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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 10.941/22 

PROCESSO Nº 8.506/22 

Pregão Eletrônico nº 243/22 

 

 

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇO DE 

GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABRANGENDO O 

GERENCIAMENTO, MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DO 

TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE BAURU E A EMPRESA CST DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

E CAPTURA DE DADOS LTDA ME. 

 

 

 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. SUÉLLEN SILVA ROSIM, Prefeita Municipal, 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 CST 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CAPTURA DE DADOS LTDA ME, estabelecida na cidade de Recife/PE, na Estrada das 

Ubaias, nº 12, Sala 1301, Edifício Empresarial Ubaias, Bairro: Casa Amarela, Fone: (81) 99422-2429, e-mail: leandro.cstsolutions@gmail.com, 

inscrita no CNPJ sob nº 12.719.004/0001-03, daqui em diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. LEANDRO 

CAVALCANTE DO NASCIMENTO, portador do RG nº 6.094546 e CPF nº 045.751.364-09. 

 

 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 nº 302/22 do Pregão Eletrônico 

nº 243/22, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 8.506/22. 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste Termo o Compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA, PARA SERVIÇO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABRANGENDO O GERENCIAMENTO, MEDIÇÃO E 

OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E SOFTWARE PARA CADASTRAMENTO DE TODOS OS DADOS LEVANTADOS E QUE PERMITA 

ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÕES DAS ROTAS, LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO, UPGRADE E TREINAMENTO, 

devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de contrato, cujas especificações estão indicadas nos Anexo I do Edital nº 302/22, 

Processo Administrativo nº 8.506/22, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao 

Processo. 

 

Cláusula Segunda: PRAZO, EXECUÇÃO DO CONTRATO, FORNECIMENTO E ENTREGA 

 

2.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa, para serviço de gestão do transporte escolar, gerenciamento, 

medição e otimização de rotas do transporte escolar, compreendendo: fornecimento e instalação de equipamentos e software para cadastramento 

de todos os dados levantados e que permita atualizações e manutenções das rotas, licença de uso, suporte técnico, upgrade e treinamento, 

devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de contrato. Estarão integralmente cobertos no fornecimento os equipamentos e 

softwares, a título de locação, as atualizações e aperfeiçoamentos de engenharia necessários ao bom funcionamento do sistema durante toda a 

vigência do contrato. 

 

EXECUÇÃO DO CONTRATO:   

 

 O sistema de Monitoramento deverá receber em tempo real, as informações sobre a posição do ônibus e deverá exibir sob consulta, a 

posição da cada ônibus em operação, inclusive os reservas, e sua identificação sobre o mapa da cidade ou região, mediante a conexão a um site 

na Internet e identificação do operador por senhas e níveis de hierarquia; 

 

 O(s) site(s) específico para acesso ao monitoramento deverá estar hospedado em Data Center de responsabilidade da 

CONTRATADA, onde estará hospedado os serviços de processamento e armazenamento de dados do sistema. Os computadores de operação e 

consulta poderão estar situados em qualquer local onde haja conexão à Internet: Central de Controle Operacional (CCO), garagens, pontos de 

fiscalização, etc; 

 

 O sistema deverá permitir o cadastramento e a alteração dinâmica de trajetos, escalas, linhas, pontos, horários e velocidades 

determinados pelo Poder Público, bem como os limites de tolerância para estes parâmetros. As alterações deverão ser visíveis de imediato e com 

exatidão aos operadores do monitoramento. As escalas de horários do dia deverão ser programadas com antecedência, mas o sistema deve 

permitir alterações em tempo real; 

 

 A solução técnica a ser apresentada para o sistema deverá permitir que as linhas tenham mais que dois trajetos (além da ida e volta) e 

que os carros prestem serviço em mais de uma linha durante a jornada. A CONTRATADA deverá fornecer a solução lógica e física para que 

essas flexibilidades estejam atendidas, inclusive por carros de reserva eventualmente necessários para substituir quaisquer dos carros 

originalmente programados; 

 

 Os operadores do sistema deverão ser alertados visualmente para a ocorrência de irregularidades nos trajetos e horários e velocidades, 

focando a atenção do operador sobre o(s) ônibus irregular (es) e permitindo a identificação automática do problema sem necessidade da 

observação contínua do movimento total da frota; 
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 As irregularidades deverão ser confirmadas por meio de gravação prévia do movimento dos carros, reproduzindo a ocorrência na tela 

a qualquer tempo e quantas vezes forem necessárias, emitindo cópia impressa. Desta forma a atividade de fiscalização poderá ser exercida por 

um número reduzido de funcionários; 

 

 O sistema será acessado mediante senha nos computadores e toda intervenção das empresas permissionárias na operação ou 

cadastramento deverá ser originada a partir de uma solicitação da Secretaria Municipal de Educação ou a ele deverá ser comunicada 

previamente. 

 

O SISTEMA DEVERÁ: 

 

 Registrar o momento em que é dada partida no motor do veículo e o momento em que o mesmo é desligado e calcular o tempo 

decorrido entre esses eventos; 

 

 Registrar em software específico acessível via internet; 

 

 A programação de viagens com controle do local, data e hora da partida, local, data e hora de chegada, motorista, tempo estimado, 

distância estimada, controle de paradas com local, data, hora, motivo; 

 

 Relatório de confrontação das viagens programadas com o que foi realizado pelo veículo com partida real com data, hora e local, 

chegada real com data, hora e local, paradas com data, hora, local, tempo de parada, visualização em mapas, distâncias percorridas por trecho e 

total; 

 

 Relatório mostrando os percursos e distâncias realizadas pelos veículos totalizando por dia e pelo período solicitado; 

 

 Cálculo de distâncias percorridas por veículo, considerando até 04(quatro) períodos diários de percursos com horários de saída e 

chegada cadastrados individualmente por veículo; 

 

 Relatório mostrando os percursos realizados pelos veículos com detalhamento de paradas e distâncias entre trechos percorridos; 

 

 Velocidade Média entre dois pontos; 

 

 Distância real obtida pela leitura do sensor de odômetro por trecho de viagem; Tempo gasto por trecho e total e Controle de Excesso 

de Velocidade; 

 

 Localização e rastreamento geográfico do veículo através de sua latitude e longitude; 

 

 Armazenamento de eventos no equipamento embarcado pelo prazo de até 08 (oito) dias; 

 

 Envio automático dos eventos e mensagens armazenadas via GPRS quando o veículo estiver em local coberto por este serviço. 

Quando não houver cobertura, o equipamento deverá armazenar as informações de posicionamento no mínimo 08 (oito) dias; 

 

 Sistema de coleta dos eventos através de conexão serial disponibilizada no equipamento usando coletores de dados que serão 

utilizados em área sem cobertura de sinal GRPS; 

 

 Software de Envio de eventos através de conectividade internet via TCP/IP para o servidor do sistema no Data Center; 

 

 Enviar através de e-mail para o departamento responsável, eventos ocorridos com os veículos, como excesso de velocidade, saída de 

rota, ultrapassagem de limite de quilometragem permitida, freada brusca ou qualquer outro evento personalizado solicitado pelo departamento 

responsável; 

 

 Contemplar um módulo garagem que garanta o despacho dos veículos nas suas respectivas rotas, com identificação do motorista e 

quais alunos serão transportados naquela rota; 

 

 Enviar um alerta à empresa responsável em despachar os veículos informando que um novo aluno, escola ou ponto de parada foi 

acrescentado ou removido através de e-mail, com sua respectiva atualização na rota e aumento ou diminuição na quilometragem limite dessa 

rota; 

 

 Deverá contar um cadastro, controle de todos os alunos com todos os dados, associados a sua escola, rota e ponto de parada que o 

mesmo irá ser coletado; 

 

 Permitir o cadastramento de maneira interativa de locais controlados pela CONTRATADA diretamente no site;e Criação de um banco 

de dados de localidades de propriedade exclusiva da CONTRATADA; 

 

 Permitir a localização através da internet de veículos mais próximos de um ponto escolhido pela CONTRATADA; 

 

 Localização deverá ser plotada em mapa na internet que mostre País/Estado/Municípios, com identificação das ruas e visão satelital e 

também de forma textual para impressão em relatórios; 

 

 Permitir o acompanhamento da localização do veículo e demais funcionalidades em tempo real, através da internet; 



 

3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 10.941/22 

 

 Controle de tempo gasto a cada parada e com alertas de excesso de tempo especificado (parametrizável); 

 

 Controle da jornada de utilização do veículo no dia, constando data e hora do início e fim da jornada, local, horário da parada para 

almoço; 

 

 Registrar a rota executada pelo veículo em mapa e em relatório com velocidade, velocidade média, distância entre pontos, tempo de 

deslocamento. 

 

TERMINAL EMBARCADO DEVERÁ CONTER: 

 

 Receptor de geoposicionamento GPS para a localização do ônibus, bem como medições de tempo e velocidade, capaz de receber até 

20 (vinte) satélites simultâneos e efetuar medições a cada 10 (dez) segundos; 

 

 Transceptor de dados GSM/GPRS via rede de telefonia celular para conexão em tempo real com a central de controle. Deverá aceitar 

no mínimo 01 (um) chip SIM para conexão a qualquer operadora de telefonia celular no Brasil por veículo. Os dados de posicionamento deverão 

ser enviados a cada segundo; 

 

 O terminal Embarcado deverá ser instalado pela CONTRATADA em local não acessível ao motorista. Deverá ser alimentado 

eletricamente e deverá ter “back-up” de dados/configurações não-voláteis na ocorrência de falhas de alimentação. Deverá também apresentar 

características mecânicas e elétricas resistentes, adequadas à operação embarcada, sendo as antenas de comunicação e GPS instaladas 

diretamente no gabinete ou em seu interior. 

 

SISTEMA DE MONITORAMENTO DEVE POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

 

 Verificação sistemática em ciclos de tempos programados pela CONTRATADA; 

 

 Programação dos eventos a serem monitorados pela CONTRATADA; 

 

 Alerta sonoro e visual na tela quando ocorrer um evento; 

 

 Gravação de log das ocorrências; 

 

 Envio de email quando ocorrer um evento; 

 

 Identificação de dia e horário em que houve excesso de velocidade, bem como o local; 

 

 Envio da localização do veículo imediatamente quando solicitado. 

 

DATA CENTER: 

 

 Serviço de provimento constante do presente objeto licitado e que constará de computadores servidores dedicados ao sistema, com 

atendimento técnico 24 (vinte e quatro) horas, instalados sob responsabilidade próprio CONTRATADA que abrigarão o banco de dados, 

programas executivos, coletas de dados, programas de atendimento aos operadores e o roteamento e controle das conexões. Será permitido o 

acesso às rotinas por pessoal cadastrado autorizado por perfil de operação; 

 

 Para máxima segurança dos dados, deverá haver espelhamento de disco rígido, backup de energia para 48 horas, proteção contra 

descargas elétricas e conexões corporativas de alta velocidade com a Internet, duplicadas e dimensionadas para o atendimento ininterrupto do 

sistema nos períodos de maior movimento; 

 

 O dimensionamento e fornecimento do Data Center é de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá garantir a configuração 

necessária para suportar o aplicativo descrito neste Termo de Referência e suportar o número de usuários simultâneos que acessará o sistema. 

 

CONTROLE OPERACIONAL: 

 

 Localizado no Órgão Gestor do Município, a CCO, além de visualizar as informações e possuir os comandos para operação do 

sistema, deverá gerar relatórios gerenciais para auxílio à tomada de decisão e no formato impresso. Todo o acesso operacional ao sistema será via 

Internet, sendo apenas por conveniência a localização dos terminais principais na CCO. Os computadores do CCO deverão ser quantificados 

para a fiscalização de toda a frota. O acesso à Internet deverá ser através de conexões corporativas de alta velocidade, dimensionadas para o 

número de atendentes especificados na proposta. O sistema deverá permitir que unidades do Município interligadas por rádio, speedy ou outra 

forma de acesso ADSL tenham uma velocidade satisfatória que não acarrete em lentidão no sistema ou atrasos na realização dos serviços, 

considerando um link mínimo de 1 MB para links contratado de terceiros ou dentro da rede interna da Prefeitura Municipal de Bauru 

independente da velocidade; 

 

 Monitoramento e controle da oferta: o sistema deverá ter disponível continuamente as informações de programação das linhas, 

pontos, itinerários, horários de partida da frota operacional e reserva, para possibilitar a atuação, monitoramento e a avaliação de desempenho 

em tempo real, permitindo ao operador da central tomar as decisões para intervenção visando corrigir eventuais desvios e implementar as 

determinações gerenciais do transporte; 
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 O sistema deverá permitir a identificação e registro automáticos de desvios de trajeto e horários, bem como furos de partidas e 

excesso de velocidade. Deverá acionar em tempo real a localização no mapa para análise e as informações detalhadas do ônibus e das condições 

do desvio. A solução técnica para o sistema de monitoramento apresentada deverá detalhar o processo de análise de desvios de regularidade das 

linhas, ou seja, o não cumprimento dos itinerários e quadro de horários; 

 

 Todo o movimento da frota deverá ser armazenado na base de dados do sistema pelo período mínimo de 01 (um) ano. A qualquer 

momento os operadores poderão reproduzir a movimentação anterior de qualquer ônibus sobre o mapa, podendo imprimir a imagem 

acompanhada das informações de data/hora da ocorrência, com a finalidade de documentar as irregularidades; 

 

 Os operadores do sistema, deverão ser classificados por níveis de acesso, devendo receber senhas de identificação e ter acesso 

somente às funções necessárias ao seu posto. Serão cadastrados pelo Administrador do sistema, que será o único operador a ter acesso a todas as 

funções; 

 

 Todos os pontos de parada, bem como terminais de embarque/desembarque e garagens deverão ser mapeados e cadastrados no 

sistema e deverão permitir a visualização da sua localização nos computadores cadastrados. Os pontos deverão ser de dois tipos: os de controle, 

que estão associados aos horários de chegada/partida e os comuns, que apenas devem ter a obrigatoriedade de passagem, funcionando como 

“cerca eletrônica”. 

 

 Todas as linhas devem ser cadastradas no sistema para permitir a contabilização de resultados de demanda, oferta e desempenho. 

Essas informações são necessárias para o cálculo do fator de cumprimento das Ordens de Serviço; 

 

 Cadastramento de linhas deverá ter um editor gráfico para a inserção no mapa dos trajetos e pontos notáveis; 

 

 A permissão de uso do sistema e seus operadores, os carros, as linhas e todos os itens envolvidos serão relacionados ao cadastro. 

Também estarão tabelados todos os itens de informação auxiliares: tipos de veículos, tipos de itinerários, grupos de horários, etc; 

 

 Sob o conceito lógico de Linha ou Ordem de Serviço devem existir especificações físicas de itinerários cadastrados, que diferem 

quanto ao número e a sequência dos pontos de parada atendidos. Cada linha deverá ter pelo menos dois itinerários que são os de ida e o de volta 

podendo haver outros, buscando atendimento específico em certas localidades e em alguns horários especiais. O sistema deverá permitir que 

todos os dados sobre a duração de percurso e distâncias percorridas sejam registrados e consultados pelos operadores envolvidos; 

 

 O sistema de monitoramento deverá disponibilizar a programação dos quadros de horários e itinerários, por carro, “on-line”. 

 

 Baseado no cadastro de escalas e itinerários, no posicionamento real dos ônibus e no mapa da cidade o Sistema de Monitoramento 

deverá detectar automaticamente os desvios de trajeto e de horários, acionando os alarmes programados para os operadores do sistema. As 

margens de tolerância desse sistema serão fornecidas pela Administração na implantação do sistema de monitoramento. 

 

SISTEMA DE COMUNICAÇÕES / TRANSMISSÃO DE DADOS: 

 

 O sistema de comunicações deverá permitir a troca de dados entre todos os componentes do Sistema de Monitoramento de Frota e de 

Informações aos Operadores e Passageiros; 

 

 A comunicação entre a CCO e o Data Center deverá permitir a transmissão via Internet de dados em tempo real e de arquivos de 

dados operacionais, devendo utilizar os meios necessários para transmissão de dados em alta velocidade; 

 

 A comunicação entre os ônibus e o Data Center deverá permitir a transmissão de dados entre os equipamentos a bordo dos ônibus e 

os computadores centrais. Os dados coletados durante cada viagem serão periódica e automaticamente enviados ao Datacenter; 

 

 A contratação e o pagamento das operadoras de telefonia móvel e provedores de Internet para a comunicação de dados entre os ônibus 

e o Datacenter serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como as transferências de dados locais no Datacenter. Os custos de telefonia 

fixa e as conexões de Internet na CCO serão de responsabilidade da Administração. 

 

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 

 

 Os serviços a serem contratados compreendem o transporte regular de alunos da rede escolar pública Municipal e Estadual, do 

Município de Bauru, classificados em: 

 

-Transporte regular da zona urbana; 

-Transporte regular de alunos da zona rural; 

-Transporte de alunos com necessidades especiais; 

-Transporte de alunos sala de recurso; 

-Transporte de alunos período integral; 

 

 Na Prestação de serviços deverá ser observado: 

 

-O uso de ônibus adequados ao transporte escolar, conforme especificações do edital, das legislações em vigor e alterações que vierem 

a ser realizadas; 

-As normas de trânsito, conforme Código de Trânsito Brasileiro e os procedimentos definidos no contrato. 
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CARACTERISTICAS DO SERVIÇO: 

 

 O serviço é organizado por rotas e por turnos de operação, sendo que cada ROTA corresponde a um veículo, que deverá realizar um 

percurso pré-determinado. À esse percurso estará vinculada a relação de alunos que irá utilizá-lo. Essas rotas deverão ser operadas com 

antecedência ao horário de entrada dos alunos nas escolas e logo após o encerramento da aula, no sentido para sua residência –escola e outro no 

sentido escola-residência.  

 

 Compreendendo: 

 

-Turno 1- ida para escola dos alunos do período da manhã; 

-Turno 2- retorno dos alunos do turno 1 e ida para escola dos alunos do período da tarde; 

-Turno 3- retorno dos alunos do período da tarde e ida para a escola dos alunos do período da noite; 

-Turno 4- retorno dos alunos que estudam a noite. 

 

 Para otimizar os serviços, em algumas rotas ocorre aproveitamento de frota, e uma mesma rota atende diferentes escolas e efetua 

diferentes sentidos de viagem; 

 

 Os alunos atendidos na zona rural residem em propriedades agrícolas, sendo que parte do percurso deverá ser realizada em vias de 

acesso para as propriedades rurais, estradas vicinais, rodovias estaduais e vias urbanas, com ou sem pavimentação asfáltica; 

 

 Para o transporte de Alunos com necessidades especiais, alguns casos necessitarão de adaptações próprias no interior dos veículos, 

ficando a cargo da CONTRATADA essa adequação; 

 

 O serviço deverá ser prestado durante todo ano letivo, com as devidas variações na quantidade de dias por mês em razão de feriados, 

férias, e outros; 

 

 Os serviços deverão ser efetuados com observância das características da rotas e horários adequados as necessidades dos alunos em 

relação à chegada nas escolas; 

 

 Em todas as rotas (ônibus) deverá contar com um monitor a bordo, no acompanhamento e orientação aos alunos e no transporte de 

alunos com necessidades especiais, com 02 (dois) monitores, devidamente capacitados, que serão identificados por crachás, com nome da 

empresa e dados pessoais; 

 

 O percurso deverá ser realizado obrigatoriamente com todos os passageiros sentados e com cinto de segurança, cabendo ao monitor 

zelar para que o número de alunos não exceda o número de assentos e/ou baias para cadeirantes; 

 

 Os horários de chegada e partida deverão ser rigorosamente obedecidos, mantido um período de espera pelos alunos no final de cada 

turno de aulas, de pelo menos 10 (dez) minutos e também que estejam na escola de destino com 10 (dez) minutos antes do horário de início das 

aulas em cada turno diário; 

 

 Os alunos serão identificados com crachá, indicando o nome completo, endereço de residência e a escola a que pertencem; 

 

 O motorista e o monitor serão identificados com crachá, com foto recente, indicando o nome da empresa e seus dados pessoais; 

 

 O monitor e o motorista deverão zelar para que os alunos permaneçam sentados e usem corretamente o cinto de segurança, que subam 

e desçam do veículo nos locais indicados no contrato; 

 

 O motorista e o monitor deverão manter a porta do veículo fechada, durante o percurso; 

 

 O monitor e o motorista deverão comunicar à Unidade Escolar, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique 

no local dos serviços; 

 

 A documentação relativa ao veículo, ao motorista e ao monitor deverá manter-se em ordem e de posse do condutor; 

 

 É de competência da CONTRATADA as despesas com encargos trabalhistas, previdenciários e securitários e impostos, bem como 

aqueles inerentes a execução dos serviços; 

 

 A CONTRATADA se responsabilizará integralmente pelos serviços contratados nos termos da legislação vigente; 

 

 Os serviços, os itinerários, a quantidade de alunos e demais características de cada rota poderão ser alterados a qualquer momento, 

mediante expedição de documentos, em função de recadastramentos, inclusões e exclusões de alunos, alterações de endereços de alunos, 

alterações e otimizações de rota e alterações em horários de aulas. 

 

CONDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 

 

 O sistema de transporte escolar é composto por 101 (cento e um) veículos, 04 (quatro) turnos e 20 (vinte) rotas; 

 

 A CONTRATADA será a responsável pela instalação do sistema, que deverá ocorrer após a assinatura do contrato e no prazo de até 

15 (quinze) dias a contar da expedição da ordem de serviço; 
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 São de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização e pagamento do acesso à Internet e telefonia, bem como a instalação, 

operação e manutenção do sistema; 

 

 Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá entre os empregados da CONTRATADA, ou de terceiros, com o CONTRATANTE; 

 

 O sistema deverá englobar a emissão de relatórios impressos, telas, modelagem de arquivos e menus necessários à operação das 

funções exigidas; 

 

 Correrão por conta, exclusiva da CONTRATADA, todos e quaisquer tributos em razão dos serviços objeto desta licitação, qualquer 

que seja a modalidade de sua incidência, inclusive o imposto de renda; 

 

 A CONTRATADA deverá manter em seu quadro permanente um responsável técnico para a coordenação, manutenção, assessoria e 

gestão do contrato durante toda a vigência do mesmo, comprometendo-se, no caso de seu afastamento, a promover a sua substituição por outro 

profissional que possua experiência equivalente ou superior; 

 

 O técnico da CONTRATADA deverá atender quaisquer chamadas do CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, no local 

indicado pela Secretaria de Educação para acompanhamento da operacionalização do sistema, treinamento dos funcionários e solução dos 

problemas técnicos; 

 

 Todas as despesas de locomoção, estadias, e todos os demais custos necessários para o total adimplemento das obrigações aqui 

relacionadas, ocorrerão por conta da CONTRATADA; 

 

FORNECIMENTO: 

  

 A CONTRATADA deverá fazer a manutenção total e permanente dos equipamentos e softwares, com a substituição e reposição das 

peças e partes necessárias. O atendimento deverá ser feito em até 04 (quatro) horas pelo técnico, em quaisquer dos serviços contratados, 

inclusive aos finais de semana se necessário; 

 

 Disponibilizar mão de obra técnica para a instalação, inclusive do equipamento nos ônibus que realizam o transporte escolar, suporte 

e treinamento; 

 

 Fazer serviços de análise de sistemas, programação e engenharia para atualizações e modificações do software e hardware sempre que 

necessário; 

 

 Deverá disponibilizar um técnico por 08 (oito) horas diárias durante a implantação no local indicado pela Secretaria Municipal da 

Educação para acompanhamento da operacionalização do sistema, treinamento dos funcionários e solução dos problemas técnicos; 

 

 Assegurar que a instalação dos equipamentos não interfira no funcionamento dos veículos, sob nenhuma hipótese, e que não haja 

dano, inclusive, à eventual garantia do veículo; 

 

 O prazo para o fornecimento de Sistema de Monitoramento da Frota será contado a partir da data de assinatura do Contrato e da 

emissão das ordens de serviço, conforme cronograma enviado pela Secretaria Municipal da Educação; 

 

 Os computadores da CCO serão de responsabilidade do CONTRATANTE, exceto o Data Center; 

 

 Deverá ser realizado o levantamento das rotas para detectar os melhores trajetos a serem seguido pelos veículos de transporte escolar 

considerando: 

 

- Distâncias, 

- Pontos de embarque e desembarque de alunos; 

- Tempo de deslocamento, 

- Quantidades de alunos por região, 

- Cruzamento de rotas. 

 

SOFTWARE DE ROTEIRIZAÇÃO: 

 

 O sistema deverá permitir: 

 

-Cadastramento de pontos de embarque e desembarque, com descrição do local, endereço e horários de embarque e desembarque; 

-Confrontar as informações referentes à quilometragem, tempo e paradas com o efetivo percurso realizado pelo veículo. 

 

SISTEMA DE ALOCAÇÃO DE PONTOS DE PARADAS: 

 

 O Software informa automaticamente os pontos de paradas de veículos mais próximos à residência do aluno, possibilitando que se 

faça a escolha do ponto que melhor se aplica ao aluno, considerando as distâncias entre sua residência e o local de parada. 

 

ENTREGA: 

 

 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte o produto licitado, caso esteja em desacordo com o Edital; 
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 O produto cotado deverá ser de primeira qualidade, sendo assim serão considerados apenas os que atenderem as especificações 

contidas neste Edital; 

 

 

 A CONTRATADA se compromete a fornecer os produtos com prioridade de atendimento tendo em vista o interesse público; 

 

 As Notas Fiscais deverão ser emitidas da seguinte forma: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO: em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, endereço: Praça das 

Cerejeiras, nº 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, ref. Processo Administrativo nº 8.506/22, número do contrato e da(s) nota(s) de 

empenho(s). 

 

Cláusula Terceira: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

3.1. O contrato terá validade de 24 (vinte e quatro) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e 

sucessivos períodos, com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, nos termos previstos no art. 57, inciso 

IV da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993; 

 

3.2. No caso de prorrogação da vigência contratual, o valor proposto poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, contados da 

data de assinatura do contrato, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, ou, em caso de sua extinção, pelo índice que vier a 

substituí-lo. O reajuste dependerá de solicitação do contratado por meio de ofício. 

 

Cláusula Quarta: DA LICITAÇÃO 

 

4.1. Para a contratação do fornecimento do objeto deste instrumento foi realizada licitação na modalidade de Pregão Eletrônico 

nº 243/22, através de contrato, cujos atos encontram-se no Processo Administrativo nº 8.506/22. 

 

Cláusula Quinta: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

5.1. Aplica-se a este contrato e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e 

suas alterações posteriores. 

 

Cláusula Sexta: DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 

 

6.1. O CONTRATANTE por meio dos órgãos interessados efetuará a fiscalização do fornecimento a qualquer instante, 

solicitando à CONTRATADA, sempre que entender conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos 

solicitados, bem como comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom cumprimento 

do presente contrato. 

 

6.1.1. A ação ou omissão total ou parcial dos órgãos encarregados da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de 

total responsabilidade de executar o fornecimento, de acordo com as condições estabelecidas no presente contrato. 

 

Cláusula Sétima: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

7.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela aquisição dos objetos descritos na Cláusula Primeira a importância de 

R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), que será suportada pela pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria 

Municipal da Educação. 

 

7.2. Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e emolumentos legais, 

insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA a quitação destes. 

 

7.3. 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. 

  

7.3.1. A nota fiscal deverá ser, anteriormente ao seu pagamento, atestada.  

 

7.4. 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 nº 8.666, de 21 de junho de 1.993).  

 

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

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

deverá providenciar a imediata atualização das mesmas.  

 

7.6. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 7.5, implicará na rescisão do contrato firmado.  

 

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

termos do previsto no item 7.6.  
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Cláusula Oitava: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

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

 

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

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

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

CONTRATANTE, no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente registrado; 

 

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

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

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

indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente registrado. 

 

8.2. Expirando o prazo previsto para recolhimento do material recusado, o CONTRATANTE se reservará o direito de proceder 

à devolução dos materiais recusados e descontará o valor das respectivas despesas do crédito a que faça jus a CONTRATADA, em razão da 

efetiva e regular entrega dos materiais que lhe foram empenhados. 

 

8.2.1. Na hipótese de não existência de créditos em haver para com a CONTRATADA e ante o não recolhimento dos 

materiais recusados por parte da mesma e esta, mesmo após devidamente notificada, não emitir qualquer manifestação 

acerca da questão, fica reservado ao CONTRATANTE o direito de efetuar o descarte dos materiais recusados da forma que 

melhor lhe convir, se ultrapassados 30 (trinta) dias da notificação, adotando as medidas judiciais necessárias ao 

ressarcimento de eventuais despesas decorrentes de tal descarte. 

 

Cláusula Nona: ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO PARTICIPANTE E GESTORES DO CONTRATO 

 

9.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃOS GERENCIADORES deste contrato, a Secretaria Municipal da Educação 

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

 

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

 

a) Gestora Titular: Sra. VANDA DOS SANTOS, matrícula nº 17.324, RG nº 2.188.729-8, CPF nº 137.215.818-

90, e-mail: vandasantos@bauru.sp.gov.br; 

 

b) Gestora Suplente: Sra. MARIANA POLIDORO DA SILVA, matrícula nº 35.231, RG nº 41.112.940-5 CPF nº 

369.476.998-60, e-mail: mariana.polidoro@bauru.sp.gov.br, ambas Servidoras vinculadas à Secretaria Municipal da 

Educação. 

 

9.3. A CONTRATADA designa como Gestor do contrato, o Sr. LEANDRO CAVALCANTE DO NASCIMENTO, portador do 

RG nº 6094546 e CPF nº 045.751.364-09.  

 

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, 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. 

 

Cláusula Décima: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL 

 

10.1. 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: 

 

10.1.1. Advertência; 

 

10.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da aplicação da multa 

prevista no item 10.1;  

mailto:vandasantos@bauru.sp.gov.br
mailto:mariana.polidoro@bauru.sp.gov.br
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10.1.3. 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; 

 

10.1.4. 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. 

 

Cláusula Décima Primeira: CONDIÇÕES GERAIS 

 

11.1. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução desde contrato, de acordo com art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

11.2. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer tempo outra providência na 

esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos art. 77 à 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando assegurados, 

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

 

11.3. O CONTRATANTE se reserva ao direito de inspecionar o objeto, podendo recusá-lo ou solicitar sua substituição. 

 

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

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

 

11.5. Os fornecimentos deverão ser efetuados mediante expedição, pelo CONTRATANTE, de “Nota de empenho”, dos quais 

constarão todas as especificações necessárias. 

 

11.6. A critério do CONTRATANTE a Nota de Empenho poderá ser enviada à CONTRATADA, via e-mail, nos dias úteis, 

dentro do horário das 8h às 17h. 

 

11.7. O CONTRATANTE não se responsabilizará pela entrega de produto, sem a respectiva nota de empenho. 

 

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

no Edital nº 302/22. 

 

11.9. 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. 

 

11.10. Se durante a vigência do contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de habilitação, 

comprovando a regularidade fiscal e trabalhista, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas, sob pena de rescisão 

do contrato. 

 

11.11. 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.  

 

11.12. 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 do contrato, nos termos do art. 65 § 1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1.993.  

 

11.13. A CONTRATADA responderá pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob as penas da Lei. 

 

 E por estarem às 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, 04 de agosto de 2.022. 

 

 

 

SUÉLLEN SILVA ROSIM  

PREFEITA MUNICIPAL  

 

 

LEANDRO CAVALCANTE DO NASCIMENTO 

CST DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CAPTURA DE DADOS LTDA ME 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

              

NOME:        NOME:  

RG:        RG:  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: CST DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CAPTURA DE DADOS LTDA ME 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.941/22 

 

 

OBJETO: Constitui objeto deste Termo o Compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, 

PARA SERVIÇO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABRANGENDO O GERENCIAMENTO, MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE 

ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 

PARA CADASTRAMENTO DE TODOS OS DADOS LEVANTADOS E QUE PERMITA ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÕES DAS 

ROTAS, LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO, UPGRADE E TREINAMENTO, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através 

de contrato, cujas especificações estão indicadas nos Anexo I do Edital nº 302/22, Processo Administrativo nº 8.506/22, mediante emissão de 

Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. 

 

 

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, 04 de agosto de 2.022. 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

 

 

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

LICITAÇÃO: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Leandro Cavalcante do Nascimento 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 045.751.364-09  

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Nome: Everton de Araujo Basílio 

Cargo: Secretário Municipal de Economia e Finanças 

CPF: 221.666.448-05 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

 

Nome: Vanda dos Santos 

Cargo: Chefe de Seção 

CPF: 137.215.818 

 

 

 

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: GABINETE DA PREFEITA 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: CST DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CAPTURA DE DADOS LTDA ME 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 10.941/22 

 

 

OBJETO: Constitui objeto deste Termo o Compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, 

PARA SERVIÇO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABRANGENDO O GERENCIAMENTO, MEDIÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE 

ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 

PARA CADASTRAMENTO DE TODOS OS DADOS LEVANTADOS E QUE PERMITA ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÕES DAS 

ROTAS, LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO, UPGRADE E TREINAMENTO, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através 

de contrato, cujas especificações estão indicadas nos Anexo I do Edital nº 302/22, Processo Administrativo nº 8.506/22, mediante emissão de 

Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. 

 

 

 

 

NOME: Suéllen Silva Rosim 

CARGO: Prefeita Municipal 

RG Nº: 001.611.656 

CPF: 017.712.851-84 

DATA DE NASCIMENTO: 07/07/1988 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Avenida Afonso José Aiello, nº 14-100 -Lote H17 - Villagio II, Bauru/SP  

ENDEREÇO COMERCIAL: Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru – SP 

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

E-MAIL PESSOAL: suellen.rosim@gmail.com 

TELEFONE: (14) 3235-1021 

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: Suéllen Silva Rosim 

CARGO: Prefeita Municipal 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru – SP 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1021 

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

 

 


