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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 9.718/20 

PROCESSO Nº 160.470/19 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 442/19 

 

 

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA A 

REALIZAÇÃO DO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS NO 

CARNAVAL DE RUA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BAURU NO SAMBÓDROMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE BAURU E A EMPRESA O.G DIAS – ME. 

 

 

 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 representada pelo Sr. LUIZ RICARDO FERREIRA, Secretário Municipal de Cultura, 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 O.G DIAS – ME, estabelecida na cidade de Bauru - SP, Fone: (14) 3231-2352 e 99771-5295, e-mail: 

gdias.osvaldo@gmail.com, na Rua José Dario, nº 1-20 – Jardim Petrópolis - CEP: 17.064-090, inscrita no CNPJ sob nº 67.606.541/0001-39, 

daqui a diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato pelo proprietário Sr. OSVALDO GONÇALVES DIAS, portador do 

RG nº 8.391.567-9 e CPF nº 052.999.948-00. 

 

  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 do Pregão Eletrônico nº 442/19, que faz parte integrante do Processo Administrativo nº 160.470/19. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

1.1. A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 

160.470/19, a prestar ao CONTRATANTE serviços de SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DAS ESCOLAS DE 

SAMBA E BLOCOS NO CARNAVAL DE RUA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU NO SAMBÓDROMO. 

 

1.2. A vigência do contrato será de 03 (três) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse 

das partes, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

2.1. A prestação do serviço deverá ser realizada no SAMBÓDROMO DE BAURU “GUILBERTO CARRIJO”, no Núcleo 

Presidente Geisel/Bauru, nos dias 22 e 24 de fevereiro de 2.020, tendo início o desfile a partir das 19h30 ou em outra data próxima 

designada pela Secretaria Municipal de Cultura, no caso de ocorrência de fato fortuito ou força maior. 

 

2.2. Caberá à Secretaria Municipal de Cultura a fiscalização dos serviços. 

 

 CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO 

 

CAMINHÕES DE SOM 

 

3.1. 02 (dois) Caminhões ¾ com estrutura metálica, tipo Trio Elétrico, QUE DEVERÃO FICAR ATRÁS DA BATERIA, 

TENDO SOM FRONTAL, NAS LATERAIS E ATRÁS contendo cada: 

 

3.1.1. 01 (uma) Mesa de Mixagem Digital, com 32 canais, 8 auxiliares, 4 efeitos, equalizadores gráficos 

3.1.2. 02 (dois) Microfones com Fio, SM 58 para os intérpretes de Samba Enredo; 

3.1.4. 04 (quatro) Microfones sem Fio, SM 58 para os intérpretes de Samba Enredo; 

3.1.5. 06 (seis) Microfones com Fio de ampla captação, multidirecional para captação do som da bateria das 

Escolas de Samba; 

3.1.6. 04 (quatro) canais para instrumentos de cordas; 

3.1.7. 04 (quatro) amplificadores de potência de 1.200 WATTS/RMS cada; 

3.1.8. 04 (quatro) Caixas de Som LINE ARRAY de longo alcance, com 02 alto-falantes de 12”, com potência de 

400 Watts/RMS cada e 1 drive de 2” com potência de 300W RMS, para retorno de som das Escolas de Samba; 

3.1.9. 04 (quatro) Caixas de Som de longo alcance, com dois alto-falantes de 12” cada, com potência de 300 

Watts/RMS cada, e driver de titânio para retorno dos intérpretes de Samba-Enredo; 

3.1.10. 04 (quatro) caixas de subgrave com 2 autofalantes de 18”, com potência de 1200w cada; 
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3.1.11. Extintor de Incêndio compatível com as normas de segurança; 

3.1.12. A altura máxima do caminhão, incluindo pessoas que eventualmente poderão estar a bordo, não poderá ser 

superior a 4,5m (quatro metros e meio); 

3.1.13. O caminhão deverá ser decorado com tecido branco. 

 

3.2. OS CARROS DE SOM SERÃO USADOS PARA LIGAR OS INSTRUMENTOS E MICROFONES BEM COMO 

CONTROLAR O SOM DE RETORNO PARA OS INTERPRETES E BATERIA; TODOS OS CANAIS DEVERÃO SER ENVIADOS A 

MESA CENTRAL ONDE SERÁ EXECUTADO A MIXAGEM E DISTRIBUIÇÃO DOS ÁUDIOS PARA A AVENIDA. 

 

3.3. AVENIDA 

3.3.1. Sonorização de 600 metros de pista; 

3.3.2. Montagem de 16 (dezesseis) colunas de som, que serão instaladas no percurso do Sambódromo de Bauru; 

3.3.3. 02 (duas) caixa de som, LINE ARRAY com 1 (um) alto falante de 600W RMS e 2 drives de 1” com 200w 

RMS cada; 

3.3.4. 01 (uma) caixa de grave, com potência de 2400 Watts/RMS, com 02 alto-falantes de 18” cada; 

3.3.5. 04 (quatro) rack, com ventilação forçada, tomadas, cabos PP, 2x2, 5 mm, para ligar as caixas acústicas nas 

potências, sendo que este rack deverá conter 02 (dois) amplificadores com 3.500 WATTS/RMS cada; 

3.3.6. 16 (dezesseis) Andaime de ferro, com plataforma de compensado naval com 20 mm (vinte milímetros) de 

espessura, para colocação das caixas de som com 1,75 metros de altura, 1,60 metros de comprimento e 1,10 metros de 

largura; 

3.3.7. 1.500 (um mil e quinhentos) metros de cabos balanceados, para a conexão dos P.A.S com a cabine central, 

com pinos XLR; 

3.3.8. O sistema de ligação deverá ser dividido em 1º, 2º, 3º e 4º trechos; 

3.3.9. Sistema de MAIN POWER para ligação e distribuição elétrica com 3 fases + neutro + terra atendendo todas 

as normas ABNT. 

 

3.3.10. A montagem obedecerá aos seguintes critérios: 

 

3.3.10.1. Disposição simétrica das colunas na avenida, sendo alteradas as posições de alguma 

coluna, caso haja necessidade de adequação, não prejudicando o desempenho do som; 

3.3.10.2. Os retardos entre as colunas de som deverão ser corrigidos; 

3.3.10.3. O sistema de ligação entre o som móvel (caminhão) e a central do P.A deverá ser feito 

com multicabos balanceados de no mínimo 20 vias, e cabos de AC de 4x10mm medindo 350 metros (os 

cabos não deverão ter emendas) 01 (um) cabo de ac e 01 (um) de sinal para cada caminhão. 

 

 

3.4. CENTRAL DE MIXAGEM E DISTRIBUIÇÃO 

 

3.4.1. 02 (duas) Mesas de Som Digital, com 48 canais e 24 auxiliares; 1 para mixagem e outra para distribuição dos 

sinais e correção dos tempos de atraso; 

3.4.2. 02 (dois) aparelhos de CD; 

3.4.3. 02 (dois) Microfones sem fio UHF com amplificação e antenas direcionais para locução; 

3.4.4. 02 (dois) Microfones SM58 com cabo para locução; 

3.4.5. 02 (dois) computadores (NOTEBBOK) com seleção musical de Marchas de Carnaval, Sambas Enredo (atual 

e antigo); 

3.4.6. O sistema de controle central poderá ter sua posição alterada, caso haja necessidade de adequação, a critério 

da Comissão Municipal de Carnaval, sem prejuízo das instalações das colunas na pista de desfile ou sistema de P.A. da 

concentração. 

 

3.5. CONCENTRAÇÃO 

 

3.5.1. 08 (oito) caixas de som LINE ARRAY, contendo cada, 02 (dois) alto-falantes de 12”, com potência de     400 

WATTS/RMS cada; e 01 (um) Driver de 4” com potência de 400 WATTS/RMS; 

3.5.2. 04 (quatro) caixa de grave, com potência de 2400 WATTS/RMS, com 02 alto-falantes de 18” cada; 

3.5.3. 01 (um) rack com ventilação forçada, tomadas, cabos PP 2x2, 5 mm para ligar as caixas acústicas nos 

amplificadores, sendo que este rack deverá conter 02 (dois) amplificadores de 3.500 WATTS/RMS cada; 

3.5.4. 01 (uma) estrutura tipo “Pé de galinha” ou similar em treliça de alumínio Q30 para suporte em FLY das 

caixas LINE ARRAY 

3.5.5. 01 (uma) Mesa de Som Digital para Mixagem, 32 canais com 16 auxiliares; 

3.5.6. 04 (quatro) DIRECT BOX; 

3.5.7. 04 (quatro) Microfones, SM 58; 
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3.5.1.8. 04 (quatro) pedestais, modelo girafa; 

3.5.1.9. 12 (doze) cabos de microfone balanceados, com 12 m (doze metros) cada. 

 

3.6. O sistema de concentração é usado como retorno para os integrantes das escolas de samba antes delas iniciarem o 

desfile na Avenida. 

 

3.7. A CONTRATADA deverá fazer um teste dos equipamentos de som (caminhões e pista) com os puxadores das 

agremiações Carnavalescas nos dias 20 de fevereiro e 21 de fevereiro de 2.020. 

 

3.8. Antes da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar em seu quadro de funcionários 01 (um) Técnico 

em Sonorização que será responsável por toda a sonorização do Sambódromo. A comprovação do vínculo deste profissional deverá ser 

efetuada através de apresentação de contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo 

possível a contratação de profissional autônomo, que se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

 

3.9. A CONTRATADA deverá apresentar na Secretaria da Cultura, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias antes do evento, 

a documentação do pessoal técnico adequado (COM O DEVIDO REGISTRO PROFISSIONAL NA DRT) e disponível para a realização do 

objeto da licitação, bem como qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, incluindo 

nome, telefones, RG e função de cada componente, nos termos do art. 30, II da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.  

 

3.10. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, disponibilizar uma Brigada de Incêndio composta de no mínimo 10 (dez) 

brigadistas equipados de extintores compatíveis com as normas de segurança vigente, distribuídos em toda a extensão do Sambódromo 

durante os dois dias de desfile. 

 

3.11. Em caso de falha ou danos em qualquer equipamento ou peça que interfira diretamente na apresentação das 

agremiações, a licitante deverá substituí-lo (a) imediatamente, sem prejuízo a agremiação desfilante e/ou ao prosseguimento do desfile. 

 

3.12. Todas as despesas de anotação de responsabilidade técnica (art), transporte, combustível dos veículos e dos geradores, 

hospedagem, alimentação, ECAD e afins, recolhimento de taxas e impostos, além de outras despesas decorrentes desta prestação de serviços, 

serão de responsabilidade da CONTRATADA, incluindo toda Equipe de Trabalho da CONTRATADA. 

 

3.12.1. Todas as despesas de ECAD e afins, recolhimento de taxas e impostos, além de outras despesas decorrentes 

desta prestação de serviços é de responsabilidade da CONTRATADA; 

 

3.12.2.  a guia de recolhimento do ECAD (comprovante de pagamento) deverá ser apresentada a secretaria de cultura 

em até 05 (cinco) dias antes do evento. 

 

 

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

 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de 

R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), que será suportada pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal de 

Cultura. 

 

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 10º (décimo) dia útil, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal de 

Economia e Finanças, devidamente atestada, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de 

instituição financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 

 

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 nº 8.666, de 21 de junho de 1.993). 

 

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

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

deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 

4.6. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.5, implicará na rescisão do contrato 

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

termos do previsto no item 4.6. 

 

4.8. 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 QUINTA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL 

 

5.1.  No caso de atraso injustificado na execução do contrato 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 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: 

 

5.1.1. Advertência; 

 

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

da multa prevista no item 5.1; 

 

5.1.3. 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; 

 

5.1.4. 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; 

 

5.1.5. 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 SEXTA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

 

6.1. O CONTRATANTE designa como Órgão Gerenciador deste contrato a Secretaria Municipal de Cultura, que terá a 

incumbência de efetuar a prática de todos os atos de seu controle e gerenciamento. 

 

6.2. O CONTRATANTE designa, ainda, como Gestor Titular do contrato o Sr. ANDRÉ LUIZ NAVARRO VALVERDE 

JÚNIOR, Diretor de Divisão Operacional, e Gestor Substituto do contrato o Sr. JEFERSON CABRAL, Ajudante Geral, servidores 

vinculados à Secretaria Municipal de Cultura. 

 

6.3. Ao gestor do contrato por parte do CONTRATANTE, exercerá as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.1. 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. 

 

7.2. 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. 

 

7.3. 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 na proposta comercial e no presente contrato. 

 

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

 

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

rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

a.(1) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

do CONTRATANTE, imediatamente, contados da notificação, mantido o preço inicialmente contratado; 
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b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir o 

contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b.(1) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do CONTRATANTE, imediatamente, contados da notificação, mantido o preço inicialmente 

contratado. 

 

 

7.5. 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, do da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

7.6. A CONTRATADA responderá pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob as penas da Lei. 

 

7.7. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação exigida 

no Edital nº 547/19. 

 

7.8. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na esfera 

judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, estando asseguradas, 

em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido legal. 

 

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

presente contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

7.10. 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), 12 de fevereiro de 2.020. 

 

 

 

 

 

LUIZ RICARDO FERREIRA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

 

 

 

 

OSVALDO GONÇALVES DIAS 

O.G DIAS – ME 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: O.G DIAS – ME 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.718/20 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 160.470/19, a 

prestar ao CONTRATANTE serviços de SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA E 

BLOCOS NO CARNAVAL DE RUA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU NO SAMBÓDROMO. 

 

 

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), 12 de fevereiro de 2.020. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: André Luiz Navarro Valverde Junior 

Cargo: Diretor da Divisão Operacional  

CPF: XXXXXXXXXX RG: XXXXXXXXXX 

Data de Nascimento: XXXXXXXXXXXX 

Endereço Residencial completo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXXXXXX 

 

 

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: Osvaldo Gonçalves Dias 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 052.999.948-00 RG: 8.391.567-9 

Data de Nascimento: 30/06/1963 

Endereço Residencial completo: Av. Orlando Ranieri, nº 7-108, Bloco 40, Apto 13, Parque Das Camélias, CEP: 17.047-001, Bauru - SP. 

E-mail institucional: gdias.osvaldo@gmail.com 

E-mail pessoal: ageventosbauru@hotmail.com 

Telefone(s): (14) 3231-2352 / 99771-5295 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

LUIZ RICARDO FERREIRA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

luizferreira@bauru.sp.gov.br 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

OSVALDO GONÇALVES DIAS 

O.G DIAS – ME 

gdias.osvaldo@gmail.com 

 

 

 

mailto:andrevalverde@bauru.sp.gov.br
mailto:luizferreira@bauru.sp.gov.br
mailto:rickferreiracultura@gmail.com
mailto:gdias.osvaldo@gmail.com
mailto:ageventosbauru@hotmail.com
mailto:luizferreira@bauru.sp.gov.br
mailto:gdias.osvaldo@gmail.com
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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: O.G DIAS – ME 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 9.718/20 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 160.470/19, a 

prestar ao CONTRATANTE serviços de SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA E 

BLOCOS NO CARNAVAL DE RUA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU NO SAMBÓDROMO. 

 

 

 

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

