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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 9.389/19 

PROCESSO Nº 16.044/19 

Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, inc. XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA 

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEBRAE-SP. 

 

 

 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. LEVI MOMESSO, Secretário Municipal de Agricultura e 

Abastecimento, por força dos Decretos 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 SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEBRAE-SP, estabelecida na cidade de Bauru - SP, na Avenida Duque de Caxias, nº 16-82, 

Vila Cardia, CEP: 17.011-066, telefone (14) 3104-1710, celular (14) 98103-8789, e-mail: marcelo@sebraesp.com.br, inscrita no 

CNPJ sob nº 43.728.245/0003-04, daqui a diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo Sr. WILSON 

NASHIMURA, portador do RG nº 38.465.356-X e CPF nº 830.943.699-87. 

 

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, art. 24, XIII, 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 e proposta comercial que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 

16.044/19. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada nos autos do Processo 

Administrativo nº 16.044/19, a prestar ao CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E/OU DE CONSULTORIA 

DESTINADOS A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS INDICADOS PELO CONTRATANTE, NA FORMA E MODO ESTABELECIDO 

NESTE CONTRATO E EM SEU ANEXO. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

2.1.  O objeto do presente contrato está detalhado no Anexo I - Descritivo dos Serviços, que faz parte integrante 

deste ajuste. 

 

2.1.1. As partes poderão alterar de comum acordo, sem necessidade de aditamento, desde que dentro da 

vigência contratual, o cronograma de execução dos serviços constantes do Anexo I, ressalvada a limitação 

disposta na Cláusula Terceira, item 3.4. 

 

2.2.  A CONTRATADA fica assegurado o direito de não realizar o objeto deste contrato para turmas que não 

atendam as quantidades mínima ou máxima de participantes previstas no Anexo I. 

 

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

 

3.1.  O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços do objeto descrito na Cláusula Primeira a 

importância de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), que será suportada pela Dotação Orçamentária do Município de 

Bauru, da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 

 

3.2.  O pagamento deverá ser efetuado por meio de 05 (cinco) boletos no valor de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta 

reais) com vencimentos em 08 (oito) de julho de 2.019, em 08 (oito) de agosto de 2.019, em 08 (oito) de setembro de 2.019, em 

08 (oito) de outubro de 2.019, em 08 (oito) de novembro de 2.019. 

 

3.3. O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total referente à quantidade de participantes 

indicados no Anexo I, mesmo que, no decorrer da prestação dos serviços, venha a ocorrer, por qualquer motivo, redução no 

número de participantes inicialmente inscritos. 

mailto:marcelo@sebraesp.com.br
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3.3.1. No caso de comparecimento de participantes acima da quantidade inicial contratada, o 

CONTRATANTE deverá efetuar mediante formalização de prévio aditivo e no limite de 25% (vinte e cinco) 

por cento de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993; 

 

3.3.2. Caso ocorra a substituição de participante inicialmente inscrito, o CONTRATANTE deverá 

comunicar o fato à CONTRATADA, com a antecedência previamente combinada entre as partes; 

 

3.3.3. A não comunicação ou a comunicação fora de prazo ensejará o pagamento pelo CONTRATANTE 

do valor correspondente à inscrição original, acrescido de um participante excedente. 

 

3.4.  Na ocorrência das situações previstas nos itens 3.3.1 e 3.3.2 a CONTRATADA emitirá documento de 

cobrança adicional no 1º (primeiro) dia útil imediatamente após o serviço executado. 

 

3.5.  O CONTRATANTE poderá solicitar a alteração de datas para execução dos serviços no máximo 1 (uma) vez 

para cada ação de capacitação ou consultoria contratada, sendo cobrado o preço correspondente ao serviço disponibilizado pela 

CONTRATADA, independentemente do comparecimento dos participantes inicialmente inscritos. 

 

3.6.  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). 

 

3.7.  Se durante a execução do contrato expirar-se o prazo de validade das certidões apresentadas, comprovando 

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

deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 

3.8.  A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 3.7, implicará na rescisão do 

contrato firmado. 

 

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

CONTRATADA, nos termos do previsto no item 3.8. 

 

3.10.  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 QUARTA: OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

 

4.1.1. Prestar os serviços constantes do objeto contratual, em data e período previamente definidos, 

tomando as medidas necessárias à fiel execução do presente contrato; 

 

4.1.2. Disponibilizar profissionais capacitados para a prestação dos serviços, podendo substituí-los a 

seu critério e por sua conveniência; 

 

4.1.3. Designar um empregado que servirá de contato junto ao CONTRATANTE, para 

acompanhamento da execução contratual; 

 

4.1.4. Solicitar por escrito ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação 

à data de prestação dos serviços, qualquer alteração que interfira no cronograma de execução destes; 

 

4.1.5. Conceder “Certificado de Participação” para os participantes que cumprirem os requisitos mínimos 

de frequência previstos para a capacitação CONTRATADA, de acordo com as especificações constantes do 

Anexo I; 

 

4.1.6. Disponibilizar ao CONTRATANTE todas as informações sobre infraestrutura e serviços de apoio 

necessários à execução dos serviços contratados; 

 

4.1.7. Fornecer ao CONTRATANTE recibo e nota fiscal, em consonância com a legislação. 
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4.2. O CONTRATANTE obriga-se a: 

 

4.2.1. Efetuar o pagamento do serviço contratado; 

 

4.2.2. Indicar os participantes com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência em relação ao início da 

prestação dos serviços, providenciando o contato e a mobilização destes. A indicação deverá ser feita em 

conformidade com o público alvo ao qual os serviços são destinados, nos termos da ficha cadastral constante 

do Anexo II; 

 

4.2.3. Observar o número mínimo e máximo de participantes, conforme a metodologia de cada serviço 

contratado; 

 

4.2.4. Disponibilizar salas, coffee-break, materiais, equipamentos e suporte operacional para a realização 

dos serviços objeto deste contrato, nos casos em que houver a previsão de fornecimento de infraestrutura no 

Anexo I; 

 

4.2.5. Designar um empregado que servirá de contato junto à CONTRATADA, para acompanhamento da 

execução contratual; 

 

4.2.6. Solicitar por escrito à CONTRATADA, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em relação à 

data de prestação dos serviços, qualquer alteração que interfira no cronograma de execução destes; 

 

4.2.7. Não utilizar o material de apoio oferecido pela CONTRATADA em atividades estranhas ao objeto 

do presente contrato; 

 

4.2.8. Não assumir obrigações em nome da CONTRATADA perante terceiros. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: VIGÊNCIA 

 

5.1.  O presente contrato vigorará pelo prazo de 05 (cinco) meses, contados da data de sua assinatura, que poderá 

ter a sua duração prorrogada, nos termos do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, mediante a celebração 

de termo aditivo. 

 

CLÁUSULA SEXTA: CONFIDENCIALIDADE 

 

6.1.  Todas as informações sobre conteúdo de capacitações e consultorias, dados cadastrais de clientes, bem como 

quaisquer materiais fornecidos pelas partes que digam respeito ao objeto do presente contrato deverão ser tratados com 

confidencialidade, sob pena do pagamento da multa por descumprimento contratual, sem prejuízo da reparação das perdas e 

danos resultantes da divulgação indevida. 

 

6.1.1. As informações confidenciais somente poderão ser divulgadas a terceiros após prévia e expressa 

autorização da outra parte, exceto em caso de divulgação decorrente de disposição legal, bem como de 

cumprimento de determinação judicial ou emanada por órgão de controle externo ao qual a CONTRATADA 

deva prestar contas, nos termos da Constituição Federal.  

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: RESCISÃO 

 

7.1.  O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente, a qualquer tempo e mediante notificação, por 

inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, permanecendo exigíveis as obrigações contraídas durante sua 

vigência, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais. 

 

7.2. O presente contrato poderá ser resilido em comum acordo, imotivadamente e a qualquer tempo, 

permanecendo exigíveis as obrigações contraídas durante sua vigência. No caso de pagamentos efetuados antes da efetiva 

prestação dos serviços, haverá a restituição proporcional dos valores correspondentes aos serviços não executados. 
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CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

8.1. 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 total do 

contrato 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: 

 

8.1.1. Advertência; 

 

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

aplicação da multa prevista no item 8.1; 

 

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

Administração, com prazo de até 02 (dois) anos, conforme art. 87, III da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1.993 ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 

8.1.4. 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. 

 

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

valores de pagamentos devidos à CONTRATADA, independente de qualquer notificação. 

 

 

CLÁUSULA NONA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

 

9.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste Contrato a Secretaria Municipal de 

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

 

9.2. O CONTRATANTE designa, ainda, como Gestor do contrato o Sr. LUIZ FERNANDO NOGUEIRA SILVA, 

Engenheiro e como Gestor substituto o Sr. MARIO AUGUSTO FUNCHAL DE CAMARGO – Técnico Agrícola, servidores 

vinculados à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 

 

9.3. Ao(s) gestor(es) do contrato por parte do CONTRATANTE, compete as atribuições previstas no art. 67 da 

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

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. Eventual cobrança realizada pelo CONTRATANTE junto aos participantes que irão usufruir os serviços 

objeto do presente contrato deverá ser regulada por relação contratual entre estes estabelecida, cabendo exclusivamente ao 

CONTRATANTE o cumprimento das obrigações de natureza civil e tributária decorrentes de tal negócio jurídico. 

 

10.2. As alterações deste contrato deverão ser feitas de comum acordo entre as partes, por meio de Termo 

Aditivo celebrado por seus representantes legais ou procuradores com poderes para tanto. 

 

10.3. Qualquer comunicação entre as partes, relativa ao presente contrato, somente será considerada efetivada 

se utilizado meio que permita o registo de seu recebimento. 

 

10.4. Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o fiel cumprimento dos termos e condições deste 

contrato não constituirá novação ou renúncia de direitos. 

 

10.5. Em caso de cobrança judicial de débito oriundo deste contrato, a parte responsável pelo inadimplemento 

responderá pelo pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios. 

 

10.6. Os serviços objeto deste contrato poderão ser acompanhados e fiscalizados pelo CONTRATANTE ou por 

terceiros por estes indicados, desde que tais atividades sejam previamente agendadas com a CONTRATADA. 
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10.7. O CONTRATANTE não poderá proceder à gravação de áudio ou vídeo da prestação de serviços, 

tampouco reproduzir, distribuir ou comercializar os materiais e conteúdos didáticos disponibilizados pela CONTRATADA, 

ficando sujeito às sanções decorrentes da violação de direitos autorais, sem prejuízo do pagamento da indenização cabível. 

 

10.8. A ocorrência de caso fortuito ou força maior que implique a interrupção da prestação de serviços será 

excludente de responsabilidade das partes, desde que seja comunicada por escrito em até 24 (vinte e quatro) horas. Caso o 

impedimento resultante de caso fortuito ou de força maior perdure por um período superior a 10 (dez) dias contínuos, o 

contrato poderá ser rescindido sem quaisquer ônus para as partes, ressalvadas as obrigações decorrentes de serviços já 

prestados.  

 

10.9. Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se 

comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, 

doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática 

ilegal ou de corrupção sob as leis nacionais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra 

forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.  

 

10.10. As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obrigações de seus 

agentes ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, normas vigentes e 

determinações deste contrato. 

 

10.11. Este contrato obriga as partes e seus sucessores a qualquer título. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO 

 

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

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

privilegiado que seja. 

 

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

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

jurídicos e legais 

 

 Bauru (SP), 13 de junho de 2.019. 

 

 

 

 

 

 

LEVI MOMESSO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

WILSON NISHIMURA 

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO R PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEBRAE-SP 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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ANEXO I 

 

CONTRATANTE Número do Contrato 02/2019

Descrição do Serviço
Carga horária 

por serviço

% Mínimo de 

participação

Data de 

realização 

prevista  

Quantidade de 

turmas

Mínimo 

participantes 

(por turma)

Máximo 

participantes 

(por turma)

Quant. total 

de 

participantes 

Valor unitário 

por participante 

(Tabela 

Sebrae/SP)

Valor total do 

contrato          

(Quant. partic. x 

Valor unitário)

Sebrae Responde  Soluções 

Setoriais
2h 04/09/19 1 15 30 20  R$                 -    R$                          -   

Oficina Produza Fácil - Agricultura 4h 10/07/19 1 15 30 20  R$            80,00  R$               1.600,00 

Sebrae Responde -Inovação 2h 02/10/19 1 15 30 20  R$                 -    R$                          -   

Controlar meu Dinheiro no Campo 4h 31/07/19 1 15 30 20  R$            25,00  R$                  500,00 

Custos para Produzir no Campo 4h 14/08/19 1 15 30 20  R$            25,00  R$                  500,00 

A Importância de Embalar 

Produtos para Venda - Olericultura
4h 16/10/19 1 15 30 20  R$            80,00  R$               1.600,00 

Consultoria na Empresa - Soluções 

Setoriais
4h

agendamento 

conforme 

disponibilidade 

do produtor - 

maio a julho

20 1 1 20  R$          550,00  R$             11.000,00 

 R$                          -   

 R$                          -   

 R$                          -   

 R$                          -   

 R$                          -   

 R$             15.200,00 

*esta coluna já está com 

fórmula para cálculo da 

quantidade de 

Anexo Descritivo dos Serviços

Contrato B2B

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

** Este anexo é parte integrante do Contrato B2B citado acima **
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ANEXO II 

 

 

CONTRATANTE Número do Contrato

CNPJ (CGC):

Razão Social:

Nome Fantasia:

Segmento em que atua: (     ) Indústria (     ) Comércio (     ) Serviços   

Classificação / Porte: (     ) MEI (     ) ME           (     ) EPP            (     ) MGE            (     ) Instituição sem fins lucrativos

Data da Abertura da empresa: _____/_____/_____

Endereço: N°: Compl.:

Bairro: CEP:
Município: UF:

Tel.: (     ) Tel.: (     ) Cel.: (     )

E-mail empresa:  

CPF:

Data de Nascimento: _____/_____/_____

Possui deficiência (     ) S (     ) N

Quais: (     ) Visual (     ) Auditiva (     ) Física

Nome:

Endereço: N°: Compl.:

Bairro: CEP:
Município: UF:

Tel.: (     ) Tel.: (     ) Cel.: (     )

Escolaridade:  

E-mail:  

Nome do serviço:

Valor por Participante:

Data de realização do serviço:

Local de realização do serviço:

(Carimbo e Assinatura da CONTRATANTE)

Anexo Ficha Cadastral

Dados Cadastrais dos Participantes

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Informações do Serviço

*Este anexo é parte integrante do Contrato B2B 

citado acima
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO R PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

SEBRAE-SP 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.389/19 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada nos autos do Processo 

Administrativo nº 16.044/19, a prestar ao CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E/OU DE CONSULTORIA 

DESTINADOS A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS INDICADOS PELO CONTRATANTE, NA FORMA E MODO ESTABELECIDO 

NESTE CONTRATO E EM SEU ANEXO. 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido estará sujeito 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, conforme dados abaixo indicados, 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 1.993, iniciando-se, 

a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo 

interessado, peticionando no processo. 

 

 

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 (SP), 13 de junho de 2.019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Luiz Fernando Nogueira Silva 

Cargo: Engenheiro 

CPF: XXXXXXXXXXXX  RG: XXXXXXXXX 

Data de Nascimento: XXXXXXXXXX 

Endereço Residencial completo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Levi Momesso 

Cargo: Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 

CPF: 249.153.208-55 RG: 25.058.607-1 

Data de Nascimento: 22/09/1974 

Endereço Residencial completo: Alameda dos Cravos, nº 30, Residencial Primavera, Piratininga 

E-mail institucional: levimomesso@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal: levi.momesso@hotmail.com 

Telefone(s): (14) 99714-7117 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Wilson Nashimura 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 830.943.699-87 RG: 38.465.356-X 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço Residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional: marcelo@sebraesp.com.br 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s): (14) 3104-1710 / (14) 98103-8789 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

LEVI MOMESSO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

levimomesso@bauru.sp.gov.br 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

WILSON NISHIMURA 

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO R PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEBRAE-SP 

marcelo@sebraesp.com.br 

mailto:levimomesso@bauru.sp.gov.br
mailto:levi.momesso@hotmail.com
mailto:marcelo@sebraesp.com.br
mailto:levimomesso@bauru.sp.gov.br
mailto:marcelo@sebraesp.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO 

ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO R PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

SEBRAE-SP 

 

 

CONTRATO: Nº (DE ORIGEM): 9.389/19 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada nos autos do Processo 

Administrativo nº 16.044/19, a prestar ao CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E/OU DE CONSULTORIA 

DESTINADOS A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS INDICADOS PELO CONTRATANTE, NA FORMA E MODO ESTABELECIDO 

NESTE CONTRATO E EM SEU ANEXO. 

 

 

 

NOME: LEVI MOMESSO 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

RG Nº: 25.058.607-1 

CPF: 249.153.208-55 

DATA DE NASCIMENTO: 22/09/1974 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Alameda dos Cravos, nº 30, Residencial Primavera, Piratininga 

CEP: 17.490-000 

ENDEREÇO COMERCIAL: Av. Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana 

TELEFONE: (14) 99714-7117 

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

E-MAIL PESSOAL: levi.momesso@hotmail.com 

PERÍODO DE GESTÃO: 2.017 à 2.020 

 

 

 

(*) 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: ANDRESSA FORATO GALLEGO 

CARGO: Diretora de Divisão de Administração e Expediente 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO/SETOR: Av. Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1400/1402 

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

 

 

 

mailto:levimomesso@bauru.sp.gov.br
mailto:levi.momesso@hotmail.com
mailto:andressagallego@bauru.sp.gov.br

