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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

CONTRATO N° 11.346/22 

PROCESSO Nº 61.858/22  

Dispensa de Licitação com fulcro no Inciso XIII, do Art. 24 e caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

 

CONTRATO PARA ESTUDO, PARA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

(PPP) PARA A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DE BAURU, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE. 

 

 

 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. LEANDRO DIAS JOAQUIM, Secretário Municipal de Obras, 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 de outro lado a FUNDAÇÃO 

INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE, sita a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, n° 5677, Vila São Francisco, na cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, telefone (11) 3767-1761, e-mail: propostas@fipe.org.br, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.942.358/0001-46, 

daqui em diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato por seu Diretor-Presidente o Sr. CARLOS ANTONIO LUQUE, RG n° 

3.863.156-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 078.334.318-34, e pela Sra. MARIA HELENA GARCIA PALLARES ZOCKUN, RG n° 

3.533.657 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 574.836.638-04. 

 

 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 proposta comercial, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 61.858/22. 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA MODELAGEM E ANÁLISE DE 

VIABILIDADE PARA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) PARA A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO 

DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DE BAURU, envolvendo: 

 

 Fixação do modelo de concessão que será concretizado para a efetiva e correta conclusão das obras e 

funcionamento da estação de tratamento de esgoto; 

 

 Conclusão das obras de implantação da estação de tratamento, incluindo avaliação do atual estágio de obras e 

dimensionamento dos investimentos necessários; 

 

 Operação da estação de tratamento, considerando os custos fixos e variáveis; 

 

 Manutenção da estação de tratamento de esgoto sanitário ao longo do período de contrato. 

 

1.2. O regime do presente contrato é empreitada por preço global. 

 

Cláusula Segunda: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

 

2.1. Para todos os efeitos, para melhor caracterização da prestação dos serviços, bem como para definir procedimentos e normas 

decorrentes das obrigações ora contratadas, integram este contrato a proposta técnica e comercial apresentada pela CONTRATADA, parte 

integrante do contrato independentemente de transcrição. 

 

Cláusula Terceira: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

3.1. A CONTRATADA é obrigada a prestar os serviços em perfeitas condições, utilizando procedimento da melhor técnica e de 

acordo com o explicitado na Cláusula Segunda, em estrita obediência à legislação vigente e, ainda: 

 

3.1.1. Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta; 

 

3.1.2. Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam inteiramente 

concluídos e acabados; 

 

3.1.3. Atender prontamente as reclamações do CONTRATANTE, prestando, refazendo e corrigindo, quando for o caso, 

às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem à qualidade estabelecida; 

 

3.1.4. Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a fornecer ao 

CONTRATANTE; 

 

3.1.5. Arcar com todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde a remuneração do pessoal neles 

empregados, até os seguros e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o 

presente contrato; e 
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3.1.6. Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações decorrentes de danos que causar, por dolo ou 

culpa, a empregados ou bens do CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

Cláusula Quarta: DO PESSOAL DA CONTRATADA 

 

4.1. Nos serviços a serem prestados, a CONTRATADA alocará pessoal, quer de direção, quer de execução, de reconhecida 

competência e aptidão, utilizando-se dos mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética. 

 

Cláusula Quinta: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

5.1. Para garantir o cumprimento do presente contrato, o CONTRATANTE se obriga a: 

 

5.1.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

 

5.1.2. Disponibilizar à CONTRATADA os dados e informações necessárias à execução dos serviços, nos termos 

previstos na “Proposta Técnica e Comercial”. 

 

Cláusula Sexta: DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

6.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços no prazo de 10 (dez) meses, contados a partir da expedição da ordem de 

início dos serviços. 

 

Cláusula Sétima: DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

7.1. O contrato terá vigência pelo prazo de 18 (dezoito) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos no 

art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Oitava: DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

8.1. O valor total da remuneração é de R$ 1.190.000,00 (um milhão, cento e noventa mil reais), sendo que R$ 840.0000,00 

(oitocentos e quarenta mil reais) será pago pelo CONTRATANTE em 10 (dez) parcelas, mediante contra entrega dos relatórios das etapas na forma 

discriminada abaixo e R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) será pago pela CONTRATADA da Concorrência da Parceria Público-

Privada (PPP), a título de ressarcimento do Edital de Licitação:  

 

1ª Parcela: Etapa 1 (Levantamento e consolidação das informações e parcela da Modelagem Técnico-Operacional) – 

R$ 126.000,00; 

 

2ª Parcela: Etapa 2 (parcelas da Modelagem Técnico-Operacional, Análise da viabilidade econômica-financeira e 

dos aspectos jurídico-institucionais) – R$ 126.000,00; 

 

3ª Parcela: Etapa 3 (conclusão da Modelagem Técnico-Operacional; e parcelas das Análises da viabilidade 

econômica-financeira, dos aspectos jurídico-institucionais e dos riscos do Projeto) – R$ 126.000,00; 

 

4ª Parcela: Etapa 4 (conclusão das Análises de viabilidade econômica-financeira, dos aspectos jurídico-

institucionais, dos riscos do Projeto e Definição da modelagem da contratação) – R$ 126.000,00; 

 

5ª Parcela: Etapa 5 (Audiências Públicas) – R$ 56.000,00; 

 

6ª Parcela: Etapa 6 (Elaboração da Minuta do Edital da Parceria Público-Privada) – R$ 56.000,00; 

 

7ª Parcela: Etapa 7 (Publicação do edital e consultoria em eventuais pedidos de impugnação) – R$ 56.000,00; 

 

8ª Parcela: Etapa 8 (Análise técnica, administrativa e jurídica das documentações e propostas) – R$ 56.000,00; 

 

9ª Parcela: Etapa 9 (Encerramento da licitação) – R$ 56.000,00; 

 

10ª Parcela: Etapa 10 (Assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço) – R$ 56.000,00. 

 

8.1.1. O valor remanescente de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) deverá ser custeado pela pela 

empresa vencedora da licitação, conforme regras a serem estabelecidas no Edital do certame licitatório, mediante reembolso 

ao CONTRATANTE, sendo esta última contra quem será emitida a nota fiscal pela CONTRATADA; 

 

8.1.2. O prazo para pagamento do valor indicado no item acima será de realizado em até 60 (sessenta) dias 

corridos da após a emissão apresentação da ordem de início dos serviços à empresa vencedora da licitação. 

 

8.2. O pagamento será feito no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da entrega da nota fiscal atestada na 

Secretaria Municipal de Economia e Finanças, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade, juntamente com os relatórios das etapas 

cumpridas e das Certidões Negativas de Débito da Receita Federal, do FGTS e a Trabalhista. 



 

3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Ref. Cont. n° 11.346/22 

 

 

8.3. 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). 

 

8.4. A falta de apresentação das certidões atualizadas, mencionadas no item 8.2, implicará na rescisão do contrato firmado. 

 

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

do previsto no item 8.4. 

 

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

8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Nona: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1. O valor do presente contrato é de R$ 1.190.000,00 (um milhão, cento e noventa mil reais). 

 

9.2. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária do Município de Bauru: Secretaria Municipal de Obras e 

Gabinete da Prefeita. 

 

Cláusula Décima: DO REAJUSTE 

 

10.1. Após decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato e, havendo solicitação da CONTRATADA, os preços serão 

reajustados de acordo com variação do IPCA/IBGE ou, na hipótese de sua extinção, outro equivalente adotado pelo Governo Federal, tomando-se 

por mês base para cálculo a data da ratificação da proposta, desde que não contrarie as normas estabelecidas pelos órgãos ou entidades nacionais 

responsáveis pela autorização e fiscalização das empresas prestadoras dos serviços. 

 

Cláusula Décima Primeira: DOS RECURSOS HUMANOS 

 

11.1. O presente contrato não estabelece vínculo empregatício ou previdenciário entre o CONTRATANTE, de um lado, e, de 

outro, pessoal da CONTRATADA, em decorrência das ações deste contrato, ficando o CONTRATANTE isenta de qualquer obrigação de natureza 

trabalhista e/ou previdenciária com relação aos referidos profissionais. 

 

Cláusula Décima Segunda: DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

12.1. O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do objeto 

contratado, podendo, ainda realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA desde que relacionadas ao presente contrato. 

 

12.1.1. A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a completa responsabilidade da 

CONTRATADA pela inobservância de qualquer obrigação assumida. 

 

Cláusula Décima Terceira: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1. 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, quais sejam: 

 

13.1.1. Advertência; 

 

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

multa prevista no item 13.1; 

 

13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

com prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 

13.1.4. 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. 

 

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

pagamentos devidos a CONTRATADA, independente de qualquer notificação. 

 

Cláusula Décima Quarta: DA TRANSFERÊNCIA E DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

14.1. A CONTRATADA não poderá transferir ou subcontratar o objeto deste contrato no todo, que deve ser executado 

diretamente. O apoio técnico especializado de colaboradores, pessoas físicas ou jurídicas, se necessário, poderá ser utilizado mediante prévia e 

expressa anuência do CONTRATANTE sem prejuízo das obrigações da CONTRATADA e sob sua inteira responsabilidade. 
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Cláusula Décima Quinta: DA RESCISÃO 

 

15.1. Este contrato poderá ser rescindido na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, 

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

 

15.2. O descumprimento de cláusula deste contrato ensejará a rescisão do mesmo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo da aplicação do disposto nos artigos 

86 a 88 do mesmo ordenamento legal. 

 

15.3. O contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos: 

 

a) Dissolução da CONTRATADA; 

 

b) Alteração do Estatuto Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juízo do 

CONTRATANTE, prejudique a execução deste ajuste; 

 

c) Cometimento reiterado de faltas; 

 

d) No interesse do CONTRATANTE, mediante comunicação prévia, com o pagamento dos serviços realizados, total 

ou parcialmente, até a data comunicada no aviso de rescisão e eventuais investimentos realizados pela CONTRATADA, 

devidamente comprovados. 

 

Cláusula Décima Sexta: DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

16.1. Concluído os serviços, inclusive aqueles eventualmente autorizados em aditamento, e estando os mesmos em perfeitas 

condições, serão recebidos pelo CONTRATANTE. 

 

Cláusula Décima Sétima: DO TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

17.1. O Termo de Encerramento do presente contrato será lavrado pelo CONTRATANTE, assinado, também, pela 

CONTRATADA, mediante a apresentação, por ela, das Certidões Negativas de Débito do INSS e do FGTS.  

 

17.2. O CONTRATANTE, mediante solicitação da CONTRATADA, emitirá, ao final do período contratual, atestado de 

capacidade técnica relativo aos serviços prestados. 

 

Cláusula Décima Oitava: DOS CASOS OMISSOS 

 

18.1. A execução deste contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma dos arts. 54 e 

55, Inciso XII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Décima Nona: DA GARANTIA 

 

19.1. Fica dispensada a CONTRATADA da apresentação de garantia contratual para a execução do objeto do presente contrato, 

conforme faculta o artigo 56 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e as suas alterações. 

 

Cláusula Vigésima: DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

20.1. O CONTRATANTE se reserva o direito sobre os relatórios e produtos produzidos, podendo utilizá-los em pesquisas, 

publicações, treinamentos, geração de banco de dados e informações, além de outras atividades e produtos, preservando a referência à 

CONTRATADA, aos autores e colaboradores.  

 

20.2. A CONTRATADA poderá, mediante prévia autorização do CONTRATANTE, utilizar-se do material produzido em 

decorrência da execução do presente contrato.  

 

20.3. Não obstante o disposto no item 20.2 acima, o CONTRATANTE autoriza e reconhece desde logo que a CONTRATADA, na 

qualidade de entidade de caráter educacional, poderá utilizar os trabalhos e os conhecimentos adquiridos em decorrência da execução do presente 

contrato em suas atividades acadêmicas, de ensino, pesquisa e extensão, em especial para: 

 

a) Desenvolvimento de cases para utilização em aulas, seminários e cursos de pós-graduação e livres; 

 

b) Desenvolvimento de trabalhos, monografias, dissertações e teses; 

 

c) Publicação de artigos, resenhas e livros; 

 

d) Desenvolvimento de pesquisas acadêmicas. 
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Cláusula Vigésima Primeira: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

21.1. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e as normas 

regulamentares. 

 

21.2. O fato de qualquer das partes deixar de exigir, a qualquer tempo, o cumprimento de qualquer das disposições do presente 

contrato ou deixar de exercer qualquer opção, faculdade ou direito que lhe seja outorgado, nos termos deste instrumento, não significará renúncia 

às disposições do presente, nem à opção, faculdade ou direito que lhe tenha sido outorgado, salvo se expressamente disposto diversamente neste 

contrato. 

 

21.3. Os serviços serão prestados pela CONTRATADA o CONTRATANTE com relação de completa autonomia, inclusive sem 

qualquer espécie de vínculo trabalhista para os que prestarem serviços em nome da CONTRATADA para o CONTRATANTE e, sobretudo, com 

irrestrita independência técnico-profissional. A CONTRATADA se reserva o direito de efetuar correções nos relatórios/produtos já entregues, caso 

haja razões técnicas para tanto. 

 

21.4. 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. 

 

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

Dispensa de Licitação n° 113/22. 

 

21.6. 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. 

 

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

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

junho de 1.993. 

 

Cláusula Vigésima Segunda: DO FORO 

 

22.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato não resolvidas na esfera administrativa, fica eleito o Foro de Bauru, 

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas do presente contrato. 

 

 E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e 

forma, que lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas 

abaixo identificadas. 

 

 Bauru, 19 de dezembro de 2.022. 

 

 

 

 

LEANDRO DIAS JOAQUIM 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

 

 

 

 

 

CARLOS ANTONIO LUQUE  

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS – FIPE 

 

 

 

 

 

MARIA HELENA GARCIA PALLARES ZOCKUN 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS – FIPE 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

              

NOME:       NOME:     

RG:       RG: 
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MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS – FIPE 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 11.346/22 

 

 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA MODELAGEM E ANÁLISE DE VIABILIDADE PARA 

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) PARA A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO SANITÁRIO DE BAURU, envolvendo: Fixação do modelo de concessão que será concretizado para a efetiva e correta conclusão das 

obras e funcionamento da estação de tratamento de esgoto; Conclusão das obras de implantação da estação de tratamento, incluindo avaliação do 

atual estágio de obras e dimensionamento dos investimentos necessários; Operação da estação de tratamento, considerando os custos fixos e 

variáveis; Manutenção da estação de tratamento de esgoto sanitário ao longo do período de contrato. 1.2.O regime do presente contrato é  

empreitada por preço global. 

 

 

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, 19 de dezembro de 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: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

 

PELO CONTRATANTE: 

 

Nome: Leandro Dias Joaquim 

Cargo: Secretário Municipal de Obras 

CPF: 040.238.328-12 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

 

Nome: Carlos Antonio Luque 

Cargo: Diretor Presidente  

CPF: 078.334.318-34 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

Nome: Maria Helena Garcia Pallares Zockun 

Cargo: Diretora de Pesquisa 

CPF: 574.836.638-04 

 

 

 

 

 

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: Leandro Dias Joaquim 

Cargo: Secretário Municipal de Obras 

CPF: 040.238.328-12 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Nome: Everton de Araujo Basílio 

Cargo: Secretário Municipal de Economia e Finanças 

CPF: 221.666.448-05 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

 

 

 

 

 

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 OBRAS 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS – FIPE 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 11.346/22 

 

 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA MODELAGEM E ANÁLISE DE VIABILIDADE PARA 

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) PARA A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO SANITÁRIO DE BAURU, envolvendo: Fixação do modelo de concessão que será concretizado para a efetiva e correta conclusão das 

obras e funcionamento da estação de tratamento de esgoto; Conclusão das obras de implantação da estação de tratamento, incluindo avaliação do 

atual estágio de obras e dimensionamento dos investimentos necessários; Operação da estação de tratamento, considerando os custos fixos e 

variáveis; Manutenção da estação de tratamento de esgoto sanitário ao longo do período de contrato. 1.2.O regime do presente contrato é  

empreitada por preço global. 

 

 

 

NOME: LEANDRO DIAS JOAQUIM  

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

RG Nº: 7.414.548-4 

CPF Nº: 040.238.328-12 

DATA DE NASCIMENTO: 18/10/1959 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA SILVÉRIO RESTA, Nº 2-161, RESIDENCIAL JD. SAMAMBAIA 

ENDEREÇO COMERCIAL: AV. NUNO DE ASSIS, Nº 14-60 

TELEFONE: (14) 3235-1411 

CELULAR: (14) 98114-2822 

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

E-MAIL PESSOAL: lediasjoaquim@gmail.com 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Bauru - SP 

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: LEANDRO DIAS JOAQUIM  

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Avenida Dr. Nuno de Assis, n° 14-60, Bauru - SP 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1411 

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

 

mailto:lediasjoaquim@gmail.com

