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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

CONTRATO N° 11.043/22 

PROCESSO N° 42.772/22  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 168/22 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 

CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A 

EMPRESA MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP. 

 

 

 

 O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Praça das Cerejeiras, n° 1-59, nesta cidade de Bauru/SP, inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante denominado 

“CONTRATANTE”, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Economia e Finanças, Sr. EVERTON DE ARAÚJO 

BASÍLIO, 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 MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, estabelecida na cidade de 

Lençóis Paulista/SP, na Avenida Ubirama, n° 177, Centro, CEP: 18.682-530, e-mail: rminetto@minettorefrigeracao.com.br / 

atec@minettorefrigeracao.com.br, telefone (14) 3269-6999 / 99652-6939, inscrita no CNPJ sob nº 12.899.691/0001-96, daqui em diante 

denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. RICARDO ALEXANDRE MINETTO, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 29.341.583-3 e CPF nº 200.772.528-29. 

 

 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, 08 de junho de 

1.994, tanto quanto pela Lei Federal nº 10520, de 17 de julho de 2.002 e cláusulas e condições do Edital de Licitação n° 279/22 do Pregão 

Eletrônico n° 168/22, que faz parte integrante do Processo Administrativo n° 42.772/22. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO 

 

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

42.772/22, a prestar ao CONTRATANTE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR 

CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS, INCLUINDO COMPRESSOR, conforme as 

especificações constantes no Anexo VII do Edital melhor descrito nos Anexos III e X do presente Edital, que contém as especificações 

técnicas e comerciais que possibilitarão o preparo das propostas. 

 

LOTE 1 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR  

 

Item Descrição do Serviço Unid. 

Quant. de  

Aparelhos 

 (A) 

Preço Unitário 

Bimestral por 

 Aparelho (B) 

Preço Total (A x B)  

x 12 pagamentos  

(Período de 24 meses) 

1 

Serviços de manutenções preventivas e corretivas 

em 14 aparelhos de ar condicionado, com 

fornecimento de mão de obra e peças, conforme 

especificações constantes no Anexo VII.   

Serviço 14 R$ 130,95 R$ 21.999,60 

 

1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua assinatura, considerando a 

possibilidade de prorrogação do contrato, por iguais e sucessivos períodos, limitada a sessenta meses, nos termos previsto pelo artigo 57, 

inciso II da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA:  DOS PRAZOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

2.1. O acionamento e autorização para a manutenção corretiva será feito pelo Departamento de Processamento de Dados 

ou pela equipe de Telefonia da Prefeitura de Bauru. 

 

2.2. A CONTRATADA deverá fornecer todas as peças necessárias para a correção do problema, exceto quando ficar 

comprovada a impossibilidade de correção, incorrendo na necessidade de troca do equipamento. Neste caso, o CONTRATANTE deverá 

providenciar o aparelho e a licitante a substituição do mesmo, incorrendo esta ação como manutenção corretiva. 

 

2.3. Para as manutenções corretivas não há limite de número de visitas, devendo ser realizadas tanto quanto forem 

necessárias, conforme a demanda de não funcionamento dos equipamentos, sendo que a manutenção corretiva poderá ocorrer em horários 

fora do expediente. 

mailto:rminetto@minettorefrigeracao.com.br
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2.4. As manutenções corretivas serão divididas em manutenção corretiva simples (MCS) e manutenção corretiva complexa 

(MCC). 

 

2.4.1. Manutenção Corretiva Simples (MCS): Trata-se de manutenções corretivas com maior facilidade e 

agilidade de execução com peças/equipamentos com menor custo, como troca de capacitores, termostatos, contatores 

de comando e potência, reparo em tubulações com solda, reposição de fluído refrigerante, dentre outras na mesma 

linha de manutenção. SLA 4h; 

 

2.4.2. Manutenção Corretiva Complexa (MCC): Trata-se de manutenções corretivas que exigem mais tempo e 

peças com maior custo, como troca de compressores, troca de sistema evaporador/condensador completo ou parcial, 

troca de sistema de ventilação, dentre outras na mesma linha de manutenção. SLA 8h. 

 

2.5. Os prazos para manutenção corretiva de equipamentos de data Center, nobreak e PBX são: 

 

2.5.1. Atendimento à solicitação de até 2h (duas horas) após comunicação via e-mail ou abertura de chamado; 

 

2.5.2. Resolução do defeito de no máximo, 04h (quatro horas) MCS e 08h (oito horas) MCC, corridas; 

 

2.5.3. Os prazos mencionados poderão ser prorrogados por solicitação fundamentada da CONTRATADA, 

ficando a critério do gestor do contrato a liberação; 

 

2.5.4. Durante as manutenções a temperatura ambiente do data Center não poderá ultrapassar 22.5°C; 

 

2.5.5. Os demais equipamentos deverão ter prazo para manutenção corretiva de no máximo 24h (vinte e quatro 

horas). 

 

2.6. A manutenção preventiva trata-se de ações destinadas a prevenir a ocorrência de falhas e defeitos nos equipamentos, 

mantendo-os em perfeito estado de funcionamento, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, incluindo as trocas de peças 

por demanda que se fizerem necessárias para uma operação adequada. Na manutenção preventiva, se for verificado a necessidade de algum 

reparo, o mesmo será feito de imediato. 

 

2.6.1. Serão efetuadas verificações, medições e testes nos equipamentos com periodicidades bimestrais, devendo a 

CONTRATADA emitir um relatório com itens a serem apontados pelo gestor do contrato, indicando os testes 

efetuados e o estado do equipamento; 

 

2.6.2. A 1° (primeira) manutenção preventiva deverá ser agendada e concluída em até 07 (sete) dias úteis, a contar 

da data da confirmação de recebimento da autorização de fornecimento pela CONTRATADA. A autorização de 

fornecimento deve ser enviada pelo Gestor do contrato e nela deve constar esse prazo para atendimento. 

 

2.7. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão prestados na Prefeitura Municipal – Praça das Cerejeiras, n° 

1-59, Vila Noemy, em salas determinadas pela equipe de Tecnologia do CONTRATANTE, mediante contato e agendamento prévio com o 

Gestor do contrato. 

 

2.7.1. A CONTRATADA deverá fornecer um endereço eletrônico e/ou um número telefônico pelos quais serão 

abertos os chamados de manutenção; 

 

2.7.2. A manutenção preventiva será executada de acordo com datas pré-definidas junto ao Gestor do contrato 

pela Prefeitura Municipal de Bauru e, a partir da primeira manutenção concluída, dentro de um período bimestral. A 

manutenção preventiva deverá ser realizada em horário comercial, no período compreendido das 09h às 18h. A 

finalidade dessa manutenção é promover os ajustes necessários nos equipamentos, verificação da condição de 

operação, substituição de peças desgastadas e quaisquer outros serviços que garanta o pleno funcionamento dos 

condicionadores de ar existentes no setor de Tecnologia da Informação (TI); 

 

2.7.3. A manutenção corretiva, após a solicitação da equipe de TI, poderá ser realizada em quaisquer dias e 

horários combinados entre as partes, dados a urgência de sua resolução, respeitando o tempo de atendimento. 

 

2.8. Deverão ser utilizadas peças e componentes de reposição compatíveis com os aparelhos e de acordo com as suas 

especificações. 

 

2.9. Deverão ser verificados os seguintes itens:  

 

2.9.1. Limpeza geral e inspeção visual completa do sistema e seu estado de funcionamento; 
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2.9.2. Troca dos filtros (quando necessária, ou a pedido do CONTRATANTE);  

 

2.9.3. Verificação dos ventiladores/exaustores; 

 

2.9.4. Verificação das condensadoras (lavar com produto específico como por exemplo o “tylex” no máximo a 

cada 06 (seis) meses ou a pedido do CONTRATANTE), devendo a primeira ser executada no início do contrato;  

 

2.9.5.  Verificação do cabeamento e conexões; 

 

2.9.6. Verificação dos condutores e disjuntores; 

 

2.9.7. Verificação dos circuitos eletrônicos; 

 

2.9.8. Verificação e complementação do nível (quando necessário) do fluído refrigerante; 

 

2.9.9. Verificação das tubulações; 

 

2.9.10. Verificação e configuração (se necessária) do sistema de monitoramento remoto se existente; 

 

2.9.11. Medição da temperatura de retorno; 

 

2.9.12. Medição da temperatura de insuflamento; 

 

2.9.13. Calcular rendimento; 

 

2.9.14. Medição da temperatura de ar da entrada do condensador; 

 

2.9.15. Medição da temperatura de saída do condensador; 

 

2.9.16. Calcular a diferença de temperatura do condensador; 

 

2.9.17. Medição da pressão de evaporação; 

 

2.9.18. Medição da temperatura de evaporação; 

 

2.9.20. Medição da temperatura de sucção; 

 

2.9.21. Calcular o superaquecimento. 

 

2.10. A CONTRATADA deverá manter seus técnicos devidamente qualificados para a execução dos serviços contratados. 

 

2.11. A CONTRATADA deverá manter seus técnicos devidamente identificados dentro das instalações do 

CONTRATANTE.  

 

2.12. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de manutenção dentro dos prazos estabelecidos deste Termo de 

Referência. 

 

2.13. A CONTRATADA deverá ser responsável pela remoção de equipamentos, peças e acessórios para seu laboratório, 

quando a execução do serviço comprovadamente o exigir, mediante autorização escrita fornecida pela fiscalização do contrato. Verificar a 

funcionalidade dos equipamentos, após a realização de qualquer serviço de manutenção. 

 

2.14. A CONTRATADA deverá fornecer, a cada chamado efetuado, um número de registro para acompanhamento, bem 

como o nome do empregado que o recebeu. 

 

2.15. A CONTRATADA deverá emitir um relatório técnico, após cada atendimento, contendo a descrição do atendimento, 

o número do chamado, a data do atendimento, a assinatura do técnico da empresa, bem como a aceitação da fiscalização do 

CONTRATANTE para os serviços prestados. 

 

2.16. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos pagamentos de remunerações, transportes e alimentação aos 

profissionais que atuarem na execução dos serviços, assim como por todos e quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários e pelo 

recolhimento dos tributos incidentes. 
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2.17. A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos de uso necessários à execução dos 

serviços, de forma a atender as normas aplicáveis e as recomendações do fabricante. 

 

2.18. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por danos que venham a ocorrer nas instalações, prédios, equipamentos, 

como também aos veículos dos servidores ou de terceiros, decorrentes dos trabalhos executados, respondendo também por acidentes de 

que possam ser vítimas seus profissionais e, ainda, por eventuais danos causados no local de execução dos serviços, aos servidores do 

CONTRATANTE, bem como a terceiros, quando praticados, ainda que involuntariamente, por seus empregados, arcando com a 

restauração, substituição ou indenização, conforme o caso. 

 

2.19. A CONTRATADA deverá instruir seus técnicos a zelarem pelos equipamentos e instalações do CONTRATANTE no 

cumprimento das obrigações contratuais, bem como pela integridade física dos empregados do CONTRATANTE. 

 

2.20. A CONTRATADA deverá fornecer e responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, peças, equipamentos, 

ferramentas e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, sem quaisquer ônus adicional para o CONTRATANTE. Não será 

permitida a guarda de equipamentos e ferramentas da CONTRATADA nas dependências do CONTRATANTE exceto em casos especifico 

e com autorização do Gestor do contrato, porém sem a responsabilização do CONTRATANTE. 

 

2.21. A CONTRATADA não deverá permitir ou contribuir para que sejam criadas situações que possam causar dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais a seus empregados ou a terceiros, nas dependências do CONTRATANTE. 

 

2.22. A CONTRATADA deverá não reutilizar material, peça, equipamento ou componente sem anuência da fiscalização. 

 

2.23. A CONTRATADA deverá refazer os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais, ou sejam impugnados 

tecnicamente pela Fiscalização, ficando por conta exclusiva da CONTRATADA as despesas decorrentes dessas providências;  

 

2.24. A CONTRATADA deverá fornecer aos trabalhadores, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual 

adequados, obedecendo às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como orientá-los e treiná-los sobre o uso 

adequado, guarda e conservação desses equipamentos. 

 

2.25. A CONTRATADA deverá manter durante toda execução do contrato as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, comprovando-as, a qualquer tempo, mediante solicitação do CONTRATANTE. 

 

2.26. A CONTRATADA deverá não poderá transferir, em todo ou em parte, a execução do serviço, objeto do presente 

contrato. 

 

2.27. A CONTRATADA deverá executar fielmente o objeto do presente contrato na mais perfeita conformidade com o 

estabelecido, comunicando imediatamente ao CONTRATANTE, por escrito, a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou relevante, sem 

prejuízo de prévia comunicação verbal dos fatos, caso a situação exija imediata providência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

3.1. A CONTRATADA deverá fornecer garantia pelos serviços prestados de no mínimo 03 (três) meses e das peças 

substituídas de no mínimo 06 (seis) meses, a contar do aceite definitivo dos serviços/produtos, detalhando as condições de manutenção a 

ser cumprida no período, observando-se, também, as seguintes condições mínimas: 

 

3.1.1. Durante o período de garantia, os componentes que apresentarem defeito deverão ser reparados ou 

substituídos por novos, sendo que todas as despesas inerentes à reposição e transporte destas e do objeto contratado 

correrão por conta da licitante vencedora, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer ônus; 

 

3.1.2. Caso a assistência técnica autorizada esteja localizada em outro CONTRATANTE, correrão por conta da 

CONTRATADA as despesas de transporte e outras que possam advir da locomoção do equipamento até o local 

indicado. 

 

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

 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços dos objetos descritos na Cláusula Primeira a 

importância de R$ 21.999,60 (vinte e um mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), que será suportada pela Dotação 

Orçamentária do Município de Bauru, pelas Secretarias: de Economia e Finanças - Ficha nº 253; da Administração - Ficha nº 98; da 

Educação - Ficha nº 128; de Saúde - Ficha nº 296; Gabinete da Prefeita - Ficha nº 36 e dos Negócios Jurídicos – Ficha nº 318. 

 

4.2. 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. 
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4.3. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal atestada 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. 

 

4.3.1. O pagamento será efetuado bimestralmente, de acordo com a quantidade de equipamentos ativos/instalados 

(quant. realizada as manutenções).  

 

4.4. 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). 

 

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

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

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

 

4.6. 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. 

 

4.7. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.6, implicará na rescisão do contrato 

firmado. 

 

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

termos do previsto no item 4.7. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

5.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o contratante reserva-se o 

direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor 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: 

 

5.1.1. Advertência; 

 

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

da multa prevista no item 5.1; 

 

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

Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 

5.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e 

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

 

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

valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independentemente de qualquer notificação. 

 

CLÁUSULA SEXTA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

 

6.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do contrato, a Secretaria Municipal de Economia e 

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

 

6.2. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestor titular do contrato, o Sr. CRISTIANO DE SOUZA CAMARGO, 

matrícula n° 25.738, RG n° 23.108.670-2, CPF n° 190.948.038-01 e e-mail: cristianocamargo@bauru.sp.gov.br e como Gestor Substituto, 

o Sr. CAIAN ALEXANDRE DA SILVA, matrícula n° 29.945, RG n° 46.262.115-7, CPF n° 381.366.248-95 e e-mail: 

caiansilva@bauru.sp.gov.br, servidores vinculados a Secretaria Municipal de Economia e Finanças.  

 

6.3. Ao gestor do contrato por parte do CONTRATANTE, exercerá as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES GERAIS 

 

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

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 
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7.2. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou parte, bem como caucionar ou 

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

 

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

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

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

 

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

exigidas no certame licitatório n° 279/22. 

 

7.5. A CONTRATADA se obriga a substituir o objeto contratado quando constatado que o mesmo não corresponde ao 

descrito nos Anexos III e X do Edital n° 279/22 e do contrato. 

 

7.6. 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. 

 

7.7. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 

administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 (quatro) 

vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

 

 Bauru, 08 de setembro de 2.022. 

 

 

 

 

 

EVERTON DE ARAÚJO BASÍLIO  

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 

 

 

 

 

 

RICARDO ALEXANDRE MINETTO 

MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:        NOME: 

RG:        RG: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 11.043/22 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo n° 42.772/22, a 

prestar ao CONTRATANTE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS, INCLUINDO COMPRESSOR, conforme as especificações constantes no Anexo VII 

do Edital melhor descrito nos Anexos III e X do presente Edital, que contém as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o 

preparo das propostas. 

LOTE 1 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR  

Item Descrição do Serviço Unid. 

Quant. de  

Aparelhos 

 (A) 

Preço Unitário 

Bimestral por 

 Aparelho (B) 

Preço Total (A x B)  

x 12 pagamentos  

(Período de 24 meses) 

1 

Serviços de manutenções preventivas e corretivas em 14 aparelhos 

de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra e peças, 

conforme especificações constantes no Anexo VII.   

Serviço 14 R$ 130,95 R$ 21.999,60 

 

 

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, 08 de setembro 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: Donizete do Carmo dos Santos 

Cargo: Secretário Municipal da Administração  

CPF: 195.455.798-11 

 

 

 

 

 

Assinatura: _________________________________________ 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

PELO CONTRATANTE:  

 

Nome: Everton de Araujo Basílio 

Cargo: Secretário Municipal de Economia e Finanças 

CPF: 221.666.448-05 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

 

 

PELA CONTRATADA:  

Nome: Ricardo Alexandre Minetto 

Cargo: Proprietário 

CPF: 200.772.528-29 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA 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: Cristiano de Souza Camargo 

Cargo: Eletricista Instalador 

CPF: 190.948.038-01 

 

 

 

 

 

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 DE ECONOMIA E FINANÇAS 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 11.043/22 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo n° 42.772/22, a 

prestar ao CONTRATANTE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS, INCLUINDO COMPRESSOR, conforme as especificações constantes no Anexo VII 

do Edital melhor descrito nos Anexos III e X do presente Edital, que contém as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o 

preparo das propostas. 

LOTE 1 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR  

Item Descrição do Serviço Unid. 

Quant. de  

Aparelhos 

 (A) 

Preço Unitário 

Bimestral por 

 Aparelho (B) 

Preço Total (A x B)  

x 12 pagamentos  

(Período de 24 meses) 

1 

Serviços de manutenções preventivas e corretivas em 14 aparelhos 

de ar condicionado, com fornecimento de mão de obra e peças, 

conforme especificações constantes no Anexo VII.   

Serviço 14 R$ 130,95 R$ 21.999,60 

 

 

NOME: EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS  

RG Nº: 27.623.418-2 

CPF Nº: 221.666.448-05 

DATA DE NASCIMENTO: 03/09/1981 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Marechal João Baptista Mascarenhas de Moraes, nº 1-68, Residencial Parque Colina Verde 

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Araujo Leite, nº 17-47, Centro 

TELEFONE: (14) 3235-1451 / (14) 99754-4743 

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

E-MAIL PESSOAL: tonbauru@yahoo.com.br 

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: EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua Araujo Leite, nº 17-47, Centro 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1451 

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

 

 

mailto:evertonbasilio@bauru.sp.gov.br
mailto:tonbauru@yahoo.com.br
mailto:evertonbasilio@bauru.sp.gov.br

