  190.860.348-88 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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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 ADMINISTRAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 10.811/22 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 44.212/22, a 

prestar ao CONTRATANTE SERVIÇO DE TREINAMENTO, PARA 37 (TRINTA E SETE) PARTICIPANTES, sendo concedido 04 

(quatro) vagas em caráter de cortesia, totalizando 41 (quarenta e um) participantes e, especificadamente na Aula 01, na condição de 

ouvintes, mais 15 (quinze) participantes, ministrando o curso: 1.1.1. “COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E O 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O REGIME ATUAL E A NOVA LEI DE 

LICITAÇÕES” 

 

 

NOME: DONIZETE DO CARMO DOS SANTOS 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO  

RG Nº: 27.997.594-6 

CPF: 195.455.798-11 

DATA DE NASCIMENTO: 28/08/1973 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA CONSOLAÇÃO, Nº 2-115, VILA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, BAURU/SP 

ENDEREÇO COMERCIAL: PRAÇA DAS CEREJEIRAS, Nº 1-59, 2º ANDAR, VILA NOEMY, BAURU/SP 

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

E-MAIL PESSOAL: donizeted73@gmail.com 

TELEFONE: (14) 3235-1099 

CELULAR: (14) 98803-5753 

PERÍODO DE GESTÃO: 2.022 à 2.024 

 

 

 

(*) 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: Camila Gomes Costa 

CARGO: Controladora Geral 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua Araújo Leite, nº 17-47, Vila Santa Tereza, CEP: 17.015-341 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1459 

E-MAIL: camilacosta@bauru.sp.gov.br / controladoriageral@bauru.sp.gov.br 

 

 

 

mailto:camilacosta@bauru.sp.gov.br
mailto:controladoriageral@bauru.sp.gov.br

