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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 11.288/22 

PROCESSO Nº 98.878/22 

PREGÃO ELETRÔNICO SMS N° 406/22 

 

 

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE DADOS DE 

INTERNET E REDE PRIVADA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE BAURU E A EMPRESA AMERICA NET S.A. 

 

 

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

Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru/SP, inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante denominado “CONTRATANTE”, neste ato 

representado pela Secretária Municipal de Saúde, Dra. ALANA TRABULSI BURGO, 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 AMÉRICA NET S.A, estabelecida 

na cidade de Barueri/SP, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, 5º andar, Torre Jacarandá, Bairro: Tamboré, CEP: 06.460-040 , 

inscrita no CNPJ sob nº 01.778.972/0001-74, Fone (11) 3500-1000, e-mail governo@americanet.com.br, daqui a diante denominada “CONTRATADA”, 

representada neste ato pelo Sr. JEFFERSON MOREIRA DOS SANTOS, portador do RG nº 4.244.078 SSP/GO e CPF nº 706.488.401-15 e pela Sra. 

ERIKA SUTTO, portadora do RG nº 32.074.398-6 e CPF nº 314.141.428-97. 

 

 As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1.994, tanto quanto 

pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto Municipal nº 10.123, de 01 de dezembro de 2.005 e cláusulas e condições do Edital SMS n° 

515/22, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 98.878/22. 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 

 

1.1. A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 98.878/22, a fornecer 

ao CONTRATANTE REDE PRIVADA (LAN TO LAN), LINK DE INTERNET DEDICADO E BANDA LARGA, utilizando a tecnologia de Fibra Óptica 

para interconectar e fornecer internet as unidades Municipais, com suporte técnico, solução de problemas, de acordo com o Anexo I do Edital SMS n° 

515/22. 

 

1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais 

períodos, limitada a sessenta meses, caso haja interesse das partes e nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Segunda: DOS PRAZOS, PARCELAMENTO DO OBJETO E REUNIÕES DE ALINHAMENTO 

 

2.1. REDE PRIVADA (LAN TO LAN) - (LOTE 1 – Item 1). 

 

2.1.1. O objetivo do serviço “REDE PRIVADA (LAN TO LAN)” é interconectar via fibra óptica o Data Center da Secretária 

Municipal de Saúde (Centralizador) as unidades municipais, segmentadas por VLANs (Virtual Local Área Network). 

 

2.1.1.1. Especificação mínima de qualidade do link: 

 

a) 100 Mbps de velocidade; 

b) Full-duplex; 

c) Latência máxima de 10 ms; 

d) Perda de pacotes máxima de 1,0%; 

e) Disponibilidade mínima de 99,5%. 

 

2.1.1.2. Especificação dos serviços: 

 

a) Cada unidade terá sua VLAN, que será gerenciada através do equipamento centralizador (Roteador de 

Borda) localizado Data Center da Secretária Municipal da Saúde; 

b) Cada unidade remota terá um link de dados próprio dedicado FULL DUPLEX; 

c) O serviço de comunicação de dados deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) 

dias por semana, inclusive feriados; 

 

2.1.1.3. Equipamento centralizador: 

 

2.1.1.3.1. O equipamento centralizador fornecido pela empresa CONTRATADA responsável pelo (LOTE 

1 – Item 1 e 2) deverá dar suporte e gerenciar ambos serviços, além de possuir as seguintes características: 

 

a) Balanceamento entre 02 (dois) ou mais links de Internet; 

b) VLAN (Virtual Local Area Network); 

c) Suportar processamento de mais de 100 vlans simultâneas; 

d) Realizar priorização de pacotes para endereços destinos quando solicitado pela 

CONTRATANTE; 

e) Deverá suportar os padrões QoS (Quality-of-Service); 

f) Implementar regras de Firewall e configurar um cenário seguro de ameaças externas; 

g) Implementar o serviço de VPN Server para clientes; 

h) Roteamento IPV4 e IPV6; 

i) SNMP V1, V2, V3 (Simple Network Management Protocol); 

j) Oferecer o serviço de NAT (Network Address Translation); 

k) Gerência com interface gráfica para auxiliar em configurações (GUI). 
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l) Conter meios para análise de tráfego de dados em tempo real. 

m) Suportar network bridge; 

n) DHCP Server, DHCP Client e DHCP relay. Deverá cumprir a tarefa de distribuir 

(DHCP SERVER E DHCP RELAY) bloco de IPs para cada VLAN correspondente; 

o) Realizar “NAT” para as redes internas; 

p) A configuração será executada para que a rede de computadores da CONTRATANTE 

possua acesso à internet através do LINK de INTERNET DEDICADO; 

q) Possuir a quantidade mínima necessária de memória que atenda a velocidade e 

funcionalidades deste item, em conformidade com as recomendações do fabricante; 

r) Possuir no mínimo 02 (duas) portas de LAN a 10/100 Mbps que seja compatível com o 

padrão IEEE 802.3; portas deverão ser fornecidas no padrão RJ-45; 

s) Possuir protocolo de gerenciamento SNMP e MIB-II implementados em conformidade 

com a RFC 1157 e RFC 1213, respectivamente; 

t) Suportar o tráfego com banda completamente ocupada, sem exceder a 80% de utilização 

de CPU e memória; 

u) Responder por todas as normas definidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL; 

v) O equipamento deve estar configurado para que as duas fibras (dupla abordagem) 

trabalhem como um link só, e em caso de falha em um dos links o equipamento continue a 

transmitir o sinal apenas do link ativo; 

x) Migrar todas as configurações do equipamento centralizador (ROUTERBOARD) atual 

para o novo equipamento. Mantendo os mesmos números de IPs internos e VLANs, além de 

manter outras configurações de firewall e roteamento. 

 

2.1.1.4. Equipamento Onu das Unidades: 

 

2.1.1.4.1. As ONU (Optical Network Unit) fornecida pela empresa CONTRATADA responsável pelo 

(LOTE 1 – Item 1) deverá possuir, obrigatoriamente, tecnologia WIRELESS, além de possuir as seguintes 

características: 

 

a) O equipamento deve transmitir a VLAN da unidade configurada no equipamento 

centralizador, tanto nas portas cabeadas quanto no WI-FI; 

b) O equipamento deve funcionar como DHCP server, distribuindo uma outra faixa de IP 

para conexões mobile via WI-FI; 

c) Hide SSID ativado por padrão; 

d) O nome da rede e senha wi-fi será informada pela T.I da Saúde; 

e) Suporte simultâneo para as frequências 2.4 GHZ e 5 GHZ; 

f) Possuir a quantidade mínima necessária de memória para atender até 20 conexões Wi-

FI simultâneas, mantendo a velocidade e funcionalidades deste item; 

g) Os técnicos da T.I da Saúde devem possuir acesso à ONU para configurações de 

mudança do nome da rede Wireless, alteração de senha e criação de rede wireless alternativa, 

além de analisar e verificar os equipamentos conectados ao Wi-FI, podendo bloqueá-los. 

h) Responder por todas as normas definidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL; 

i) Possuir e já vir configurado regras de firewall para proteger o equipamento de invasões 

externas; 

j) O equipamento deve ser instalado preferencialmente sobre o rack, para maior alcance 

Wireless. 

 

2.1.1.4.2. A entrega da solução Wireless através de outro equipamento além da ONU, deve ser 

devidamente justificada pela CONTRATADA da indisponibilidade técnica para tal. A proposta será 

analisada pela equipe da T.I Saúde. 

 

2.1.1.5. Locais de Instalação 

 

ITEM UNIDADE / DPTO. / SERVIÇO VLAN ENDEREÇO 

1 
Secretaria Municipal da Saúde 

(Datacenter - Centralizador) 
100 

Rua Gérson França, n° 7-49 - Centro, 

Bauru/SP, 17.015-200 

2 
DVA - Divisão de Vigilância 

Ambiental - (CCZ) 
101 

Rua Henrique Hunzicker, Quadra 1 - 

Centro, Bauru - SP, 17.032-340 

3 
UAF Geisel/Redentor / Unidade De 

Assistência Farmacêutica 
102 

Rua Anísio Castilho de Souza, 2-43 - 

Carolina, Bauru - SP, 17.032-590 

4 UBS Beija Flor / Núcleo De Saúde 103 
Rua Professora Julieta Guedes de Mendonça, 

quadra 1, Beija Flor, CEP 17.025-500 

5 
UBS Chapadão | Mendonça / Núcleo 

De Saúde 
104 

Rua Arlíndo Pinto Ferreira, n° 1-15, Bauru - 

SP, 17.026-710 

6 UBS Bela Vista / Núcleo De Saúde 105 
Rua Marçal de Arruda Campos, 411 - Vila 

Lemos, Bauru - SP, 17.063-060 

7 UBS Cardia / Núcleo De Saúde 106 
Rua Ezequiel Ramos, 11-78 - Chácara das 

Flores, Bauru - SP, 17.013-111 
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8 
CRMI - Centro De Referência Em 

Moléstias Infeciosas 
107 

Rua Silvério São João, Quadra 1 - Centro, 

Bauru - SP, 17.015-050 

9 UBS Europa / Núcleo De Saúde 108 
Rua Hermes Camargo Baptista, 1064 - 

Jardim Europa, Bauru - SP, 17.017-492 

10 
UBS Jussara /Celina / Núcleo De 

Saúde 
109 

Rua Moacyr Zelindo Passoni - Vila Alto 

Paraiso, Bauru - SP, 17.055-030 

11 UBS Falcão / Núcleo De Saúde 110 
Rua Salvador Filardi, 6-8 - Vila Souto, Bauru 

- SP, 17.051-110 

12 UBS Gasparini / Núcleo De Saúde 111 

Rua Aparecida Inês Crispim de Matos, 2-2 - 

Núcleo Res. Edison Bastos Gasparini, Bauru 

- SP, 17.022-490 

13 UBS Geisel / Núcleo De Saúde 112 
Rua Antero Donini - Nucleo Res. Pres. 

Geisel, Bauru - SP, 17.033-660 

14 UBS Godoy / Núcleo De Saúde 113 
Rua Alameda Flôr do Amor, Qd 10 - Parque 

São Geraldo, Bauru - SP, 17.021-270 

15 UBS Independência / Núcleo De Saúde 114 
Rua Cuba, 1056-1218 - Jardim Terra Branca, 

Bauru - SP, 17.054-280 

16 UBS Mary Dota / Núcleo De Saúde 115 
Rua Pedro Prata de Oliveira - Mary Dota, 

Bauru/SP, 17.026-410 

17 
UBS Nova Esperança / Núcleo De 

Saúde 
116 

Rua Benedito de Abreu, 3-75 - Jardim Nova 

Esperança, Bauru - SP, 17.065-230 

18 UBS Octávio Rasi / Núcleo De Saúde 117 
Rua Paulo Leivas Macalão, 3-106 - Centro, 

Bauru - SP, 17.039-220 

19 
UBS Parque Vista Alegre / Núcleo De 

Saúde 
118 

Rua Jacob Corso, s/n - Quadra 4 - Parque 

Vista Alegre, Bauru - SP, 17.020-830 

20 UBS Redentor / Núcleo De Saúde 119 
Rua São Lucas, 3-30 - Jardim Redentor, 

Bauru - SP, 17.032-251 

21 UBS Tibiriça / Núcleo De Saúde 120 
Rua Carmelo Zamataro - Tibiriçá, Bauru - 

SP, 17.110-025 

22 
USF Nova Bauru / Unidade De Saúde 

Da Família 
121 

Rua Lúcia Boni São Pedro, 2-154 - Res. 

Nova Bauru, Bauru - SP, 17.022-152 

23 
USF Nove De Julho / Unidade De 

Saúde Da Família 
122 

Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136 - Centro, 

Bauru - SP, 17.066-520 

24 
USF Pousada Da Esperança Ii / 

Unidade De Saúde Da Família 
123 

Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105 - 

Centro, Bauru - SP, 17.022-670 

25 
USF Santa Edwiges / Unidade De 

Saúde Da Família 
124 

Alameda Tróia, 893-983 - Parque Santa 

Edwiges, Bauru - SP, 17067-570 

26 
USF Vila Dutra / Unidade De Saúde 

Da Família 
125 

Rua Luís B Sobrinho, 1178 - Vila Dutra, 

Bauru - SP, 17.057-340 

27 
USF Vila São Paulo / Unidade De 

Saúde Da Família 
126 

Rua Gaudêncio Piola, Quadra 4 - Centro, 

Bauru - SP, 17022-113 

28 CAPS Girassol 127 
Rua Gustavo Maciel, 14-50 - Centro, Bauru - 

SP, 17.015-321 

29 
CAPS II - Centro De Apoio 

Psicossocial 
128 

Rua Monsenhor Claro, 6-99 - Centro, Bauru 

- SP, 17.015-130 

30 
CAPS I - Centro De Apoio Psicossocial 

Infantil 
129 

Rua Azarias Leite, 13-38 - Centro, Bauru - 

SP, 17.014-400 

31 
SRT - Serviços De Residências 

Terapêuticas 
130 

Rua Alto Juruá, 7-49 - Centro, Bauru - SP, 

17.060-170 

32 
UPA Bela Vista / Unidade De Pronto 

Atendimento 
131 

Rua Marçal de Arruda Campos, 4-45 - 

Centro, Bauru - SP, 17.063-060 

33 
UPA Geisel/Redentor / Unidade De 

Pronto Atendimento 
132 

Rua Antônio Manoel Costa, Quadra 10 - 

Jardim Olímpico, Bauru - SP, 17.032-631 

34 
UPA Ipiranga / Unidade De Pronto 

Atendimento 
133 

Rua José Miguel, 21-45 - Vila Nipônica, 

Bauru - SP, 17052-170 

35 
UPA Mary Dota / Unidade De Pronto 

Atendimento 
134 

Rua Pedro Salvador, 2-350 - Mary Dota, 

Bauru - SP, 17026-390 

36 *UBS Vargem Limpa (Inativo) 135 

Rua Projetada 5, esquina c/ rua Projetada 17, 

Área Institucional 02, Loteamento Vargem 

Limpa II, 17022-133 

37 
CEO - Centro De Especialidades 

Odontológicas 
136 

Rua Antônio Alves, 16-86 - Centro, Bauru - 

SP, 17015-331 

38 
CEREST - Centro De Referência Em 

Saude Do Trabalhador 
137 

Rua Henrique Savi, 2-85 - Vila Nova Cidade 

Universitária, Bauru - SP, 17012-205 

39 
CTA - Centro De Testagem E 

Aconselhamento 
138 

Rua Quinze de Novembro, 3-36 - Centro, 

Bauru - SP, 17015-040 

40 
PROMAI - Programa Municipal De 

Atendimento Ao Idoso 
139 

Praça Rodrigues de Abreu, 3-60 - Centro, 

Bauru - SP, 17015-240 
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41 
SOPC - Serviço De Orientação E 

Prevenção Do Câncer 
140 

Rua Araújo Leite, 13-90 - Centro, Bauru - 

SP, 17015-340 

42 DA - Almoxarifado De Medicamentos 141 
Residencial Parque Colina Verde – Rua 

Cunha Bueno 5-160, Bauru/SP 

43 Seção De Apoio Social 142 
Rua Cussy Júnior, 2-60 - Centro, Bauru - SP, 

17015-021 

44 
SAMU - Serviço De Atendimento 

Móvel De Urgência 
143 

Avenida Eng. Luís Edmundo Carrijo Coube, 

1321 - Núcleo Res. Pres. Geisel, Bauru – SP 

45 
UAF Centro / Unidade De Assistência 

Farmacêutica 
144 

Rua Sete de Setembro, 12-66 - Centro, 

Bauru - SP, 17015-040 

46 DSC - Departamento De Saude Coletiva 145 
Rua Machado de Assis, 15-60 - Jardim 

Nasralla, Bauru - SP, 17012-140 

47 
Policlínica / CEMM- Centro De 

Especialidades Médicas Municipais 
146 

Rua Araújo Leite, 24-64 - Vila Santa Teresa, 

Bauru - SP, 17012-055 

48 *SAMU - Copom (Inativo) 147 
R. Aymorés, Quadra 05 - Vila Antártica, 

Bauru - SP, 17013-160 

49 **Secretaria De Negócios Juridicos PMB 
R. Araújo Leite, 32-70 - Vila Universitária, 

Bauru - SP, 17012-370 

* Links inicialmente inativos. Podem ser ativos durante a vigência do contrato. 

** Esse link deverá ser entregue no Datacenter da Prefeitura Municipal de Bauru (Praça Cerejeiras, n° 1-59, 

Altos Da Cidade, Bauru/SP, CEP: 17.053-460), ou seja, utilizará o link de internet dedicada da própria 

Prefeitura e não da Secretaria Municipal de Saúde. Ainda assim, será necessário que a rede da Saúde 

“enxergue” a rede da unidade “Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos”. 

 

2.1.1.5.2. O escopo de instalação de modo geral é ativação e teste dos equipamentos (ONU) fornecidos, a infraestrutura 

de rede interna a partir do SWITCH são de responsabilidade do CONTRATANTE, sendo necessário auxílio técnico 

somente se a CONTRATADA observar algum problema ou não conformidade com o equipamento ou serviço do 

CONTRATANTE. 

 

2.1.1.6. Prazo de Execução: 

 

2.1.1.6.1. Entregar os serviços de implantação e ativação, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do 

recebimento da autorização de fornecimento, que será transmitida via e-mail. O CONTRATANTE fica responsável em 

emitir um cronograma com a ordem em que se darão as instalações nas unidades. A instalação deverá ocorrer em horário 

comercial (08:00 às 17:00). 

 

2.1.1.7. Prazo de restabelecimento em caso de falhas e manutenção: 

 

2.1.1.7.1. A indisponibilidade do serviço por falha de equipamentos ou de qualquer natureza, rompimento de fibra 

óptica, manutenção ou manutenção programada, não deve ultrapassar o tempo abaixo, de acordo com a prioridade das 

unidades: 

 

PRIORIDADE UNIDADE / DPTO. / SERVIÇO 
INÍCIO DO 

ATENDIMENTO 

PRAZO 

RESTABELECIMENTO 

OPERACIONAL 

ALTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

UPAS / SAMU 

SECRETARIA MUNICIPAL DOS  

NEGÓCIOS JURÍDICOS 

IMEDIATAMENTE 

 APÓS CONTATO 
01:30 

MÉDIAS DEMAIS UNIDADES 01:00 03:00 

 

2.1.1.7.2. Situações específicas e devidamente justificadas pela CONTRATADA, serão analisadas pela equipe técnica 

do CONTRATANTE, podendo os prazos serem prorrogados. 

 

2.2. LINK DE INTERNET DEDICADO - (LOTE 1 – Itens 2) 

 

2.2.1. O objetivo do serviço “LINK DE INTERNET DEDICADO” é receber INTERNET e distribuir de forma balanceada para 

todas as VLANs da REDE PRIVADA (LAN TO LAN). 

 

2.2.1.1. Especificação mínima da qualidade do link: 

 

a) 500 Mbps de velocidade; 

b) Full-duplex; 

c) Latência máxima de 20 ms; 

d) Perda de pacotes máxima de 1,0%; 

e) Disponibilidade média mensal de 99,5% (SLA); 

f) IP dedicado. 

 

2.2.1.2. Especificação dos serviços: 

 

a) Cada VLAN receberá INTERNET do LINK DE INTERNET DEDICADO através do equipamento 

centralizador (Roteador de Borda) localizado Data Center da Secretária Municipal da Saúde; 
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b) As regras de firewall, roteamento e outras configurações deverão ser realizadas no equipamento 

centralizador; 

c) A INTERNET deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, 

inclusive feriados; 

d) O acesso deve ser obrigatoriamente fornecido em fibra óptica; 

e) O meio físico de acesso (fibra óptica) deverá possuir dupla abordagem e caminhos distintos em toda sua 

extensão (da secretaria de saúde até o ambiente da CONTRATADA); 

f) Acesso bidirecional (trafegar nos dois sentidos); 

g) Acesso simétrico (mesma velocidade nominal nos dois sentidos); 

h) Velocidade mínima de 96,8% da velocidade nominal; 

i) Disponibilidade média mensal de 99,5% (SLA); 

j) Não terá qualquer tipo de limitação quanto à quantidade (em bytes) e conteúdo da informação trafegada 

no acesso; 

k) É vedada a utilização de rádios nas faixas de frequência de 2,4 Ghz e 5,8 Ghz, devido a poluição do 

espectro de frequência e interferência; 

l) Fornecimento mínimo de 06 (seis) endereços IP (V4) por acesso. 

 

2.2.1.3. Backbone: 

 

a) Possuir ASN próprio com backbone com BGP para roteamento de borda e pelo menos 3 fornecedores de 

tráfego de internet; 

b) Saída internacional agregada maior ou igual a 5 Gbps; 

c) Latência média: menor ou igual à 75 ms; 

d) Perda de Pacotes: menor ou igual a 1 %; 

e) Disponibilidade mensal: maior ou igual à 99,5%; 

f) O backbone deverá ser próprio e o serviço de last mile deverá ser de propriedade exclusiva do 

CONTRATANTE, não sendo permitida a contratação de terceiros, nem na modalidade de consórcio. A 

CONTRATADA deverá fornecer o serviço com meios próprios desde o endereço de instalação solicitado até 

a saída de backbone nacional e internacional; 

g) Para os itens relacionados acima, o CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, poderá exigir da 

CONTRATADA comprovação documental de atendimento das condições elencadas. 

 

2.2.1.4. Locais De Instalação: 

 

ITEM UNIDADE / DPTO. / SERVIÇO ENDEREÇO 

1 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

(DATACENTER - CENTRALIZADOR) 

Rua Gérson França, n° 7-49 - Centro, Bauru/SP, 

CEP: 17.015-200 

 

2.2.1.5. Prazo de execução: 

 

2.2.1.5.1. Entregar os serviços de implantação e ativação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do 

recebimento da autorização de fornecimento, que será transmitida via e-mail. A instalação deverá ocorrer em 

horário comercial (08:00 às 17:00). 

 

2.2.1.6. Prazo de restabelecimento em caso de falhas e manutenção: 

 

2.2.1.6.1. A indisponibilidade do serviço por falha de equipamentos ou de qualquer natureza, rompimento 

de fibra óptica, manutenção ou manutenção programada, não deve ultrapassar o tempo abaixo: 

 

GRAVIDADE 
UNIDADE / DPTO. / 

 SERVIÇO 

INÍCIO DO  

ATENDIMENTO 

PRAZO 

RESTABELECIMENTO 

OPERACIONAL 

ALTA 

(SERVIÇO PARADO) SECRETARIA MUNICIPAL  

DE SAÚDE 

IMEDIATAMENTE 

 APÓS CONTATO 
01:30 

MÉDIA 

(LENTIDÃO NA REDE) 
01:00 03:00 

 

2.3. BANDA LARGA - (LOTE 01 – Item 3) 

 

2.3.1. O objetivo do serviço “BANDA LARGA” é fornecer INTERNET especificamente para tráfego (UP/DOWN) de 

plataformas de STREAMING (youtube, vímeo, dailymotion, etc.) e de VÍDEO CONFERÊNCIA (zoom, meet, teams etc.), 

principalmente quando o “LINK DE INTERNET DEDICADO” atingir 75% de uso. 

 

2.3.1.1. Especificação mínima da qualidade do link: 

 

a) 500 Mbps de velocidade; 

b) Velocidade mínima de 50% da velocidade nominal; 

c) Acesso bidirecional; 

d) Acesso assimétrico 

e) Fornecimento mínimo de 1 endereço IP (V4) fixo ou variável por acesso. 
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2.3.1.2. Especificação dos serviços: 

 

a) O serviço poderá ser entregue diretamente no equipamento centralizador instalado no Datacenter da Sec. 

de Saúde ou em outro equipamento conectado ao centralizador, para melhor gestão. 

b) A INTERNET deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, 

inclusive feriados; 

c) O CONTRATANTE não terá qualquer tipo de limitação quanto à quantidade (em bytes) e conteúdo da 

informação trafegada no acesso. 

 

2.3.1.3. Local de instalação: 

 

ITEM UNIDADE / DPTO. / SERVIÇO ENDEREÇO 

1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Rua Gérson França, 7-49 - Centro, Bauru 

- SP, 17015-200 

 

2.3.1.4. Prazo de Execução: 

 

2.3.1.4.1. Entregar os serviços de implantação e ativação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar 

do recebimento da autorização de fornecimento, que será transmitida via e-mail. A instalação deverá ocorrer 

em horário comercial (08:00 às 17:00). 

 

2.3.1.5. Prazo de restabelecimento em caso de falhas e manutenção: 

 

2.3.1.5.1. A indisponibilidade do serviço por falha de equipamentos ou de qualquer natureza, 

rompimento de fibra óptica, manutenção ou manutenção programada, não deve ultrapassar o tempo abaixo: 

 

GRAVIDADE 
UNIDADE / DPTO. 

/ SERVIÇO 

INÍCIO DO 

ATENDIMENTO 

PRAZO 

RESTABELECIMENTO 

OPERACIONAL 

ALTA 

(SERVIÇO PARADO) 
SECRETARIA 

MUNICIPAL DE  

SAÚDE 

04:00 12:00 

MÉDIA (LENTIDÃO NA 

INTERNET) 
06:00 24:00 

BAIXA 

(MANUTENÇÃO) 
24:00 48:00 

 

2.4. Do tempo de deslocamento: 

 

2.4.1. Em caso de necessidade de deslocamento da equipe técnica da CONTRATADA para solucionar a falha ou o mal 

funcionamento do serviço, o tempo de deslocamento deverá ser de até 02 (duas) horas contada da solicitação do CONTRATANTE. 

 

2.5. Das reuniões: 

 

2.5.1. Deverá ser realizada reunião de alinhamento com o objetivo de identificar as expectativas, nivelar os entendimentos 

acerca das condições estabelecidas e esclarecer possíveis dúvidas de execução dos serviços. 

 

2.5.1.1. Deverão participar dessa reunião: Membros da Assessoria de Infraestrutura e Gestão Tecnológica da 

Secretaria Municipal de Saúde e da CONTRATADA. 

 

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

 

Cláusula Terceira: DOS REQUISITOS TÉCNICOS 

 

3.1. Será solicitada a revisão tecnológica dos itens descritos a cada 12 (doze) meses. 

 

3.2. Poderá ser solicitada a alteração na velocidade de um grupo de links ou mesmo de um link unitário, podendo ou não realizar 

alteração do valor cobrado, respeitado o quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado, no caso de redução na velocidade, o valor a ser 

pago a CONTRATADA será proporcional a redução. 

 

3.3. O(s) equipamento(s) devem ser instalados dentro do rack ou sobre o rack das unidades (wi-fi). A instalação em local diverso do rack 

só poderá ser realizada se for previamente autorizada pelo CONTRATANTE. 

 

3.4. A CONTRATADA não poderá se recusar a realizar a instalação dos equipamentos para o funcionamento dos links por ausência de 

rack.  

 

3.5. No decorrer da vigência do contrato poderá, eventualmente, haver mudança de endereços das unidades remotas, assim como a 

adição de novas unidades no projeto. No caso de mudança de endereço e a adição de novas unidades, a CONTRATADA deverá arcar com os respectivos 

custos de alteração da rede, desde que a área atendida esteja dentro dos limites do município. O prazo para a instalação de novos pontos ou mudança de 

endereço, após a solicitação pelo CONTRATANTE, será de 07 (sete) dias corridos para locais onde não há fibra óptica da CONTRATADA na região e 03 

(três) dias corridos para locais onde a CONTRATADA já possui fibra óptica instalada na região. 
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3.6. Todos os equipamentos necessários para o funcionamento dos links de comunicação deverão atender às velocidades contratadas e o 

SLA (Service Level Agreement). 

 

3.7. A disponibilidade mensal mínima desejada é especificada de acordo com nível mínimo de serviços contemplados. 

 

3.8. A apuração da disponibilidade deve ser calculada da seguinte forma:  

 

D% = [(T1-T2) / T1] * 100, onde:  

D = Disponibilidade 

T1 = Total de minutos (primeiro minuto do mês até o último minuto do mês). 

T2 = Total de minutos com interrupção de serviços (primeiro minuto do mês até o último minuto do mês). 

 

3.8.1. Eventos de falhas excluídos do cálculo da disponibilidade:  

 

3.8.1.1. Falha de qualquer componente que não possa ser corrigida por impossibilidade de acesso pela 

CONTRATADA a equipamentos que estejam no ambiente e instalações sob coordenação do CONTRATANTE. 

 

Cláusula Quarta: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO, DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS E REAJUSTES 

 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo serviço descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 1.399.998,72 (um 

milhão, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) de acordo com os itens abaixo relacionados, que será 

suportada pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal de Saúde.  

 

LOTE 01 - LINK DE DADOS INTERNET E CENTRALIZADOR REDE PRIVADA 

ITEM QUANT. LOCAL 
VALOR 

MENSAL 
VALOR ANUAL 

VALOR TOTAL DO 

CONTRATO 

 (24 MESES) 

1 49 

REDE PRIVADA (LAN TO LAN) 

Interconexão de Redes Privadas (Lan to Lan), segmentadas 

por VLANs (Virtual Local Área Network), via Fibra Óptica 

de 100 Mbps operando em modo full-duplex, entre o Data 

Center da Secretária Municipal da Saúde (Centralizador) e as 

unidades municipais (locais de instalação citados abaixo). 

R$ 1.103,12 R$ 54.052,88 R$ 1.297.269,12 

2 01 

LINK DE INTERNET DEDICADO 

Fornecimento de Internet com LINK DEDICADO de 500 

Mbps operando em modo full-duplex, via Fibra Óptica, com 

dupla abordagem, instalado no Data Center da Secretária 

Municipal da Saúde (Centralizador), de forma balanceada 

para todas as VLANs. 

R$ 3.780,40 R$ 3.780,40 R$ 90.729,60 

3 01 

BANDA LARGA 

Fornecimento de Internet BANDA LARGA de 500 Mbps, via 

Fibra Óptica, instalado no Data Center da Secretária 

Municipal da Saúde. 

R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 12.000,00 

 

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. 

 

4.3. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal de Economia 

e Finanças, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pela 

CONTRATADA. 

 

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

 

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 n° 8.666, 

de 21 de junho de 1.993). 

 

4.5. Para efeitos de ativação de todos os links de comunicação em todas as unidades de Saúde (LOTE 1 – Item 1), serão aceitos até o 

término do prazo de execução o pagamento fracionado dos links, sendo estes proporcionais aos links ativos e atestados pelo Gestor do contrato, ou seja, só 

serão pagos os links ativados dentro do mês. 

 

4.6. Para efeitos de pagamento parcial, poderá ser pago o valor proporcional do link recebido provisoriamente, quando a 

CONTRATADA apresentar justificativa da não entrega total da velocidade CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não podendo 

exceder o prazo da cláusula 2.1.1. 

 

4.6.1. A proporcionalidade do pagamento será estabelecida pela razão entre a velocidade especificada e a velocidade 

efetivamente fornecida, ou seja, se for entregue só metade da velocidade pretendida, o pagamento será de metade do valor para o 

item; 
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4.6.2. A nota fiscal deverá ser apresentada em 02 (duas) vias para que possam ser atestadas e encaminhadas para pagamento, 

devendo conter no mínimo as seguintes informações: 

 

4.6.2.1. A data de emissão da nota fiscal; 

 

4.6.2.2. O total de links instalados, agrupados ou não por tipo de conexão; 

 

4.6.2.3. Todas as instalações (tipo de link e local) com suas respectivas datas de ativação e o valor proporcional ao 

número de dias de serviço de conexão efetivamente prestado; 

 

4.6.2.4. As notas fiscais devem ser emitidas até o dia 05 (cinco) do mês posterior. Não sendo permitido a emissão 

antecipada ao último dia do mês de referência. 

 

4.6.3. Caso ocorram mudanças de endereços e a CONTRATADA não atender a localização, o pagamento referente àquele item 

será cancelado sem gerar ônus para o CONTRATANTE, abatendo no valor mensal pago a CONTRATADA. 

 

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

regularidade junto à Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Trabalhista a CONTRATADA deverá providenciar a imediata 

atualização das mesmas. 

 

4.8. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.7, implicará na suspensão do(s) pagamento(s) até a 

devida regularização dos mesmos por parte da CONTRATADA. 

 

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

previsto no item 4.8. 

 

4.10. A contratação 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, bem como, quando da renovação contratual, pela variação do Índice de Serviços de Telecomunicações - IST/Anatel ou 

outro que vier a substituí-lo. 

 

4.11. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado a partir dos efeitos financeiros do 

último reajuste. 

 

4.12. Incumbirá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo de cada reajuste, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-

se os respectivos documentos comprobatórios. 

 

4.13. Os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com 

a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato. 

 

Cláusula Quinta: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS 

 

5.1. A CONTRATADA se obriga a manter a qualidade dos equipamentos/serviços e a substituição do quando constatado que o 

equipamento/serviço não corresponde ao descrito no Anexo I do Edital SMS n° 515/22 e no contrato. 

 

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

 

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

contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

a1) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contada da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado; 

 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir o contrato, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b1) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado. 

 

Cláusula Sexta: DAS PENALIDADES 

 

6.1. No caso de atraso injustificado na execução da Ata 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: 

 

6.1.1. Advertência; 

 

6.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do 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, com prazo 

de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 
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6.1.4. 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; 

 

6.1.5. 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 Sétima: ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO PARTICIPANTE E GESTOR DO CONTRATO 

 

7.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do contrato, a Secretaria Municipal de Saúde, que terá a incumbência 

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

 

a) Gestor Titular: Sr. TÚLIO ROBERTO PEREIRA DEBIA, matrícula n° 32.513; portador do RG nº 23.493.894-8, CPF nº 

131.910.778-80 e e-mail: tuliodebia@bauru.sp.gov.br; 

 

b) Gestor Substituto: Sr. MARCOS APARECIDO GIMENES, matrícula n° 32.459; portador do RG nº 10.179.060-0, CPF 

nº 015.193.438-09 e e-mail: marcosgimenes@bauru.sp.gov.br. 

 

7.2. A CONTRATADA, designa como Gestor deste contrato, o Sr. JEFFERSON MOREIRA DOS SANTOS, portador do RG nº 

4.244.78 SSP/GO e CPF nº 706.488.401-15 e a Sra. ERIKA SUTTO, portadora do RG nº 32.074.398-6 e CPF nº 314.141.428, conforme constante na sua 

Proposta de Preços, que é parte integrante deste documento. 

 

7.3. Ao(s) gestor(a)(as)(es) deste contrato por parte do CONTRATANTE, exercerá atribuições previstas no Art. 67 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993: 

 

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

desvantagem, quanto à sua utilização; 

 

7.3.2. 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; 

 

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

estabelecidas no Edital SMS n° 515/22, firmadas neste contrato, quanto às divergências relativas à entrega ou as características e 

origem dos bens contratados. 

 

Cláusula Oitava: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

8.1. Cabe ao CONTRATANTE: 

 

8.1.1. Fornecer as informações sobre locais e horários para instalação dos equipamentos; 

 

8.1.2. Designar a área responsável pela gestão do contrato e acompanhamento dos serviços disponibilizando os respectivos 

telefones de contato a CONTRATADA. 

 

Cláusula Nona: CONDIÇÕES GERAIS 

 

9.1. 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. 

 

9.2. 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. 

 

9.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato, podendo recusá-lo ou solicitar sua 

substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital de Licitação SMS n° 515/22 e no presente contrato.  

 

9.4. 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 do §1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993. 

 

9.5. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o contrato, no todo ou em parte, bem como caucionar ou utilizar o contrato para 

qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

9.6.  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 à 80, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando assegurados, em quaisquer hipóteses 

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

 

9.7. 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. 
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9.8. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o prazo da vigência de contrato, as condições de habilitação exigida no Edital 

SMS n° 515/22. 

 

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

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

 

 Bauru, 30 de novembro de 2.022. 

 

 

 

 

 

ALANA TRABULSI BURGO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

JEFFERSON MOREIRA DOS SANTOS 

AMERICA NET S.A 

 

 

 

 

 

ERIKA SUTTO 

AMERICA NET S.A 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: AMERICA NET S.A 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 11.288/22 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 98.878/22, a fornecer ao 

CONTRATANTE REDE PRIVADA (LAN TO LAN), LINK DE INTERNET DEDICADO E BANDA LARGA, utilizando a tecnologia de Fibra Óptica 

para interconectar e fornecer internet as unidades Municipais, com suporte técnico, solução de problemas, de acordo com o Anexo I do Edital SMS n° 

515/22. 

 

 

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, 30 de novembro de 2.022. 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

 

 

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

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

 

PELO CONTRATANTE: 

 

Nome: Alana Trabulsi Burgo  

Cargo: Secretária Municipal de Saúde 

CPF: 310.997.908-08 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Jefferson Moreira dos Santos 

Cargo: Representante legal 

CPF: 706.488.401-15  

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Nome: Erika Sutto 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 314.141.428-97  

 

 

 

 

 

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: Alana Trabulsi Burgo  

Cargo: Secretária Municipal de Saúde 

CPF: 310.997.908-08 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Nome: Everton de Araujo Basílio 

Cargo: Secretário Municipal de Economia e Finanças 

CPF: 221.666.448-05 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

 

Nome: Tulio Roberto Pereira Debia 

Cargo: Técnico de Manutenção de Equipamentos de Informática 

CPF: 131.910.778-80 

 

 

 

 

 

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 SAÚDE 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: AMERICA NET S.A 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 11.288/22 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 98.878/22, a fornecer ao 

CONTRATANTE REDE PRIVADA (LAN TO LAN), LINK DE INTERNET DEDICADO E BANDA LARGA, utilizando a tecnologia de Fibra Óptica 

para interconectar e fornecer internet as unidades Municipais, com suporte técnico, solução de problemas, de acordo com o Anexo I do Edital SMS n° 

515/22. 

 

 

 

NOME: Alana Trabulsi Burgo  

CARGO: Secretária Municipal de Saúde 

RG Nº: 44.018.919-6 

CPF: 310.997.908-08  

DATA DE NASCIMENTO: 06/10/1987 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Avenida José Vicente Aiello - CDM Villa Lobos - CSA G-26 10050 – CEP: 17.053-013 - Bauru/SP 

ENDEREÇO COMERCIAL: Gerson França, n° 7-49 -- Centro – CEP: 17.015-200 – Bauru/SP 

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

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

TELEFONE: (14) 3104-1478 

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: Gustavo Russignoli Bugalho  

CARGO: Secretário Municipal de Negócios Jurídicos  

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua Araújo Leite nº 32-70 - Vila Aeroporto 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1017 

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