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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Despacho Autorizatório

I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de A�vidades
Ar�s�cas e Culturais (062473767), na competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G,
AUTORIZO, com fundamento no ar�go 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações
posteriores, ar�go 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos ar�gos 16 e 17 do Decreto Municipal
nº 44.279/2003, a contratação dos serviços de natureza ar�s�ca nas condições abaixo es�puladas,
observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

 

CONTRATADO: Daniela Mercury de Almeida Verçosa (CPF nº 466.268.245-20), nome ar�s�co “Daniela
Mercury”, conforme Contrato de Exclusividade, por intermédio de  Califórnia Produções e Edições Artísticas
LTDA - ME , inscrita no CNPJ sob o nº  04.099.264/0001-03 .

 

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Daniela Mercury - Daniela Mercury

 

DATA/PERÍODO:    01/05/2022, totalizando 1 apresentações conforme proposta/cronograma.

 

LOCAL:  Praça Charles Miller (abertos)

 

VALOR GLOBAL: R$   100.000,00 ( cem mil reais ), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços
pela unidade requisitante.

 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia pós a data de entrega de toda
documentação correta rela�va ao pagamento.

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de
recursos nº   29.267/2022 (062512577).

 

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, designo  como fiscal desta contratação artística
o(a) servidor(a) Vander Lins Gomes, RF 838.707-9 e, como substituto, Maria Salete Perroni, RF 885.631-1.

 

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho observadas as disposições e demais normas de
execução orçamentária vigentes.

 

IV – Publique-se.

 

V - Encaminhe-se  à SMC/CAF/SCO/CONT para as providências de empenhamento e na sequência ao
setor competente para as formalidades de contratação. 
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Danillo Nunes da Silva  
Chefe de Gabinete  
Em 29/04/2022, às 19:30.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 062517911 e o código CRC A322EAB0.

Referência: Processo nº 6025.2022/0007075-6 SEI nº 062517911


