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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 9.514/19 

PROCESSO Nº 96.666/19 

Inexigibilidade de Licitação, prevista no art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ARTÍSTICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BAURU E ASSOCIAÇÃO DE 

DANÇAS FACES OCULTAS. 

 

 Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, presentes de um lado, o MUNICÍPIO DE BAURU, 

com sede na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Cultura, Sr. LUIZ RICARDO FERREIRA, por 

força dos Decretos Municipais nº 4.705, de 23 de maio de 1.986 e n° 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 

de maio de 1.995, daqui em diante denominado “CONTRATANTE”, e de outro, a ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS, inscrita 

no CNPJ sob nº 08.943.150/0001-40, com sede na Rua Rui Barbosa, n° 116, Salto - SP, neste ato representado pelo Sr. ARILTON CARLOS DE 

ASSUNÇÃO, Brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 29.173.882-5, neste ato denominada “CONTRATADA”, vêm, de comum 

acordo, celebrar o presente contrato que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a realização, pela CONTRATADA, de 01 (uma) contratação de coreógrafo para a criação 

de coreográfica para a Companhia Estável de Dança do Município de Bauru, de 30 de agosto à 03 de setembro de 2.019 na Divisão de Ensino as 

Artes. 

 

1.2. A CONTRATADA obedecerá rigorosamente o dia e horário estipulados para início do espetáculo, sob pena de estar 

cometendo infração contratual. 

 

1.3. Fica vedada por parte da CONTRATADA qualquer substituição quanto à data e horário da apresentação. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços artísticos, referentes de 01 (uma) contratação de coreógrafo 

para a criação de coreográfica para a Companhia Estável de Dança do Município de Bauru, na data acima mencionada, o valor de R$ 15.420,00 

(quinze mil, quatrocentos e vinte reais), que será suportado pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal de 

Cultura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO TRANSPORTE, DA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 

 

3.1. O CONTRATANTE se compromete a providenciar os alvarás que se fizerem necessários. 

 

3.2. O CONTRATANTE não se responsabilizará pelo pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e despesas com viagem, 

ficando estas a cargo exclusivo da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO 

 

4.1. O presente contrato tem prazo de vigência de 03 (três) meses, iniciando-se a partir da sua assinatura. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: ENCARGOS 

 

5.1. A CONTRATADA se responsabiliza por todos os encargos trabalhistas e sociais referentes ao exercício da atividade objeto 

do presente contrato, bem como pela quitação de tributos de qualquer natureza cuja incidência decorra da exibição do espetáculo, com exceção do 

ECAD que ficará a cargo do CONTRATANTE. 

 

5.2. Nas montagens dos espetáculos, caberá à CONTRATADA obedecer estritamente às normas de posturas municipais, estatuídas 

na legislação pertinente, especialmente no que tange à segurança de pessoas e bens, sendo-lhes expressamente proibido o seguinte: Proceder 

quaisquer modificações na configuração física do local; remover quaisquer das partes integrantes da estrutura original, ainda que mínima a 

remoção; remover ou alterar equipamentos e instalações integrados ao local e obstruir as vias de acesso internas ou externas. 

 

5.3. O CONTRATANTE não se responsabiliza por quaisquer danos, perdas, extravios ou desaparecimento de objetos pessoais, 

figurinos, cenários e equipamentos técnicos, pertencentes aos usuários, nem por empréstimos destes a terceiros. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 9.514/19 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

6.1. No caso de atraso injustificado na execução da nota de empenho ou de sua inexecução parcial, o Município 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 da nota de empenho, sem prejuízo 

das demais sanções previstas nos art. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, quase sejam: 

 

6.1.1. Advertência; 

 

6.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total da nota de empenho 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 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 

6.1.4. Declaração de idoneidade 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 resultantes e depois de decorridos o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1. O CONTRATANTE se responsabilizará pela divulgação deste evento. 

 

7.2. O presente contrato é celebrado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, não podendo as partes do mesmo se 

arrepender. 

 

7.3. O presente contrato reger-se-á nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e demais normas de direito 

público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA todos os direitos inerentes ao CONTRATANTE para a rescisão administrativa prevista no 

artigo 78 do mesmo diploma legal. 

 

7.4. Trata-se de hipótese de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993. 

 

7.5 É vedado à CONTRATADA transferir no todo o presente contrato, sem prévia anuência do CONTRATANTE, sob pena de 

rescisão do contrato e devolução dos valores já recebidos. 

 

7.6 Para as questões que se suscitarem entre as partes 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 às partes de 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, 29 de agosto de 2.019. 

 

 

 

LUIZ RICARDO FERREIRA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

 

 

 

ARILTON CARLOS DE ASSUNÇÃO 

ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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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: ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.514/19 

 

 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a realização, pela CONTRATADA, de 01 (uma) contratação de coreógrafo para a criação de 

coreográfica para a Companhia Estável de Dança do Município de Bauru, de 30 de agosto à 03 de setembro de 2.019 na Divisão de Ensino as 

Artes. 

 

 

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, 29 de agosto de 2.019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Sivaldo Gonçalves de Camargo 

Cargo: Instrutor Artistico 

CPF: XXXXXXXXX RG: XXXXXXXXXXXX 

Data de Nascimento: XXXXXXXXXXX 

Endereço Residencial completo: XXXXXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXXXX 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Luiz Ricardo Ferreira 

Cargo: Secretário Municipal de Cultura 

CPF: 224.307.378-17 RG: 35.276.412-0 

Data de Nascimento: 21/05/1984 

Endereço Residencial completo: Rua Argentina, 9-40 – Apto 502, Bl 3, CEP: 17054-050 

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

E-mail pessoal: rickferreiracultura@gmail.com 

Telefone(s): (14) 99171-5738 – (14) 3232.4343 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Arilton Carlos de Assunção 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 286.997.278-44  RG: 29.173.882-5 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço Residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional: _______________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s): _____________________________________________ 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

LUIZ RICARDO FERREIRA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

luizferreira@bauru.sp.gov.br 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

ARILTON CARLOS DE ASSUNÇÃO 

ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS 

 

mailto:sivaldocamargo@bauru.sp.gov.br
mailto:sivadecamargo@yahoo.com.br
mailto:luizferreira@bauru.sp.gov.br
mailto:rickferreiracultura@gmail.com
mailto:luizferreira@bauru.sp.gov.br
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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 CULTURA 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 9.514/19 

 

 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a realização, pela CONTRATADA, de 01 (uma) contratação de coreógrafo para a criação de 

coreográfica para a Companhia Estável de Dança do Município de Bauru, de 30 de agosto à 03 de setembro de 2.019 na Divisão de Ensino as 

Artes. 

 

 

NOME: LUIZ RICARDO FERREIRA 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

RG Nº: 35.276.412-0 

CPF Nº: 224.307.378-17 

DATA DE NASCIMENTO: 21/05/1984 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA ARGENTINA, 9-40 – APTO 502, BL 3 

CEP: 17054-050 

ENDEREÇO COMERCIAL: PRAÇA DAS CEREJEIRAS Nº 1-59 

TELEFONE: (14) 99171-5738 – (14) 3232.4343 

E-MAIL: LUIZFERREIRA@BAURU.SP.GOV.BR 

PERÍODO DE GESTÃO: 2019 À 2020 

 

 

 

(*) 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: FÁBIO RIBAS DOS SANTOS 

CARGO: CONTROLADOR GERAL 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO/SETOR: Praça das Cerejeiras nº 1-59 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1264 

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

 

mailto:luizferreira@bauru.sp.gov.br
mailto:fabiorsantos@bauru.sp.gov.br

