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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 10.876/22 

PROCESSO Nº 179.949/21 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/21 

 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS TÉCNICOS EXECUTIVOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO, PTS (PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO) E PT (PROJETO 

TÉCNICO), ACESSIBILIDADE E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, VISANDO A REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO 

DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB), DAS UNIDADES 

ESCOLARES MUNICIPAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

BAURU E A EMPRESA DIAS & CARDOZO ENGENHARIA 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 pela, Sra. MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI, Secretária Municipal da Educação, 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 DIAS & 

CARDOZO ENGENHARIA LTDA, estabelecida na cidade de Fernandópolis/SP, na Rua Rina Girardi de Genova, nº 777, Jardim Rosa Amarela, CEP: 

15.600-426, telefone: (17) 3462-6301, e-mail: diasecardozo@diasecardozo.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.695.703/0001-84, daqui em diante 

denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. RENAN CESAR DE OLIVEIRA DIAS, portador do RG nº 46.310.533-3 e CPF nº 

380.607.298-10. 

 

 As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas diversas 

alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1.994, tanto quanto pelas cláusulas e condições do Edital nº 604/21 da Concorrência 

Pública nº 17/21, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 179.949/21. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

1.1. A presente Concorrência Pública tem por objeto a contratação de serviços de engenharia para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EXECUTIVOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, PTS (PROJETO 

TÉCNICO SIMPLIFICADO) E PT (PROJETO TÉCNICO), ACESSIBILIDADE E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, 

VISANDO A REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB), DAS UNIDADES ESCOLARES 

MUNICIPAIS. 

 

1.2. Regime de execução empreitada por preço global do tipo menor preço global. 

 

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

partes, nos termos do artigo 57, §1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

2.1. O presente Processo tem como objeto a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos dos Sistemas de 

Prevenção e Combate a Incêndios para ser implantado nas unidades escolares Municipais de Bauru, bem como projetos de SPDA e acessibilidade, com o 

objetivo de validar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB - ou o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros - CLCB, de acordo com as 

exigências técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. 

 

2.2. A CONTRATADA será responsável pela elaboração do projeto executivo do sistema de Prevenção e Combate a Incêndios, SPDA e 

acessibilidade. Os projetos deverão obedecer a adequação às normas de segurança para aprovação no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e à norma 

de acessibilidade NBR 9050:2020, de modo que as estruturas físicas existentes sejam preservadas e/ou adequadas. 

 

2.3. A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes projetos, separadamente, para cada uma das 02 (duas) escolas de Ensino 

Fundamental, 18 (dezoito) Escolas de Ensino Infantil e 02 (dois) Centros Educacional de Jovens, devidamente identificados no Anexo III. 

 

2.4. Deverão ser elaboradas todas as plantas necessárias para aprovação pelo Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, contemplando 

detalhamentos, apresentados em escala adequada à perfeita compreensão dos elementos nele contidos. O projeto deverá prever: 

 

2.4.1. Detalhamento da cobertura; 

 

2.4.2. Detalhamento da fachada; 

 

2.4.3. Detalhamento de áreas de risco; 

 

2.4.4. Cortes; 

 

2.4.5. Vistas; 

 

2.4.6. Planta baixa final; 

 

2.4.7. Projeto de iluminação de emergência; 

 

2.4.8. Projeto para central de GLP; 
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2.4.9. Sistema de detecção automática e alarme de incêndio (SDAI) em todas as dependências; 

 

2.4.10. Sistema de alarme de acionamento manual; 

 

2.4.11. Necessidade de adaptações de acesso de viaturas; 

 

2.4.12. Projeto de rede de hidrantes (se necessário); 

 

2.4.13. Memorial de cálculo populacional; 

 

2.4.14. Memorial de carga de incêndio; 

 

2.4.15. Memorial e quantidade necessária de brigadistas de incêndio de acordo com a população de cada escola; 

 

2.4.16. Controle de materiais de acabamentos e revestimento (CMAR); 

 

2.4.17. Caracterização do material de construção; 

 

2.4.18. Detalhamento de fluxos nas sinalizações de emergência (inclusive para o PTS), incluindo as saídas de emergência, 

sinalização de extintores, hidrantes e mangotinhos; 

 

2.4.19. Sinalização para identificação visual dos demais dispositivos não relacionados; 

 

2.4.20. Sinalização e elaboração dos projetos de detecção de incêndio, fumaça e alarme de incêndio. 

 

2.5. Também deverão ser elaborados os seguintes projetos afins de adequar as unidades escolares às normas e leis pertinentes: 

 

2.5.1. Projeto Executivo do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA; 

 

2.5.2. Projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio; 

 

2.5.3. Projeto de Acessibilidade. 

 

2.6. Os projetos mencionados no item 2.1 deverão estar aprovados junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, para obtenção do 

AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; bem como a aprovação e obtenção em caso do CLCB. 

 

2.7. Para os casos em que haja inexigibilidade perante o Decreto n° 56.819, de 10 de março de 2.011 de apresentação de projeto, como 

exemplo edificações abaixo de 750 (setecentos e cinquenta) metros, estes também deverão ser apresentados conforme exigências do item 2.4. deste memorial. 

 

2.8. Acompanhamento administrativo e técnico perante o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, no processo de aprovação de 

Projeto Técnico. 

 

2.9. Para elaboração dos projetos a CONTRATADA deve-se optar pelo uso de instalações aparentes, evitando gastos desnecessários 

durante a execução dos projetos. 

 

2.10. Os projetos deverão possuir viabilidade de execução posterior, não sendo aceito projetos superdimensionados em seus sistemas de 

proteção contra incêndio, devendo ser priorizadas as soluções de projeto que considerem a melhor relação custo x benefício, a durabilidade do edifício, a 

facilidade de manutenção, a segurança para os usuários, bem como a concentração e logística das intervenções futuras, durante a execução dos projetos. 

 

2.11. Os projetos identificados como “superdimensionados”, demonstrando despreparo profissional ou dolo em “superdimensionar” os 

sistemas para acelerar a aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, serão recusados de imediato ou após a prévia análise pelo Setor de Manutenção de Próprios 

da Secretaria Municipal da Educação (SME), sendo então informada a empresa da recusa do recebimento deste. 

 

2.12. Serão desenvolvidos os Projetos de Combate a Incêndio nas 02 (duas) escolas de Ensino Fundamental, 18 (dezoito) Escolas de Ensino 

Infantil e 02 (dois) Centro Educacional de Jovens. As unidades que serão contempladas como objeto deste Processo estão relacionadas no Anexo IV presente 

neste termo de referência. 

 

2.13. Todos os sistemas de proteção contra incêndio já existente nos locais, tais como iluminação de emergência, extintores, alarme de 

incêndio, hidrantes, etc., deverão ter suas localizações e distanciamentos relacionados e preservados nos projetos a serem elaborados, como forma de evitar 

novas adaptações e recolocamento destes itens sem necessidade, desde que estas obedeçam o estipulado pela Decreto Estadual n° 56.819 de 10 de março de 

2.011 e as Instruções Técnicas pertinentes. 

 

2.14. As metragens das edificações contempladas nesta licitação estão no Anexo IV. Contudo, “in loco” pode haver alterações que conflitem 

com as medições expressas no Anexo IV, havendo, portanto, a necessidade de a CONTRATADA do certame aferir as medidas antes de realizar os Projetos de 

Combate a Incêndio. 

 

2.15. Cabe a CONTRATADA, atualizar as medições das unidades escolares, afim de que não haja divergência entre as medidas informadas 

no sistema “Via Fácil” do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e as medidas das edificações relacionadas no Anexo IV, sendo que esta divergência 

impossibilite a aprovação dos projetos, ficará sob encargo da CONTRATADA, uma vez que existe a necessidade do confirmação dos dados referentes às 

medições antes da elaboração dos projetos. 

 

2.16. O desenvolvimento dos serviços e projetos se dará em etapas, conforme descrito a seguir. Todos os projetos e serviços relacionados a 

cada etapa deverão ser entregues concomitantemente e devidamente compatibilizados entre si. 
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2.17. Levantamento de Dados (Primeira Fase): 

 

2.17.1. Para o início dos serviços do escopo do contrato será emitida Ordem de Serviços pela equipe técnica da Secretaria 

Municipal da Educação; 

 

2.17.2. Na data de emissão da Ordem de Serviços, a critério da CONTRATADA, esta poderá promover uma reunião para 

definição de diretrizes com a equipe técnica da Secretaria Municipal da Educação, que receberá informações gerais sobre o escopo do 

trabalho e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrões a serem adotados no planejamento, desenvolvimento e demais rotinas na 

execução do objeto do contrato; 

 

2.17.3. Deverá ser feita ao menos uma visita técnica em cada unidade escolar a ser desenvolvido o projeto, afim de conhecimento 

e análise técnica da situação existente; 

 

2.17.4. Cabe a CONTRATADA a complementação de dados referente ao cadastro, conforme levantamento no local, cortes 

necessários ao completo entendimento do projeto, e demais documentos e plantas baixas necessárias, para aprovação do Corpo de 

Bombeiros; 

 

2.17.5. Esta etapa é destinada ao levantamento topográfico das unidades escolares, juntamente com o levantamento cadastral, 

verificação dos equipamentos de incêndio existentes, e revisão dos projetos e informações apresentados pela Secretaria Municipal da 

Educação; 

 

2.17.6. Deverá ser feito o levantamento das interferências e consultas aos órgãos públicos junto às concessionárias de serviços 

públicos, mediante vistoria em campo; 

 

2.17.7. Todas as informações coletadas deverão ser incorporadas às Memórias dos Projetos desenvolvidos; 

 

2.17.8. Serão fornecidos a CONTRATADA os seguintes documentos: 

 

a) Planta baixa e projetos complementares que a Secretaria Municipal da Educação possuir. 

 

2.18. Estudo Técnico / Anteprojeto (Segunda Fase): 

 

2.18.1. A 2° (segunda) fase terá início apenas após aprovação pela equipe técnica da Secretaria Municipal da Educação do 

material entregue, resultante da primeira fase; 

 

2.18.2. O Anteprojeto visa à análise e escolha da solução que melhor corresponda aos interesses e as expectativas da Secretaria 

Municipal da Educação sob o aspecto legal, técnico, social, econômico e ambiental do objeto; 

 

2.18.3. A CONTRATADA deverá apresentar baseado no anteprojeto, uma planilha estimativa de quantitativos e orçamentário, 

para execução da obra futura, com BDI incluso e percentual explicitado. Independentemente de solicitação da supervisão da Secretaria 

Municipal da Educação, caso a CONTRATADA venha a apresentar orçamento superior, esgotadas as alternativas, a CONTRATADA 

deverá juntar ao anteprojeto um “Relatório Justificativo” detalhado e consubstanciado, relacionando os motivos de acréscimo; 

 

2.18.4. Deverá contemplar todos os projetos citados nos itens 2.6 ao 2.8; 

 

2.18.5. Ao final desta etapa deverão ser apresentados os serviços e projetos abaixo relacionados de cada objeto em cópia impressa 

e digital em CD em igual teor: 

 

• Estudos preliminares; 

• Anteprojetos; 

• Planilha de orçamento. 

 

2.18.6. A critério da Secretaria Municipal da Educação, o Anteprojeto poderá ser apresentado em reuniões em horário pré-

determinado. Os custos para montagem da apresentação e participação nas reuniões estão incluídos no BDI; 

 

2.18.7. O projeto deve receber aprovação da Secretaria Municipal da Educação para que siga seu desenvolvimento. 

 

2.19. Projetos Executivos (Terceira Fase): 

 

2.19.1. A 3° (terceira) fase terá início apenas após aprovação pela equipe técnica da Secretaria Municipal da Educação do material 

entregue, resultante da segunda fase; 

 

2.19.2. Esta etapa consiste na formalização da etapa de anteprojeto, já aprovada pela Secretaria Municipal da Educação, 

apresentando informações suficientes para a aprovação nos órgãos competentes, a CONTRATADA iniciará por solicitação da 

Secretaria Municipal da Educação a elaboração dos Projetos Executivos. Nesta etapa deverão ser apresentados os serviços e projetos 

abaixo relacionados: 

 

 Projetos executivos; 

 Memorial descritivo; 

 Caderno de especificações; 

 Planilha de quantitativos; 

 Memória de cálculo de quantitativos; 
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 Memória de cálculo dos projetos complementares; 

 Memória justificativa; 

 ART`S/RRT’s dos profissionais. 

 

2.19.3. A memória de cálculo é parte integrante desta planilha e deverá ser apresentada, utilizando croquis indicativos da 

sequência de cálculo; 

 

2.19.4. Todos os documentos deverão ser bem identificados contendo o nome da unidade escolar, assunto, numeração de páginas, 

data e nome do autor. Tais documentos deverão permitir a avaliação do custo e a execução da obra, bem como a definição dos métodos 

e o prazo de execução. Os quantitativos constantes da planilha são de responsabilidade da CONTRATADA; 

 

2.19.5. Caberá a CONTRATADA a aprovação e acompanhamento junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, para 

obtenção do AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; bem como a aprovação e obtenção em caso do CLCB; 

 

2.19.6. A qualquer tempo e hora, a CONTRATADA ficará obrigada a prestar esclarecimentos de dúvidas geradas na concepção do 

projeto, de falta de compatibilização entre projetos ou de falta de clareza no detalhamento; 

 

2.19.7. A Secretaria Municipal da Educação poderá solicitar, por escrito, algum detalhamento complementar sem ônus para a 

mesma; 

 

2.19.8. Após a conclusão dos projetos, eventuais revisões poderão vir a ser solicitadas pela Secretaria Municipal da Educação. 

Apenas aquelas caracterizadas como modificações, convenientemente acordadas entre as partes serão passíveis de remuneração. 

 

2.20. A CONTRATADA poderá ser solicitada apenas para desenvolver, detalhar, ou copiar quaisquer projetos, a partir de uma concepção 

ou projeto já elaborado e apresentado pela Secretaria Municipal da Educação. Os desenhos, plotados em papel sulfite, deverão ser entregues à Secretaria 

Municipal da Educação para aprovação. 

 

2.21. É de responsabilidade da CONTRATADA a conferência dos desenhos feitos por seus desenhistas/cadistas. 

 

2.22. Havendo divergência nesta apresentação, a Secretaria Municipal da Educação poderá solicitar a revisão dos mesmos, ainda que em 

versão final, sem ônus para a Secretaria Municipal da Educação. 

 

2.23. Todos os projetos deverão ser constituídos de pranchas, orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços unitários, 

cronograma físico-financeiro, memorial técnico específico, conforme definidos no Termo de Referência. 

 

2.24. Toda a documentação técnica elaborada pela CONTRATADA será de propriedade exclusiva da Secretaria Municipal da Educação, 

que dela se utilizará conforme melhor lhe convier. À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado ou 

documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, salvo com prévia autorização da supervisão da Secretaria Municipal da Educação. Toda a 

documentação técnica fornecida à CONTRATADA para execução dos trabalhos deverá ser devolvida à Secretaria Municipal da Educação, juntamente com os 

desenhos de emissão final. 

 

2.25. A CONTRATADA deverá fazer para cada escola identificada no Anexo IV, uma planilha de quantitativos e preços, com referência 

SINAPI/CDHU/FDE, englobando todos os serviços necessários para cada etapa da regularização a ser CONTRATADA em uma licitação futura. 

 

2.26. A planilha de quantitativos e preços [Planilha Orçamentária] será apresentada com colunas com: números dos itens, discriminação dos 

serviços, quantidades [levantadas nos projetos], unidades [metro, m², m³, kg, Unidade], preços de custo/unitário sem BDI [mas com mão de obra com 

encargos e material], preço unitário com BDI, preço total sem BDI, preço total com o BDI, código da tabela SINAPI/CDHU/FDE, tudo em colunas próprias, 

conforme planilha-modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal da Educação ao vencedor do certame. Deverá também apresentar a fórmula/tabela de 

composição do BDI e suas frações e as Despesas Indiretas, de acordo com as orientações mais recentes do Tribunal de Contas TCU e o TCE/SP. 

 

2.27. O orçamento deverá ser realizado baseado na tabela SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, 

de custos de composições sintéticos dos serviços, disponível no site da Caixa Econômica Federal. Segundo o texto da Lei n° 12.017, de 12 de agosto de 

2.009, “o custo global de obras e serviços contratados e executados com recursos dos orçamentos da União será obtido a partir de custos unitários de insumos 

ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, 

mantido e divulgado na Internet, pela Caixa Econômica Federal.” Em casos de itens não encontrados no SINAPI, aceita-se a busca e uso de planilhas também 

oficiais, como CDHU (segunda base de referência preferencial) e FDE (terceira base de referência preferencial). Devemos salientar que a planilha do FDE 

consta geralmente o BDI incluso em cada serviço, em cada item (atualmente está em 23%). 

 

2.28. Planilha com quantidades, composição e preços atualizados com indicação da fonte de pesquisa de preços, pela ordem: Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil SINAPI Tabela SINAPI-CEF (obrigatoriamente), somente em algumas exceções, caso não 

tenha o item na tabela SINAPI, poderá ser: Tabela CPOS, Tabela FDE-SP [sem o BDI que já está embutido no preço unitário da tabela] ou substituído por 

três cotações. A planilha já pronta deverá ser apresentada em 03 (três) vias impressas e assinadas em papel tipo sulfite, tamanho A4 e em arquivo eletrônico 

(Windows Excel – extensão .xls) destravado, com demonstrativo de composição dos preços e do cálculo. 

 

2.28.1. Observação: Caso o serviço, material ou equipamento não seja encontrado nas tabelas citadas, será necessária a cotação em 

três fornecedores com a descrição detalhada do item, preço, data, razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço completo, 

telefone/e-mail e identificação completa. 

 

2.29. A CONTRATADA deverá apresentar uma planilha com o detalhamento da composição do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), 

com seus respectivos percentuais praticados, segundo a metodologia preconizada pelo Acórdão 2.369/2011 do Tribunal de Contas da União (TCU) e/ou 

publicação mais atualizada. O valor do BDI não pode ser arredondado, sugerindo-se que sejam apresentados com dois dígitos significativos. 
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2.30. A CONTRATADA deverá apresentar as Memórias de Cálculo (levantamentos) com todas as quantidades e composições que 

constarem na Planilha Orçamentária, com códigos da tabela/fonte utilizadas, entregue em arquivo digital Excel (extensão - .xls). 

 

2.31. O Cronograma Físico-Financeiro deve apresentar a previsão de gastos mensais com cada uma das etapas da obra de adaptação, de 

forma a possibilitar uma análise da evolução física e financeira da mesma. Este Cronograma deve conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a 

aplicação dos recursos de cada item relativos ao valor total da obra, de forma compatível à Planilha Orçamentária apresentada. 

 

2.31.1. Para a elaboração do Cronograma Físico-Financeiro é importante realizar um estudo do processo de implantação do 

programa proposto para definição do tempo disponível para a realização da obra. 

 

2.32. O Memorial Técnico Descritivo deverá estar compatibilizado com o Projeto Técnico de cada especialidade e com a planilha 

orçamentária. É solicitado neste Memorial que as informações técnicas estejam detalhadas, com descrição pormenorizada de cada etapa construtiva da obra, 

especificação de materiais a serem empregados, descrição detalhada das ações, orientando os serviços e direcionando a execução da obra em cada uma de 

suas especialidades, para melhor compreensão do projeto apresentado pela CONTRATADA. 

 

2.33. Todos os documentos e os projetos deverão ter a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT) do profissional e seguir os padrões, diretrizes e especificações técnicas da Secretaria Municipal de Planejamento de Bauru-SP.  

 

2.34. Em algumas situações o projeto e a planilha apresentam restrições de espaço [para uma descrição pormenorizada] para uma melhor 

especificação de um material ou de um serviço, portanto é no Memorial Técnico Descritivo que este material ou serviço deverá ser amplamente descrito e 

explicado, etapa por etapa, com detalhes técnicos e especificações detalhadas. 

 

2.35. A CONTRATADA deverá apresentar a ART ou RRT de cada um dos profissionais responsáveis pelos Projetos e/ou serviços. O prazo 

máximo para entrega das mesmas será na entrega do projeto executivo e/ou na entrega dos documentos técnicos relativos aos serviços desenvolvidos sob pena 

de retenção da medição. 

 

2.36. Todas as ART’s ou RRT’s deverão estar devidamente pagas quando da sua apresentação à Secretaria Municipal da Educação, sendo 

que não serão consideradas ART’s ou RRT’s não quitadas, caso que será entendido como não entregue. 

 

2.37. Os projetos contratados deverão ser entregues à Equipe Técnica da Secretaria Municipal da Educação com aprovação dos órgãos 

competentes. 

 

2.38. O CONTRATANTE terá o direito de exercer ampla FISCALIZAÇÃO sobre os serviços previstos no contrato, por intermédio da 

Equipe Técnica da Secretaria Municipal da Educação e preposto devidamente credenciado, não importando a ação ou omissão dessa Fiscalização em redução 

ou supressão das responsabilidades da CONTRATADA por quaisquer eventuais erros, falhas ou omissões relacionadas com tais serviços. 

 

2.39. Todo o material produzido na elaboração dos projetos deverá ser entregue impresso e gravado em mídia (um na extensão pdf, e outra 

na extensão dwg), separadamente e anexados junto a cada pasta de projeto. 

 

2.40. O material impresso deverá ser em 03 (três) vias, todas obedecendo a Instrução Técnica 01 do Decreto Estadual n° 56.819, de 10 de 

março de 2.011, protegidos obrigatoriamente por uma pasta transparente, sendo uma pasta para cada local, contendo todas as plantas e documentos 

necessários para aprovação do projeto, incluindo o termo de aprovação do Corpo de Bombeiros. 

 

2.41. A CONTRATADA deverá fornecer os projetos listados nos itens 2.1 ao 2.8, separadamente, para cada uma das 02 (duas) escolas de 

Ensino Fundamental, 18 (dezoito) Escolas de Ensino Infantil e 02 (dois) Centros Educacional de Jovens, identificados com etiquetas sobre as pastas 

transparentes de cada projeto. 

 

2.42. Em cada etiqueta deverá conter: 

 

2.42.1. Nome completo da escola; 

 

2.42.2. Endereço da escola; 

 

2.42.3. Total da área do terreno e área edificada em metros quadrados; 

 

2.42.4. Nome do responsável técnico e n° CREA/CAU. 

 

2.43. Considerar-se-á concluídos aqueles projetos que conterem o Termo de Aprovação de Análise pelo Corpo de Bombeiros do Estado de 

São Paulo. 

 

2.44. O prazo para a entrega dos projetos será de 210 (duzentos e dez) dias, a contar da emissão da Ordem de serviço, podendo ser 

prorrogado desde que justificado e por conveniência da unidade requisitante. 

 

2.45. Todas as medições/metragens, relatórios, memoriais e demais documentos deverão ser enviados e assinados pelo responsável técnico. 

 

2.46. Os projetos que conterem em seus termos de aprovação a citação “Aprovados com Exigências Técnicas” concedida pelo Corpo de 

Bombeiros serão aceitos desde que as exigências sejam referentes a posterior execução do projeto. As exigências para as correções referentes à análise dos 

projetos deverão ser corrigidas para posterior entrega na Prefeitura Municipal de Bauru. 

 

2.47. A CONTRATADA, declarando ser a autora dos serviços objeto deste contrato, cede e transfere, para quaisquer fins relacionados à 

construção, ampliação, adequação e reforma das escolas da rede pública municipal, seus direitos patrimoniais de autor dos serviços discriminados neste 

memorial, bem como a utilização de produtos contratuais que poderão eventualmente ser adaptados, ou revisados para implantação no mesmo terreno, bem 

como em outros terrenos destinados às unidades escolares da rede Municipal, ou em virtude de replanejamento. 
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2.48. Após a assinatura e publicação do contrato o município expedirá a autorização (Ordem de Serviço) para início da execução dos 

serviços por parte da CONTRATADA. 

 

2.48.1. A emissão da Ordem de Serviço será dada pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal da Educação. 

 

2.49. O prazo para o início dos serviços será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da emissão e recebimento da ordem de serviço 

e o de conclusão total dos projetos será de 210 (duzentos e dez) dias, conforme cronograma físico-financeiro (Anexo III), podendo ser prorrogado desde que 

justificado e por conveniência da unidade requisitante. 

 

2.50. A conclusão total dos projetos compreende as entregas dos serviços pela CONTRATADA, as respectivas aprovações pela Secretaria 

Municipal da Educação bem como a aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros visando a obtenção do AVCB/CLCB. 

 

2.51. O prazo para início das pesquisas, vistorias, levantamentos, medições, análise técnica, relatórios, estudos preliminares e ante projeto e 

apresentação das Análises e Laudos será de acordo com o cronograma físico-financeiro (Anexo III), a partir da expedição da primeira ordem de serviço. 

 

2.52. A sequência apresentada no cronograma do anexo III deve ser respeitada, no entanto, os itens podem ser entregues em prazos distintos 

do apresentado, uma vez que a medição mensal será realizada por m² entregue da Fase correspondente. 

 

2.53. Todas as unidades escolares deverão ser contempladas com os projetos descritos nos itens: 2.1 ao 2.8 e após a aprovação dos mesmos. 

 

2.54. A Secretaria Municipal da Educação terá direito de, a qualquer tempo e lugar, desconsiderar a execução dos serviços que, de alguma 

forma, não estejam em estrita conformidade com os requisitos especificados. A CONTRATADA garantirá o comportamento moral e profissional de seus 

empregados, cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação ou omissão destes, inclusive por 

inobservância de cláusulas contratuais. 

 

2.55. A CONTRATADA manterá a Secretaria Municipal da Educação livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 

representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão. 

 

2.56. Recomendações: 

 

2.56.1. Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo (CBSP): 

 

 Instrução Técnica (IT) nº 01:2019 – Procedimentos Administrativos; 

 Instrução Técnica (IT) nº 06:2019 – Acesso de viatura na edificação e áreas de risco; 

 Instrução Técnica (IT) nº 08:2019 – Segurança estrutural contra incêndio; 

 Instrução Técnica (IT) nº 10:2019 – Controle de materiais de acabamento e de revestimento; 

 Instrução Técnica (IT) nº 11:2019 – Saídas de emergência; 

 Instrução Técnica (IT) nº 14:2019 – Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco; 

 Instrução Técnica (IT) nº 17:2019 – Brigada de incêndio; 

 Instrução Técnica (IT) nº 18:2019 – Iluminação de emergência; 

 Instrução Técnica (IT) nº 19:2019 – Sistema de detecção e alarme de incêndio; 

 Instrução Técnica (IT) nº 20:2019 – Sinalização de emergência; 

 Instrução Técnica (IT) nº 21:2019 – Sistema de proteção por extintores de incêndio; 

 Instrução Técnica (IT) nº 22:2019 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio; 

 Instrução Técnica (IT) nº 28:2019 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP); 

 Instrução Técnica (IT) nº 41:2019 – Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão; 

 Instrução Técnica (IT) nº 42:2019 – Projeto Técnico Simplificado (PTS); 

 Instrução Técnica (IT) nº 43:2019 – Adaptação às normas de segurança contra incêndio – edificações existentes; 

 

2.57. Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas: 

 

 ABNT NBR 13.523:2019 – Central de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP; 

 ABNT NBR 15.526:2012 – Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais - 

Projeto e execução; 

 ABNT NBR 9.050:2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos; 

 ANBT NBR 5.410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

 ABNT NBR-5.419-1:2015 – Proteção contra Descargas Atmosféricas – Parte 1: Princípios Gerais; 

 ABNT NBR-5.419-2:2015 – Proteção contra Descargas Atmosféricas – Parte 2: Gerenciamento de Risco; 

 ABNT NBR-5.419-3:2015 – Proteção contra Descargas Atmosféricas – Parte 3: Danos Físicos a Estruturas e Perigos à Vida; 

 ABNT NBR-5419-4:2015 – Proteção contra Descargas Atmosféricas – Parte 4: Sistemas Elétricos e Eletrônicos Internos na 

Estrutura. 

 

2.58. Decretos e Leis: 

 

 Decreto Estadual do Corpo de Bombeiros nº 56.819, de 10 de março de 2.011 e as suas respectivas Instruções Técnicas (ITs). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR DO CONTRATO 

 

3.1. O valor do presente contrato será de R$ 320.056,00 (trezentos e vinte mil e cinquenta e seis reais) obtidos com base na planilha de 

quantidade e preços unitários da CONTRATADA. 
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3.2. As despesas decorrentes da execução deste contrato serão suportadas pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria 

Municipal da Educação. 

 

3.3. Na eventual hipótese de problemas orçamentários e ou financeiro por parte do CONTRATANTE, a entrega dos serviços poderá vir a 

ser suspensa até a devida adequação, ou mesmo cancelada, sem que isso represente quebra de contrato a ensejar rompimento de avença e ou justificar 

pagamento de multa. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1. O pagamento será efetuado após a entrega e aprovação do objeto descrito no Memorial na integra ou ao final de cada etapa 

devidamente aprovada pela equipe técnica da Secretaria Municipal da Educação, 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. 

 

4.2. Os preços contratuais serão reajustados, com periodicidade anual, a partir do mês de referência da abertura do envelope proposta, pela 

variação verificada no Índice Nacional de Custo da Construção, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. O saldo remanescente será reajustado 

na forma da Lei Federal n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2.001, com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste: 

 

R = (I1-I0) x V 

In 

Onde: 

R = Valor do reajustamento 

I1 = Índice referente ao segundo mês anterior ao reajustamento de preços 

I0 = Índice referente ao segundo mês anterior à data da abertura do envelope proposta  

V = Valor dos serviços realizados a preços iniciais 

 

4.3. Na eventual hipótese de problemas orçamentários e ou financeiros por parte do CONTRATANTE, a entrega dos produtos/serviços 

poderá vir a ser suspensa até a devida adequação, ou mesmo cancelada, sem que isso represente quebra de contrato a ensejar rompimento de avença e ou 

justificar pagamento de multa. 

 

4.4. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE haverá a incidência de correção monetária calculada pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, ou, em caso de sua extinção, pelo índice que vier a substituí-lo, aplicando-se analogicamente o disposto no 

Decreto Municipal nº 10.645, de 10 de abril de 2.008 e na Lei Municipal nº 5.798, de 26 de outubro de 2.009, com 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.  

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DIREÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

5.1. Os serviços de que trata o presente edital serão dirigidos por engenheiro civil ou arquiteto, com registro no CREA/CAU. 

 

5.2. O CONTRATANTE terá o direito de exercer ampla fiscalização sobre os serviços previstos no contrato, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Obras e preposto devidamente credenciado, não importando a ação ou omissão dessa Fiscalização em redução ou supressão das 

responsabilidades da CONTRATADA por quaisquer eventuais erros, falhas ou omissões relacionadas com tais serviços. 

 

5.3. A CONTRATADA é obrigada a permitir a fiscalização da execução dos serviços, além de facultar o acesso a todas as etapas da 

elaboração dos projetos. 

 

5.4. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade da CONTRATADA no que concerne à execução dos serviços 

contratados e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE ou perante terceiros. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. 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. 

 

6.2. Refazer, às suas expensas, os serviços executados com erro ou imperfeição técnica, salvo se decorrentes de informação errônea do 

CONTRATANTE, sem prejuízo das multas contratuais. 

 

6.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente a Administração 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. 

 

6.4. Elaborar os projetos de acordo com o Memorial Descritivo /Termo de Referência (Anexo I) e demais elementos do presente Edital, que 

passam a ser integrantes deste Edital. 

 

6.5. Sempre que necessário, a CONTRATADA poderá reforçar a sua equipe de técnicos para permitir a execução dos serviços dentro dos 

prazos previstos, se ficar constatada tal necessidade. 

 

6.6. A CONTRATADA deverá executar rigorosamente o serviço, sendo vedada qualquer alteração ou acréscimo sem a competente 

autorização expressa do CONTRATANTE. 

 

6.7. Comunicar quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive transgressões às normas técnicas ou leis em vigor, que vierem a 

constatar nos estudos realizados. 
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6.8. A CONTRATADA obriga-se a impedir que o seu pessoal ingresse em terras de terceiros sem autorização do CONTRATANTE, 

respondendo por qualquer dano que tal procedimento originar. 

 

6.9. Responsabilizar-se tecnicamente pela execução dos serviços, na qualidade de Projetista, inclusive providenciando junto ao CREA ou 

CAU conforme reconhecimento do órgão fiscalizador, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, e Registro de Responsabilidade Técnica – 

RTT. 

 

6.10. Prover os recursos humanos e materiais necessários à execução dos serviços contratados. 

 

6.11. Apresentar solução para os problemas que possam surgir durante a execução dos serviços. 

 

6.12. Responsabilizar-se direta e exclusivamente pelos projetos de que foi encarregada, inclusive por sua exequibilidade, bem como 

responder pelos danos que venham, direta ou indiretamente causar ao CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

6.13. Nomear, formalmente, no prazo de 10 (dez) dias da data da assinatura do contrato, o seu preposto aprovado, para gerir o contrato. 

 

6.14. Permitir e facilitar à Secretaria Municipal da Educação, ou ao seu representante, o acompanhamento e verificação dos serviços em 

realização, o que não isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades.  

 

6.15. Sugerir ao CONTRATANTE, ou à sua representante, em tempo hábil, todas as providências necessárias à perfeita execução dos 

serviços contratados, de modo que quaisquer problemas, falhas ou omissões possam ser superados a tempo e sem prejuízo para o andamento dos trabalhos. 

 

6.16. Substituir, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, ou seu representante, qualquer profissional da equipe de trabalho por outro 

profissional de qualificação equivalente, previamente aprovado pela solicitante. 

 

6.17. Manter e zelar por toda a documentação pertinente à prestação dos serviços contratados, bem como entregá-la formalmente ao 

CONTRATANTE quando solicitada ou no encerramento da respectiva Ordem de Serviço. 

 

6.18. Não divulgar nem fornecer à terceiros dados e informações referentes aos serviços realizados, a menos que expressamente autorizada 

pelo CONTRATANTE. 

 

6.19. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

6.20. Devolver, no estado em que recebeu, a documentação de propriedade do CONTRATANTE, que lhe foi cedida por empréstimo ao 

longo da execução do contrato, se for o caso. 

 

6.21. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, como arcar com todos os ônus fiscais, previdenciários, sociais, 

trabalhistas, securitários, fiscais e comerciais resultantes do contrato, além de outros que direta ou indiretamente, sob qualquer título ou fundamento, 

mantenham vinculação com a realização dos serviços objeto deste edital e do contrato. 

 

6.22. Organizar-se técnica e administrativamente, de modo a cumprir com eficiência o objeto deste Edital e do contrato. 

 

6.23. Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas existentes e citadas no Memorial Descritivo/Termo de Referencia, em estrita 

observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do poder público: 

 

6.23.1. Elaborar o projeto de acordo com Lei n° 10.098/2.000, Decreto Lei n° 5.296/2.004 a norma NBR 9050 de setembro de 

1.994, relativa à adequação de edifícios ao atendimento da pessoa portadora de deficiência; 

 

6.23.2. Elaborar o projeto de acordo com o Decreto Estadual n° 56.819, de 10 de março de 2.011 e Instruções Técnicas, relativo ao 

sistema de proteção e combate a incêndio e aprová-lo no Corpo de Bombeiros; 

 

6.23.3. Elaborar o projeto de acordo com a legislação ambiental no que diz respeito à área de proteção aos mananciais, supressão 

de vegetação e interferências em áreas de proteção permanente, sendo de sua responsabilidade a entrega, na Secretaria Municipal da 

Educação, juntamente com o Projeto Executivo, do protocolo de entrada do processo para aprovação do empreendimento nos órgãos 

competentes para tal, relativos ao meio ambiente, responsabilizando-se, até o final das aprovações correspondentes; 

 

6.23.4. Elaborar o projeto de acordo com a Lei Estadual nº 12.526, de 02 de janeiro de 2.007 e legislações Municipais relativas aos 

reservatórios de captação de águas pluviais; 

 

6.23.5. Aprovar o projeto junto aos órgãos competentes; 

 

6.23.6. Compatibilizar os projetos executivos de todas as áreas técnicas com o Projeto Técnico de Segurança contra Incêndio 

aprovado pelo Corpo de Bombeiros, incluindo emissão de novos originais e arquivos digitais, com as alterações devidamente 

identificadas. 

 

6.24. A CONTRATADA fica obrigada ao ATO – Acompanhamento Técnico de Obra quando da execução dos projetos contratados, para 

orientações necessárias e resoluções de questões de obra a ser CONTRATADA. 

 

6.25. Utilizar, no desenvolvimento dos serviços, softwares originais com licenças de uso legalizadas e válidas. 
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6.26. Todas as pranchas, relatórios, memórias, deverão ser enviados assinados de acordo com os padrões. 

 

6.27. Arcar com todos os custos referentes à instalação e operação de escritórios, bem como seus móveis, máquinas e equipamentos 

necessários à realização dos serviços.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: MULTAS E PENALIDADES 

 

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 da 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: 

 

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, 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; 

 

7.1.5. As penalidades previstas no subitem 7.1.2 poderão ser aplicadas distinta ou cumulativamente, conforme o caso. 

 

7.2. A CONTRATADA, depois de cientificada pelo CONTRATANTE da imposição de qualquer penalidade, poderá apresentar no prazo 

de 10 (dez) dias, por escrito, sua defesa, para decisão. Ao CONTRATANTE se reserva o direito de julgar, a seu inteiro juízo e critério, em igual prazo. 

 

CLÁUSULA OITAVA: RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

 

8.1. 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 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. 

 

8.2. Em caso de rescisão contratual pelos motivos dispostos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a CONTRATADA 

perderá em favor do CONTRATANTE a garantia a que se refere a Cláusula Décima deste contrato, sendo exigida ainda a complementação referente a multa 

de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nos termos da Cláusula Oitava, assegurada a aplicação dos princípios constitucionais. 

 

CLÁUSULA NONA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

 

9.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do contrato a Secretaria Municipal da Educação, que terá a 

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

 

9.2.  O CONTRATANTE designa ainda, como Gestores deste contrato, os seguintes servidores: 

 

a) Gestor Titular: Sr. FERNANDO BORGES CAMARGO, matrícula nº 34.252, portador do RG nº 17.558.804-1, CPF nº 

173.946.888-01 e e-mail:  fernandocamargo@bauru.sp.gov.br; 

 

b) Gestora Suplente: Sra. LUDMILLA SANDIM TIDEI DE LIMA PAULETO, matrícula nº 34.881, portadora do RG 

22.953.493-4, CPF 185.195.008-70 e e-mail: ludmilla.tidei@educa.bauru.sp.gov.br. 

 

 

9.3. A CONTRATADA, designa como Gestor deste contrato, o Sr. RENAN CESAR DE OLIVEIRA DIAS, portador do RG nº 46.310.533-

3 e CPF nº 380.607.298-10, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste documento. 

 

9.4. Ao(s) gestor(es) do contrato por parte do CONTRATANTE, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993 e Decreto Municipal nº 13.832, de 06 de julho de 2.018 compete: 

 

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

desvantagem, quanto à sua utilização; 

 

9.4.2. Zelar, pelos demais atos da CONTRATADA, relativos ao cumprimento das obrigações assumidas, e também, em 

coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais; 

 

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

estabelecidas no Edital, firmadas neste contrato, quanto às divergências relativas à entrega ou as características e origem dos bens 

registrados. 

mailto:fabiosantos@bauru.sp.gov.br
mailto:fabiosantos@bauru.sp.gov.br
mailto:ludmilla.tidei@educa.bauru.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. n° 10.876/22 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. O presente contrato está vinculado ao Edital nº 604/21, de acordo com o Art. 55, XI da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e 

a proposta da CONTRATADA, encartada no Processo Administrativo nº 179.949/21. 

 

10.2. A CONTRATADA não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente a terceiros, sendo-lhe vedado ainda, subcontratar, no todo ou em 

parte, o objeto contratado, salvo mediante prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

10.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

10.4. Anulação do procedimento induz à do contrato. 

 

10.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e ao órgão não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do Processo licitatório. 

 

10.6. Até a assinatura do contrato, a CONTRATADA poderá ser desclassificada, se o CONTRATANTE tiver conhecimento de fato 

desabonador à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeiro e qualificação técnica, não apreciada pela Comissão, ou 

decorrentes de fatos supervenientes, só conhecidos após o julgamento. 

 

10.7. Ocorrendo a desclassificação da CONTRATADA por fatos referidos no subitem anterior deste Edital, o CONTRATANTE poderá 

convocar as licitantes remanescentes por ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 

10.8. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato objeto da presente licitação, para qualquer operação financeira, sem 

prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

10.9. Poderão ser constituídas comissões técnicas de livre escolha do Prefeito para assessorar a Comissão de Licitações em qualquer etapa 

do procedimento licitatório. 

 

10.10. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art.65 §1º da Lei Federal, nº 8.666 de 21 de junho de 

1.993. 

 

10.11. Na nota fiscal deverá constar Município de Bauru, Praça das Cerejeiras, n° 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, número do Processo 

Administrativo e número do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 

 

11.1. Fica eleito e convencionado entre as partes o Foro da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, para solução de qualquer litígio ou 

ações decorrentes do presente contrato, ou ainda de sua execução. 

 

 E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, com 02 (duas) 

testemunhas a tudo presente. 

 

 Bauru, 13 de julho de 2.022. 

 

 

 

 

 

 

MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

RENAN CESAR DE OLIVEIRA DIAS 

DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

              

NOME:       NOME:       

RG:       RG:       



 
 

 11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.876/22 

 

 

OBJETO: A presente Concorrência Pública tem por objeto a contratação de serviços de engenharia para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EXECUTIVOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, PTS (PROJETO 

TÉCNICO SIMPLIFICADO) E PT (PROJETO TÉCNICO), ACESSIBILIDADE E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, 

VISANDO A REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB), DAS UNIDADES ESCOLARES 

MUNICIPAIS. 

 

 

 

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 julho de 2.022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

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: Maria do Carmo Monteiro Kobayashi 

Cargo: Secretária Municipal da Educação 

CPF: 145.832.238-62 

 

 

 

 

 

Assinatura: _________________________________________ 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

PELO CONTRATANTE:  

Nome: Maria do Carmo Monteiro Kobayashi 

Cargo: Secretária Municipal da Educação 

CPF: 145.832.238-62 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

 

 

PELA CONTRATADA:  

Nome: Renan Cesar de Oliveira Dias 

Cargo: Sócio Administrador  

CPF: 380.607.298-10 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84 

 

 

 

 

 

Assinatura: _______________________________________ 

 

 

 

Nome: Maria do Carmo Monteiro Kobayashi 

Cargo: Secretária Municipal da Educação 

CPF: 145.832.238-62 

 

 

 

 

 

Assinatura: _______________________________________ 

 

 

 

Nome: Everton de Araujo Basílio 

Cargo: Secretário Municipal de Economia e Finanças 

CPF: 221.666.448-05 

 

 

 

 

 

Assinatura: _______________________________________ 

 

 

 

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome: Fernando Borges Camargo 

Cargo: Engenheiro 

CPF: 173.946.888-01 

 

 

 

 

 

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 DA EDUCAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 10.876/22 

 

 

OBJETO: A presente Concorrência Pública tem por objeto a contratação de serviços de engenharia para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EXECUTIVOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, PTS (PROJETO 

TÉCNICO SIMPLIFICADO) E PT (PROJETO TÉCNICO), ACESSIBILIDADE E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, 

VISANDO A REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB), DAS UNIDADES ESCOLARES 

MUNICIPAIS. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:educacao@bauru.sp.gov.br
mailto:kobayashfc2@gmail.com
mailto:kobayashfc2@gmail.com

