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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

CONTRATO Nº 11.264/22 

PROCESSO Nº 112.030/21 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16/21 

 

 

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EXECUTIVOS DE 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI), E O PROJETO 

DA ESTRUTURA METÁLICA DAS COBERTURAS DO PRÉDIO 

DA EMEII VÉRA LUCIA CURY SAVI, 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 pelo Sr. NILSON GHIRARDELLO, Secretário 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, (17) 99625-6301, 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 588/21 da Concorrência Pública nº 16/21, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 112.030/21. 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO DA LICITAÇÃO E DO PRAZO 

 

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 (PCI), E O PROJETO DA ESTRUTURA METÁLICA DAS COBERTURAS DO 

PRÉDIO DA EMEII VÉRA LUCIA CURY SAVI, situada a Rua Sargento Manoel Faria Inojosa, nº 3-09 – Jd. Nova Esperança II – 

Zona Oeste – Cep: 17.065-204 – Bauru/SP. 

 

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 nos 

moldes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Segunda: DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

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

técnicos executivos de prevenção e combate a incêndio (PCI), e o projeto da estrutura metálica das coberturas do prédio da EMEII 

Véra Lucia Cury Savi, situada a Rua Sargento Manoel Faria Inojosa, nº 3-09. 

 

2.2. Os serviços técnicos a serem elaborados são os seguintes: 

 

2.2.1. Estrutura Metálica para Coberturas: projeto completo da cobertura de telhado, sendo de estrutura 

metálica, com uso de telha metálica termoacústica, tipo sanduíche ‐  conforme especificado no projeto técnico 

arquitetônico. 

 

2.2.1.1. Importante ressaltar que se faz necessário o dimensionamento e especificação das calhas em 

chapa galvanizada, com detalhamento do tipo de material, espessura, dobras, comprimentos e demais 

informações relevantes para a correta execução na obra; 

 

2.2.1.2. Elaboração da especificação dos rufos, com os detalhamentos, dobras, comprimentos e 

demais informações relevantes para a Construtora proceder com a correta execução; 

mailto:diasecardozo@diasecardozo.com.br


 
 

 2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 11.264/22 

 

2.2.1.3. Nos locais indicados no projeto arquitetônico, geralmente as passarelas e corredores – locais 

de ligação entre prédios – com uso de estrutura metálica com cobertura em policarbonato, também se 

faz imprescindível o devido dimensionamento com as especificações de um projeto técnico executivo, 

ou seja, contendo todas as informações necessárias para a posterior execução, ou seja, é necessário 

dimensionar e detalhar não só a cobertura, mas também os pilares metálicos de sustentação e suas 

fundações, detalhando inclusive como será a ligação pilar-fundação. 

 

2.2.2. Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio – PCI – Pela totalidade da área, estima-se que o projeto 

de prevenção e combate a incêndio seja protocolado no Via Fácil, site do Corpo de Bombeiro, como Projeto 

Técnico Simplificado [PTS], de acordo com a Instrução Normativa nº 42/2020, item 5.1, 5.1.1 e independente 

da classificação de projeto, a CONTRATADA estará responsável pela entrada do requerimento juntamente ao 

Corpo de Bombeiro e entrega do projeto completo, devendo apresentar em um primeiro momento, o protocolo 

e posteriormente o projeto com todas as indicações dos elementos de combate a incêndio e aprovação total do 

projeto junto ao Corpo de Bombeiros. 

 

2.2.2.1 Em relação ao procedimento de protocolização do projeto de PCI juntamente ao Corpo de 

Bombeiro, informamos que a DPPST/SMO disponibilizará os dados de acesso, como login/e-mail do 

usuário e senha, a CONTRATADA, para que a DPPST tenha o histórico dos trâmites e a aprovação 

final, evitando assim que a tramitação desse projeto permaneça no histórico de aprovação do 

responsável técnico que elaborará esse projeto. E ainda com os dados cadastrais da CONTRATANTE, 

por ser órgão da Administração Pública Municipal, temos isenção das taxas de emolumentos, para 

análise dos projetos de PCI, perante o Sistema Via Fácil, conforme IT.01/2019, item 14, subitem 

14.1, alínea a, do Decreto Estadual Paulista nº 63.911/2018. 

 

2.3. Serviços correlatos aos projetos técnicos executivos que devem ser entregues pela CONTRATADA: 

 

2.3.1. Memorial técnico descritivo detalhado de cada disciplina CONTRATADA, sendo: Cobertura Metálica e PCI; 

 

2.3.2. Tabelas com relação de quantitativos de materiais; 

 

2.3.3. Memória de cálculo detalhada de cada disciplina, até para que seja possível a melhor análise dos 

projetos/serviços pelos técnicos analistas da DPPST. Neste memorial deve conter todas as ações consideradas para o 

cálculo das estruturas (permanentes, sobrecargas e acidentais), as combinações e a envoltória de esforços atuantes em 

cada peça, sendo que os perfis adotados devem ser justificados; 

 

2.3.4. Planilha orçamentária, contendo todos os serviços previstos nos projetos técnicos, discriminando o custo 

unitário e total estimado para cada serviço, no modelo padrão da CONTRATANTE, que a DPPST/SMO disponibilizará 

a CONTRATADA, com uso de tabelas oficiais, para estimativa de valor monetário, como SINAPI, C‐  DHU e FDE. 

Ressaltando que a planilha prioritária é SINAPI, produzida e disponibilizada pela Caixa Econômica Federal, sendo que 

em casos de itens não encontrados na SINAPI, aceita‐ se a busca e uso de planilhas também oficiais como CDHU 

[segunda base de referência preferencial], FDE [terceira base de referência preferencial] e pesquisa de mercado em 

última hipótese, após o esgotamento de procura nas três tabelas oficiais; 

 

Importante fazermos o adendo de que a planilha FDE consta, geralmente, o BDI incluso em cada serviço | em cada 

item, sendo que se faz necessário a atenção da não aplicação dupla da porcentagem de BDI; 

 

2.3.5. Anotações de Responsabilidade Técnica, preenchida e assinada pelo engenheiro responsável pela elaboração de 

sua atividade/disciplina específica, relacionando todas as suas atividades desenvolvidas. A ART deve ser 

disponibilizada a DPPST impressa e em formato digital .pdf, assinada [se for em formato físico, em papel, que seja 

assinada com caneta de tinta azul] e com a devida taxa recolhida; 

 

2.3.6. Observação: Em cada prancha de projeto técnico, deve conter tabela ou lista de material de forma precisa, com 

especificação do material a ser utilizado, bem como a devida quantificação de cada item, descrevendo ainda a unidade, 

como: m, m², m³, kg, tonelada, etc; 

 

2.3.7. A CONTRATADA deverá providenciar, as suas expensas e sob sua supervisão e responsabilidade, toda a mão 

de obra, material consumível [papel, lápis, caneta, impressões, translado se for de outro Município] e equipamentos 

[espaço físico para o desenvolvimento dos trabalhos, computadores, softwares] necessários à elaboração dos projetos 

executivos e serviços técnicos; 
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2.3.8. Após a CONTRATADA proceder com a entrega final de todos os projetos executivos e serviços técnicos a 

DPPST | SMO informamos que a mesma poderá ser acionada para responder e esclarecer possíveis questionamentos 

técnicos oriundos do processo licitatório para a execução da obra da EMEII Vera Lúcia Cury Savi, quando da efetiva 

reforma e ampliação da referida unidade escolar pela Construtora. Ficando assim a CONTRATADA ciente e tendo 

pleno conhecimento de que pode ser acionada, mesmo após o término da vigência do contrato, para elucidar dúvidas 

técnicas tanto por parte da fiscalização da obra, quanto da Construtora. Podendo ainda, a CONTRATADA estar à 

disposição para esclarecimentos durante o Acompanhamento Técnico de Obras [ATO]. 

 

OS PROJETOS TÉCNICOS EXECUTIVOS DEVERÃO SER APROVADOS E ESTAREM DE ACORDO COM AS SEGUINTES 

REGRAS, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS: 

 

2.4. Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo, assim como toda a legislação 

Municipal, Estadual e Federal pertinente, independente de citação. 

 

2.5. A elaboração dos projetos técnicos executivos deverá estar de acordo com as necessidades atuais da Secretaria 

Municipal da Educação, de acordo com as diretrizes e especificações técnicas, o termo de referência e o projeto arquitetônico em 

anexo [elaborados pela Secretaria Municipal de Obras]. 

 

2.6. Deverá também estar de acordo com as boas práticas da engenharia, as especificações deste Termo de Referência 

e as normas técnicas atualmente em vigor no País [ABNT NBR e demais Leis referente aos assuntos objeto a esse Termo de 

Referência]. 

 

2.7. Normas e Regras [Decretos, Instruções Técnicas / ITs] do Corpo de Bombeiros de Bauru/SP – 12.º Grupamento 

de Bombeiros/Seção de Atividades Técnicas/Corpo de Bombeiros de Bauru/SP – [aprovação do projeto de Prevenção e Combate à 

Incêndios junto ao Corpo de Bombeiros], Decreto nº 63.911/2018 e Instruções Técnicas atualizadas. 

 

2.8. Normas e regras de acessibilidade conforme Lei 10.098/2000, Decreto Lei 5.296/2004, ABNT NBR 9.050/2020 

Versão Corrigida: 2021, inclusive suas revisões, atualizações e legislação pertinente. 

 

2.9. Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo; Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, 

Estaduais e Municipais. 

 

2.10. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas 

Federais, Estaduais e Municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. 

 

RELAÇÃO DE SERVIÇOS E QUANTIDADES DE MATERIAIS EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS: 

 

2.11. A CONTRATADA deverá sintetizar/reunir em uma única planilha de quantitativos todas as quantidades de todos 

os serviços necessários para a execução do projeto especifico na obra de reforma e ampliação da escola à serem contratados em uma 

licitação futura. 

 

2.12. A planilha de quantitativos [planilha Excel .xls) será apresentada com colunas com: números dos itens, 

discriminação dos serviços, quantidades [levantadas nos projetos], unidades [metro, M², M³, Kg, Unidade], código referente ao 

serviço da tabela SINAPI [CEF], CDHU, FDE, valores com e sem BDI, tudo em colunas próprias. 

 

2.13. Memória do cálculo [do levantamento] com todas as quantidades e composições que constarem na planilha, com 

código da fonte utilizada, entregue em arquivo digital (Windows Excel, extensão: .xls ou .xlsx). 

 

MEMORIAL TÉCNICO ESPECÍFICO 

 

2.14. Memorial técnico descritivo completo de acordo com o projeto técnico acrescentando informações para uma 

melhor compreensão do projeto e sua aplicação na execução da obra.  

 

2.15. Descrição das etapas e serviços a serem executados pela Construtora com especificação de materiais, de traços de 

argamassas, material a ser empregado na obra, descrição detalhada das ações, orientando e direcionando a obra em cada uma de suas 

especialidades.  

 

2.16. Todos os documentos e os projetos deverão ter a ART/RRT do profissional e seguir os padrões e as diretrizes e 

especificações técnicas da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bauru-SP. 
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2.17. 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 que este material ou serviço deverá 

ser amplamente descrito e explicado, com detalhes técnicos e especificações detalhadas. 

 

2.18. Deverá ser apresentado e entregue em 04 (quatro) vias impressas em papel sulfite A4, com assinatura do autor e 

arquivo eletrônico (Mídia CD -Windows Word, extensão: .doc ou .docx). 

 

DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA 

 

2.19. Após a assinatura e publicação do contrato o CONTRATANTE expedirá a autorização (Ordem de Serviço) para 

início da execução dos serviços por parte da CONTRATADA. 

 

2.19.1. A emissão da Ordem de Serviço será dada pela Secretaria Municipal de Obras. 

 

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

definição de diretrizes com os gestores e fiscais do contrato, 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. 

 

2.21. A CONTRATADA deverá entregar todos os projetos executivos e serviços técnicos no prazo máximo de 90 

(noventa) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de serviço.  

 

2.22. Os serviços e projetos técnicos executivos deverão estar de acordo com as Normas Técnicas da ABNT NBR e 

conforme este Termo de Referência (Especificações, Diretrizes e Normas Técnicas). 

 

2.23. Os serviços e projetos técnicos executivos deverão ser entregues conferidos, corrigidos e revisados pela 

CONTRATADA.  

 

2.24. Todos os projetos técnicos executivos necessários à execução da obra deverão ser entregues em 04 (quatro) 

cópias impressas em papel sulfite (impressas/plotadas) em pranchas padrão Secretaria de Obras e assinadas pelos engenheiros 

calculistas responsáveis.  

 

2.25. Os arquivos digitais (AutoCAD, extensão: .dwg e Excel, extensão: .xls ou .xlsx) e respectivas RRT/ART’s 

deverão ser entregues ao Departamento Técnico (DPPST) da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bauru/SP.  

 

2.26. A CONTRATADA deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) de execução dos 

projetos (recolhida sobre o valor do contrato e assinada pelo mesmo profissional que forneceu os acervos técnicos). 

 

2.27. Caso a CONTRATADA queira ter acesso as aprovações diversas, em DAE, Vigilância Sanitária e SEPLAN, será 

disponibilizado os documentos originais, para que seja possível proceder com a leitura e comprovar a devida veracidade das imagens 

e prints registrados no Termo de Referência. 

 

2.28. O projeto arquitetônico executivo da escola [arquivo digital em AutoCAD | extensão: .dwg] será fornecido à 

CONTRATADA pela Secretaria Municipal de Obras e será disponibilizada em anexo ao Edital. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

 

2.29. Haverá uma medição única, quando a CONTRATADA proceder com a entrega total de todos os serviços e 

projetos e com o devido recebimento aprovado pelos técnicos da Secretaria Municipal de Obras, em que a CONTRATADA emitirá 

uma nota fiscal apenas, a ser atestada pelos fiscais de projeto e gestor do contrato.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

2.30. Projetos em pranchas com tamanho padrão da Secretaria Municipal de Obras de tamanhos: duas ou três alturas de 

29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras de 18,5 cm. 

 

2.31. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é um documento que somente o profissional habilitado (no 

caso, o engenheiro responsável pelo serviço) poderá emitir. É o documento que vincula o trabalho executado à responsabilidade 

profissional. Ele é amparado por lei e órgão competente, neste caso, o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). A 

ART deve estar devidamente preenchida com os dados do cliente, endereço e descrição completa e correta dos serviços executados, 

além da identificação do profissional. 
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2.32. Para que a ART tenha validade ela deve ser assinada e a respectiva taxa, recolhida. 

 

2.33. O Registro de Responsabilidade Técnica, a RRT é um documento que somente o profissional habilitado (no caso, 

o arquiteto responsável pelo serviço) poderá emitir. É o documento que vincula o trabalho executado à responsabilidade profissional. 

Ele é amparado por Lei e órgão competente, neste caso, o CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo). A RRT deve estar 

devidamente preenchida com os dados do cliente, endereço e descrição completa e correta dos serviços executados, além da 

identificação do profissional. Para que a RRT tenha validade ela deve ser assinada e a respectiva taxa, recolhida. 

 

2.34. A publicação do Diário Oficial do Município pela internet; 

https://www2.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.aspx Com publicação: 3ª feira, 5ª feira e aos sábados. 

 

2.35. A CONTRATADA deverá ao final da elaboração dos projetos executivos compatibilizar os projetos entre si. 

Conferindo e verificando se entre os projetos técnicos há discordâncias ou incompatibilidades, devendo a CONTRATADA revisar os 

projetos e resolver as diferenças compatibilizando, conferindo e revisando todos os projetos a fim de evitar conflito e distorções de 

informações e incompatibilidades durante a execução da obra. 

 

2.36. Em caso de eventuais dúvidas no teor do presente Termo de Referência, solicitamos que façam contato com quem 

subscreve, no caso, Sra. Renata Sajovic Martins, Engenheira Civil lotada na Seção de Documentação Técnica, DPPST, 

Departamento Técnico e Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bauru. 

 

2.37. O termo de referência é parte integrante desde Edital e está disponível para consulta no site da Prefeitura 

Municipal de Bauru, através do link: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/licitacoes/ 

 

Cláusula Terceira: VALOR DO CONTRATO 

 

3.1. O valor do presente contrato será de R$ 44.444,44 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais 

e quarenta e quatro centavos) obtidos com base na planilha de quantidade e preços unitários da CONTRATADA conforme tabela 

abaixo: 

 

LOTE 1 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EXECUTIVOS 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN. 

VALOR 

UNITÁRIO 

(SEM BDI) 

VALOR 

UNITÁRIO 

(COM BDI) 

VALOR 

TOTAL 

(SEM BDI) 

VALOR 

TOTAL 

(COM BDI) 

1 
PROJETO EXECUTIVO DE 

ESTRUTURA METÁLICA 
1.002,83 M² R$ 12,00 R$ 14,76 R$ 12.033,96 R$ 14.801,77 

2 

PROJETO EXECUTIVO DE 

INSTALAÇÕES DE 

PREVENÇÃO E COMBATE 

A INCÊNDIO 

1.002,83 M² R$ 6,00 R$ 7,38 R$ 6.016,98 R$ 7.400,89 

3 

PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA PARA 

REFORMA E/OU 

AMPLIAÇÃO DE 

EDIFICAÇÕES 

EXISTENTES 

01 UN. R$ 4.500,00 R$ 5.535,00 R$ 4.500,00 R$ 5.535,00 

4 
CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 
01 UN. R$ 1.500,00 R$ 1.845,00 R$ 1.500,00 R$ 1.845,00 

5 MEMORIAL DE CÁLCULO 01 UN. R$ 2.500,00 R$ 3.075,00 R$ 2.500,00 R$ 3.075,00 

6 

MEMORIAL DESCRITIVO 

E DE ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS 

01 UN. R$ 2.000,00 R$ 2.460,00 R$ 2.000,00 R$ 2.460,00 

7 

DESPESAS (IMPOSTOS, 

TX ART, PLOTAGEM, 

DESLOCAMENTO, ETC) 

01 VB R$ 7.582,75 R$ 9.326,78 R$ 7.582,75 R$ 9.326,78 

VALOR TOTAL R$ 36.133,69 R$ 44.444,44 

 

3.2. As despesas decorrentes da execução deste contrato serão suportadas pela verba da Classificação Funcional nº 

12.365.0109.2.012, sub elemento nº 05, Centro de Custo nº 128. 
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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 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: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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. 

 

5.3. A CONTRATADA deverá executar rigorosamente o projeto, sendo vedada qualquer alteração sem a competente 

autorização expressa do CONTRATANTE. 

 

5.4. Comunicar quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive transgressões às normas técnicas ou Leis em 

vigor, que vierem a constatar nos estudos realizados. 

 

5.5. 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. 

 

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

 

5.7. 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 à Prefeitura Municipal de Bauru ou a 

terceiros. 

 

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

gerir o contrato. 
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5.9. 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.  

 

5.10. 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. 

 

5.11. 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. 

 

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

expressamente autorizada pelo CONTRATANTE. 

 

5.13. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

5.14. Devolver, no estado em que recebeu, a documentação de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru, que lhe 

foi cedida por empréstimo ao longo da execução do contrato, se for o caso. 

 

5.15. 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. 

 

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

contrato. 

 

5.17. Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas existentes e citadas no Memorial Descritivo/Termo de 

Referência, em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do poder 

público: 

 

5.17.1.   Elaborar o projeto de acordo com Lei 10.098/2000, Decreto Lei 5.296/2004 a norma NBR 9050 de 

setembro de 1994, relativa à adequação de edifícios ao atendimento da pessoa portadora de deficiência; 

 

5.17.2.   Elaborar o projeto de acordo com o Decreto Estadual 56.819/2011 e Instruções Técnicas, relativo ao 

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

 

5.17.3.   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 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. 

 

5.18. Elaborar o projeto de acordo com a Lei Estadual nº 12.526 de 02/01/2007 e Legislações Municipais relativas aos 

reservatórios de captação de águas pluviais. 

 

5.19. Aprovar o projeto junto aos órgãos competentes. 

 

5.20. 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. 

 

5.21. Utilizar, no desenvolvimento dos serviços, softwares originais com licenças de uso legalizadas e válidas. 

 

5.22. Todas as pranchas, relatórios, memórias, deverão ser enviados assinados de acordo com os padrões. 

 

5.23. 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. 
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Cláusula Sexta: MULTAS E PENALIDADES 

 

6.1. 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: 

 

6.1.1. Advertência; 

 

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

aplicação da multa prevista no item 6.1.; 

 

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

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

6.1.4. 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; 

 

6.1.5. As penalidades previstas no subitem 6.1.2 poderão ser aplicadas distinta ou cumulativamente, conforme 

o caso. 

 

6.2. 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. A CONTRATANTE se reserva o direito de julgar, a seu 

inteiro juízo e critério, em igual prazo. 

   

Cláusula Sétima: RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

 

7.1. 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. 

 

7.2. 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 Oitava: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

 

8.1. 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. 

 

8.2. 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-mail: fernando.camargo@educa.bauru.sp.gov.br, vinculado à Secretaria 

Municipal da Educação;  

 

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

portadora do RG nº 22.953.493-4, CPF nº 185.195.008-70, e-mail: ludmilla.tidei@educa.bauru.sp.gov.br, 

vinculada à Secretaria Municipal da Educação; 

 

c) Como Fiscal Titular da Obra o servidor Sr. JOÃO ANTONIO CAMARGO MATIOLLI, matrícula nº 

35.602, portador do RG nº 40.514.694-2, CPF nº 430.341.988-50, e-mail: joaomatiolli@bauru.sp.gov.br, 

vinculado à Secretaria Municipal de Obras; e 

 

d) Como Fiscal Suplente da Obra a servidora Sra. MARINA ALVES FERRAZ PEDRINI, matrícula nº 

32.635, portadora do RG nº 44.076.380-0, CPF nº 313.751.338-37, e-mail: marinapedrini@bauru.sp.gov.br, 

vinculada à Secretaria Municipal de Obras. 

 

mailto:ludmilla.tidei@educa.bauru.sp.gov.br
mailto:joaomatiolli@bauru.sp.gov.br
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8.3. 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. 

 

8.4. 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: 

 

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

gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 

 

8.4.2. 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; 

 

8.4.3. 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 Nona: DA CONVOCAÇÃO E DA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

9.1. A CONTRATADA deverá assinar o contrato e retorná-lo ao Departamento de Comunicação e Documentação no 

prazo de até 02 (dois) dias úteis, se sediado no Município de Bauru e, de até 05 (cinco) dias úteis, se fora do Município, a contar do 

recebimento do mesmo. 

 

9.2. O Departamento de Comunicação e Documentação convocará a CONTRATADA para assinar o contrato, que deverá 

fazê-lo no prazo e nas condições estabelecidas, sob pena de decair do direito de contratação e incidir na multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total de sua proposta, além de sujeitar-se a outras sanções previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993 e nº 8.883, de 08 de junho de 1.994. 

 

9.3. Quando a CONTRATADA não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, é facultado à 

Administração convocar as outras proponentes na ordem de classificação para fazê-lo com igual prazo e condições da proposta 

vencedora, ou ainda revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 

1.993 e item 9.2 deste Edital. 

 

9.4. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem que esteja obrigado a recorrer ao Judiciário, rescindir a 

avença, ao amparo e na forma dos art. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando asseguradas, em quaisquer 

hipóteses, as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido Processo legal. 

 

9.5. Caso a empresa vencedora seja de estado diverso do Estado de São Paulo, deverá a mesma comprovar, para fins 

de assinatura do contrato, a chancela ou registro no CREA/SP demonstrando que tem condição legal de atuar neste Estado, nos 

termos da Resolução nº 336/89 do CONFEA. 

 

9.6. Quando da assinatura do contrato, a CONTRATADA prestará garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor 

total do contrato, optando pela modalidade, nos termos do art. 56, §1º, 2º e 4º da Lei Federal n º 8.666, de 21 de junho de 1.993.  

 

9.7. No caso do licitante com menor preço apresentar proposta com valor global inferior a 80% (oitenta por cento) do 

menor valor a que se refere o art. 48 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, será exigida para a assinatura do contrato 

garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §1º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

9.8. No caso de caução em dinheiro a garantia será restituída, mediante requerimento da CONTRATADA, após a 

conclusão dos serviços e apresentação do Termo de Recebimento Provisório da Obra, corrigida monetariamente pelo 

I.P.C.A./I.B.G.E ou outro índice de correção oficial do Município, que venha substituí-lo. 

 

Cláusula Décima: DA DIREÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

10.1. Os serviços de que trata o presente Edital serão dirigidos por engenheiro civil ou arquiteto, com registro no 

CREA/CAU. 
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10.2. 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. 

 

10.3. 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. 

 

10.4. 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 Município ou perante terceiros. 

 

Clausula Décima Primeira: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital serão conforme art. 110, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993. 

 

11.2. É facultada à comissão ou Autoridade superior desta Prefeitura, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência, destinada a esclarecer ou complementar instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente na proposta. 

 

11.3. Os proponentes responderão pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob as penas da Lei. 

 

11.4. 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. 

 

11.5. 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.  

 

11.6 Anulação do procedimento induz à do contrato. 

 

11.7. 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. 

 

11.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

11.9. 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. 

 

11.10. 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. 

 

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

financeira, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

11.12. Poderão ser constituídas comissões técnicas de livre escolha do Prefeito para assessorar a Comissão de Licitações 

em qualquer etapa do procedimento licitatório. 

 

11.13. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação da Educação. 

 

11.14. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o período de validade do contrato, as condições de 

habilitação exigida no Edital. 

 

11.15. No mesmo prazo fixado no item 9.1, a CONTRATADA deverá assinar o Termo de Ciência e Notificação (Anexo 

VIII), em cumprimento a Resolução nº 08/2.004 do Tribunal de Contas do Estado. 

 

11.16. A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável das normas deste Edital e seus Anexos e a 

observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem. 
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11.17. Os Licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 

pela Comissão Permanente de Licitação sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 

11.18. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital.  

 

11.19. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre esta Concorrência Pública junto a Comissão 

Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Educação, por intermédio da Divisão de Compras e Licitações, sito na Alameda 

Dama da Noite, nº 3-14 - Quadra 3 - Parque Vista Alegre, Bauru - SP, CEP: 17.020-050, telefone (14) 3214-4744 / (14) 3214-3307. 

 

11.20. A entrega dos ENVELOPES Nº 01 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” E Nº 02 “PROPOSTA 

COMERCIAL” implicará a aceitação integral das regras do presente Edital por parte do interessado/licitante. 

 

11.21. Para as questões que se suscitarem entre os eventuais interessados e a Administração Municipal de Bauru na 

interpretação das Cláusulas do presente Edital e que não forem resolvidas amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o foro 

da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo os interessados de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Cláusula Décima Segunda: DO FORO 

 

12.1. 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, 17 de novembro de 2.022. 

 

 

 

 

 

 

NILSON GHIRARDELLO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

RENAN CESAR DE OLIVEIRA DIAS 

DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME: NOME: 

RG: RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 11.264/22 

 

 

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 (PCI), E O PROJETO DA ESTRUTURA METÁLICA DAS COBERTURAS DO 

PRÉDIO DA EMEII VÉRA LUCIA CURY SAVI, situada a Rua Sargento Manoel Faria Inojosa, nº 3-09 – Jd. Nova Esperança II – 

Zona Oeste – Cep: 17.065-204 – Bauru/SP. 

 

 

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, 17 de novembro 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 

 

 

 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Nilson Ghirardello 

Cargo: Secretário Municipal da Educação 

CPF: 058.515.668-92 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Renan Cesar de Oliveira Dias 

Cargo: Representante Legal 

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: Nilson Ghirardello 

Cargo: Secretário Municipal da Educação 

CPF: 058.515.668-92 

 

 

 

 

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 Civil 

CPF: 173.946.888-01 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

DEMAIS RESPONSÁVEIS 

 

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscal 

Nome: João Antonio Camargo Matiolli 

Cargo: Engenheiro 

CPF: 430.341.988-50 

 

 

 

 

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): 11.264/22 

 

 

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 (PCI), E O PROJETO DA ESTRUTURA METÁLICA DAS COBERTURAS DO 

PRÉDIO DA EMEII VÉRA LUCIA CURY SAVI, situada a Rua Sargento Manoel Faria Inojosa, nº 3-09 – Jd. Nova Esperança II – 

Zona Oeste – Cep: 17.065-204 – Bauru/SP. 

 

 

 

NOME: NILSON GHIRARDELLO 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

RG Nº: 11.534.717-3 

CPF: 058.515.668-92 

DATA DE NASCIMENTO: 04/10/1959 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: AVENIDA AFONSO JOSÉ AIELLO, Nº 14-100, LOTE Nº 35, VILLAGIO II 

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA RAPOSO TAVARES, Nº 8-38 

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

E-MAIL PESSOAL: nilsonghirardello@bauru.sp.gov.br 

TELEFONE: (14) 99749-7795 (14) 3235-1264 

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: CAMILA GOMES COSTA 

CARGO: CONTROLADORA GERAL INTERINA 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Praça das Cerejeiras nº 1-59, Bauru/SP – CEP: 17.014-900 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1264 

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