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XI FESTA DO FOLCLORE DE PARAIBUNA/SP 
 

 

O Diretor Presidente da Fundação Cultural Benedicto Siqueira e Silva, no uso das atribuições que 

lhes são conferidas pelo Estatuto, RESOLVE: Realizar a presente Chamada Pública para a 

contratação de atrações artísticas para a XI Festa do Folclore de Paraibuna/SP. 

 
 

CHAMADA PÚBLICA 03/2022 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1. DAS DEFINIÇÕES 

1.1.   Proponente: Pessoa jurídica que será contratada através desta chamada pública. 

1.2.   Executor: Artista que executará a atividade proposta. 

2. A proponente deverá comprovar vínculo com o executor através de seu ato constitutivo, 

anotação em carteira de trabalho, qualquer outro instrumento particular de prestação de 

serviço ou declaração de exclusividade do artista executor. 

 

CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES 
 

1. A proponente que se inscrever através do formulário de inscrição online, regido pela 

presente Chamada Pública, concorrerá às vagas disponíveis para apresentações artísticas na 

XI Festa do Folclore de Paraibuna/SP, que ocorrerá do dia 18 a 22 de agosto de 2022. 

2. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo formulário virtual, que pode ser 

acessado por meio do link https://forms.gle/RSrat3xoa3x7xwGX6. O período para 

inscrições será das 18h00 do dia 15 de julho de 2022 até às 23h e 59min do dia 25 de julho 

de 2022. 

3. Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições de forma presencial ou fora do prazo 

previsto nesta Chamada Pública. 

4. A inscrição da proponente implica no conhecimento e a aceitação das normas e condições 

estabelecidas nesta Chamada Pública e seus anexos. 

5. A inscrição será efetivada mediante o preenchimento correto do formulário de inscrição. 

6. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade da 

proponente, podendo ser excluída deste processo aquela que o preencher com dados 

incorretos, bem como prestar informações inverídicas. 

7. Para inscrever-se, a proponente deverá no período das inscrições: 

7.1. Acessar o link do formulário de inscrições através desta chamada pública ou de uma 

das plataformas digitais da Fundação Cultural Benedicto Siqueira e Silva. 

7.2. Ler total e atentamente a respectiva chamada pública e preencher corretamente o 

formulário de inscrição, optando apenas por uma das categorias artísticas que deseja 

concorrer. 

 

CAPÍTULO III – DAS CATEGORIAS E REMUNERAÇÃO 

 
1. As despesas previstas nesta Chamada Pública onerarão os recursos orçamentários e 

financeiros n°3.3.90.39.99, denominados “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica”. 

https://forms.gle/RSrat3xoa3x7xwGX6
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2. Serão contratadas as propostas classificadas dentro do número de vagas disponíveis em 

cada categoria, sendo elas: 

 
DESCRIÇÃO QUANTIDADE DE 

ATRAÇÕES 

VALOR 

PREVISTO 

TOTAL 

PREVISTO 

GRUPOS DE PROJEÇÃO ESTÉTICA 2 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 

QUADRILHA CAIPIRA DE BONECÕES E/OU PEREIRÕES 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

GRUPOS DE JONGO DO VALE DO PARAÍBA 3 R$ 3.000,00 R$ 9.000,00 

CONTADORES DE CAUSOS 3 R$ 500,00 R$ 1.500,00 

GRUPO DE DANÇA POPULAR PAULISTAS 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

MEDIADOR CAIPIRA 1 R$ 800,00 R$ 800,00 

GRUPOS DE VIOLA TRADICIONAL 2 R$ 800,00 R$ 1.600,00 

MESTRE DE CULTURA POPULAR 1 R$ 800,00 R$ 800,00 

TOTAL 14 ------------------- R$ 30.200,00 

 
1. Serão destinadas quatorze (14) contratações com valor individual entre quinhentos reais 

(R$500,00) a cinco mil reais (R$5.000,00) por apresentação, observando-se o teto 

orçamentário de trinta mil e duzentos reais (R$ 30.200,00).  

 

2. Serão consideradas as seguintes categorias: 

 

2.1. 2 GRUPOS DE PROJEÇÃO ESTÉTICA: para apresentação de espetáculo 

artístico musical que realize a divulgação do folclore regional do Vale do Paraíba 

que apresente manifestações culturais tradicionais como congada, jongo, folia de 

reis dentre outras da cultura popular paulista; 
 

2.2. 1 QUADRILHA CAIPIRA DE BONECÕES E/OU PEREIRÕES: que 

represente a cultura tradicional paulista característica do Vale do Paraíba e tenha 

coerência com o projeto da 11ª Festa do Folclore de 2022; 
 

2.3. 3 GRUPOS DE JONGO DO VALE DO PARAÍBA: que realize uma 

manifestação da dança e uma roda de prosa (oficina) com os mestres; 
 

2.4. 3 CONTADORES DE CAUSOS: caipiras contadores de causos para compor a 

“Mesa Zé Borracha de Causo Caipira” – causos, lendas, mentiras e assombrações; 
 

2.5. 1 GRUPO DE DANÇAS POPULARES PAULISTAS: como catira, dança do 

sabão da cultura tradicional paulista com ocorrência no Vale do Paraíba de acordo 

com o projeto da 11ª Festa do Folclore 2022; 
 

2.6. 1 MEDIADOR CAIPIRA: que realize a mediação da programação que tenha 

histórico de realização de trabalho de interpretação de um caipira paulista com 

ocorrência no Vale do Paraíba; 
 

2.7. 2 GRUPOS DE VIOLA TRADICIONAL: grupos e/ou duplas que contenha viola 

tradicional e repertório musical da cultura tradicional paulista; 
 

2.8. 1 MESTRE DE CULTURA POPULAR: que realize ação educativa nas escolas. 
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CAPÍTULO V – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DENTRO DAS 

CATEGORIAS 
 

3. Serão consideradas classificadas as propostas que: 

 

3.1. Forem inscritas de acordo com as normas estabelecidas nesta chamada pública; 

3.2. Preencherem de forma correta todas as informações tidas como obrigatórias no 

formulário de inscrição; 

3.3. Atingirem a pontuação mínima necessária para classificação conforme descrito nos 

itens. 1,4 e 8 da tabela de pontuação do anexo III desta chamada pública. 

 

4. Serão consideradas desclassificadas as propostas que: 

 

4.1. Deixarem de cumprir as normas estabelecidas nesta chamada pública seja ela qual 

for; 

4.2. Deixarem de preencher de forma correta quaisquer das informações tidas como 

obrigatórias no formulário de inscrição; 

4.3. Não atingirem pontuação mínima necessária para classificação conforme descrito 

nos itens 1,4 e 8 da tabela de pontuação do anexo III desta chamada pública. 

 

5. As propostas serão classificadas de acordo com a categoria de concorrência e pontuação 

obtida, conforme tabela de pontuação do anexo III desta chamada pública. 

 

CAPÍTULO VII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

1.  Em caso de empate, serão adotados critérios de desempate na seguinte ordem: 

 

1.1. Experiência (maior tempo) 

1.2. Maior pontuação obtida no atestado de capacidade técnica. 

1.3. Link das redes sociais e/ou plataformas digitais. 

1.4. Em caso de empate em todos os critérios anteriores, caberá ao Diretor Presidente o 

desempate. 

 

CAPÍTULO VII – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
 

1. A avaliação das inscrições será realizada pela comissão interna de avaliação de eventos – 

CIAE, que será composta por três (3) funcionários da instituição, sendo um Diretor 

Administrativo, um Diretor Cultural e um Assessor de Projetos. Além desses membros, 

será convidado a participar de forma voluntária desta avaliação, um membro da Comissão 

Municipal Setorial de Folclore e Tradição Popular – CMS de acordo com a modalidade da 

proposta a ser avaliada. 

 

2. Ficam impedidos de compor a CIAE quem: 

2.1. Esteja concorrendo neste processo como proponente ou executor. 

2.2. Possua parentes de até segundo grau concorrendo neste processo como proponente 

ou executor. 
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CAPÍTULO VIII – DOS RECURSOS 
 

1. Caberá recurso administrativo à autoridade superior a contar o julgamento das propostas 

contra a classificação ou desclassificação das mesmas, sendo: 

 

1.1. Dois (2) dias para as razões da recorrente e, 

1.2. Dois (2) dias para as contrarrazões da recorrida. 

 

2. A Autoridade Superior julgará o recurso em um (1) dia após o oferecimento das 

contrarrazões ou decorrido o prazo para a apresentação das mesmas. 

 

3. O e-mail para protocolo de recursos é o endereço eletrônico 

cultural@culturaparaibuna.org.br ou presencial das 9h às 12h e das 13h às 16h na 

secretaria da Fundação Cultural, situada à Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes, 

n°64, Centro, Paraibuna/SP. 
 

CAPÍTULO IX – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA NO CASO DE 

CONTRATAÇÃO 
 

1. A classificação dentro do número de vagas serão contratadas mediante a apresentação dos 

seguintes documentos no momento da assinatura do contrato: 

1.1. CNPJ ativo compatível com sua área de atuação e compatível com o objeto desta 

chamada pública. 

1.2. Documento de identidade com foto do responsável pela proponente. 

1.3. Documento de identidade com foto do executor. 

1.4. Certidão negativa de débitos municipais e federais da proponente. 

1.5. No caso de Associação ou Sociedade Cooperativa, enviar ficha de filiação do 

associado, ou cooperado responsável proponente do projeto, com seu estatuto 

oficial ou contrato de poderes de representação no qual deverá constar 

expressamente que sua área de atuação é compatível com o objeto deste 

regulamento. 

1.6. Documento que comprove o vínculo do executor com a proponente citado no item 2 

do capítulo I. 

 

 

 

                         _____________________________ 

Márcio José Mayo Alves 

Diretor Presidente 

 

 

 

 

 

 

mailto:cultural@culturaparaibuna.org.br
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ANEXO I 

 

 

DECLARAÇAO DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 

 

A Empresa __________________________________, cadastrada no CNPJ/MF sob 

n° ________________________ sediada no endereço 

____________________________________________ por seu representante legal 

________________________________________, CPF __________________, 

DECLARA, sob as penas da Lei que é representante artística dos Artistas abaixo 

relacionado (s), referente a proposta de apresentação artística, para efeito da Festa 

de Aniversário da Estância Turística de Paraibuna/SP e que os referidos 

profissionais estão cientes e de acordo com as condições previstas na CHAMADA 

PÚBLICA DE PARTICIPAÇÃO, responsabilizando-se pelo cumprimento integral 

das condições da proposta. 

 
Nome do artista CPF Função na proposta 

   

   

   

   

   

   

   

 

Por ser a expressão da verdade, eu __________________________, representante 

legal desta empresa, firmo o presente. 

 

 

 

Paraibuna, ______, de ___________ de 2022. 

 

 

 

 

_________________________________________  

Assinatura do representante legal 
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ANEXO II 

 
Termo de referencia dos equipamentos disponíveis no dia do evento: 

 
SOM 

01 caixas de sub contendo 02 alto falante de 18’’ 04 

02 caixas de line arrey contendo 01 alto falante de 10’’ e 01 driver  de titânio 08 

03 monitores com 01 alto falante de 12’’ e 01 driver de titânio 04 

04 rack de processamento de sistema digital 01 

05 rack de amplificador para o PA 01 

06 rack de amplificador para os monitores 01 

07 sistema de power play contendo 08 vias com fones 01 

08 equalizador de 31bandas para o PA 01 

09 Mesa de som digital de 32 canais e 08 auxiliares 01 

10 sistema de ac contendo 01 transformador de 05 KVA 01 

11 amplificador de contra baixo contendo 01 caixa de 15’’ e 01 caixa 4 de 10’’ 01 

12 amplificador de guitarra com 02 alto falante de 12” 02 

13 Pedestais 15 

14 garras LP 04 

15 dvd play 01 

16 kit microfone para bateria 01 

17 kit microfone para percussão 01 

18 kit microfone para voz com 05 unidades cada 02 

19 microfone sem fio para voz 02 

20 microfone sem fio head set 02 

21 canhão de luz par led 14 

22 canhão de luz par 64 08 

23 mini brut contendo 04 lâmpadas 02 

24 máquina de fumaça DMX 01 

25 rack dimmer DMX 01 

26 mesa de luz DMX 01 

27 Moving ligth  06 

28 Corpo de bateria com ferragens 01 

29 Direct Box 10 
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ANEXO III 

 
 Sistema de pontuação Pontuação 

mínima 
necessária para 

habilitação 

1. Experiência mínima de 5 anos. 1  

1 2. Experiência de 5 a 10 anos 10 
3. Experiência maior que 10 anos 20 
4. Apresentação de rider técnico compatível com o termo 

de referência do anexo II deste regulamento 
10 10 

5. Apresentação de um atestado de capacidade técnica 
emitido por órgão público ou privado onde o 
proponente já tenha prestado o serviço que está 
propondo neste processo.  

 
 

10 

 
 

- 

6. Link das redes sociais e/ou plataformas digitais 10 - 
7. Material de divulgação do grupo/cia/artista solo. 

Ex.: Cartazes de apresentações, notícias e matérias 
de jornal, clipping, documentos, links e etc. 
Os documentos devem ser datados de forma que 
comprovem a experiência declarada no formulário 
de inscrição. 

 
 

10 

 
 

- 

8. Material audiovisual em consonância com a proposta 
descrita no resumo da apresentação. O material 
poderá ser da apresentação completa ou de parte dela, 
desde que seja possível observar concordância com o 
descrito no resumo da apresentação. 

 
 

5 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praça Monsenhor Ernesto A. Arantes, nº 64 - Centro - Paraibuna - SP Fone (12) 3974.0716 

8 

 

 

 

ANEXO IV – CRONOGRAMA  
 

 
1 Período de inscrição 15/07/2022 à 25/07/2022 

2 Julgamento da documentação e propostas 26/07/2022 

3 Divulgação das propostas habilitadas 26/07/2022 

4 Recurso – razões da recorrente 27/07/2022 a 28/07/2022 

5 Julgamento do recurso 28/07/2022 

6 Recurso – contrarrazões da recorrida 29/07/2022 e 30/07/2022 

7 Julgamento do recurso 01/08/2022 

8 Homologação: Resultado final de propostas classificadas 01/08/2022 
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ANEXO V  
 

FORMULÁRIO 

 
• E-MAIL: 

• PROPONENTE: 

• CARTÃO CNPJ: 

• TELEFONE: 

• ANEXO I – Declaração de representação artística: 

• QUAL CATEGORIA DESEJA PROPOR: 

 Grupos de Projeção Estética 

 Quadrilha Caipira de Bonecões e/ou Pereirões 

 Grupos de Jongo do Vale do Paraíba 

 Contadores de Causos 

 Grupo de Danças Populares Paulista 

 Caipira Mediador 

 Grupos de Viola Tradicional 

 Mestre de Cultura Popular 

 

• EXECUTOR (nome da Banda/Grupo/Artista) 

 

• TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

 5 anos 

 5 a10 anos 

 Mais de 10 anos 

 

• RIDER TÉCNICO 

• REPERTÓRIO 

• ATESTATO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

• LINK DAS REDES SOCIAIS E/OU PLATAFORMAS DIGITAIS 

• ANEXE OS MATERIAIS DA BANDA/GRUPO/CIA/ARTISTA SOLO: EX: CARTAZES DE 

APRESENTAÇÕES, NOTÍCIAS E MATERIAIS DE JORNAL, CLIPPING ETC. 

• RESUMO DA APRESENTAÇÃO 

• VÍDEO DA APRESENTAÇÃO DE ACORDO COM A PROPOSTA (anexar link) 

 

O formulário virtual poderá ser acessado por meio do link  

https://forms.gle/RSrat3xoa3x7xwGX6 no período de inscrições dessa chamada pública. 

https://forms.gle/RSrat3xoa3x7xwGX6
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ANEXO VI 

 
MINUTA CONTRATO 

CONTRATO 

DECORRENTE DE 

DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, COM 

FULCRO NO ART. 24, 

II, DA LEI N. 

8.666/1993, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM 

A FUNDAÇÃO 

CULTURAL 

“BENEDICTO 

SIQUEIRA E SILVA” E 

XXXXXXXXXXXX 

Pelo presente instrumento particular de contrato, acordam as partes, de um lado, como 

CONTRATANTE, a FUNDAÇÃO CULTURAL “BENEDICTO SIQUEIRA E 

SILVA”, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.431.233/0001-49, 

sediada na Rua Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes, 64, Centro, Paraibuna/SP, 

CEP: 12.260-000, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. MÁRCIO JOSÉ 

MAYO ALVES, brasileiro, casado, administrador, com RG nº 7.659.364 SSP/SP, inscrito 

no CPF sob o nº 928.897.008-87, residente e domiciliado na Rua Alice de Souza Capelli, 

nº 76, Bairro Jardim Primavera, Paraibuna/SP, e de outro lado, XXXXXXXX, sob o CNPJ 

nº XXXXXXXXXXX, situado a XXXXXXXXXX, XXX, XXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXX/SP, sendo responsável o Sr. XXXXXXX, portador do RG 

XXXXXXXXX inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXX, doravante denominada 

CONTRATADA, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho 

de 1993 e alterações e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, firmam o presente 
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contrato, autorizado nos termos do Processo Administrativo nº XX, com as seguintes 

cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

 

1.1 – Contratação de serviços de produção para apresentação na 11ª FESTA DO 

FOLCLORE 2022, conforme Chamada Pública nº 003/2022, realizada pela da 

Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva”. 

 

1.2 – Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem 

transcritos, os seguintes documentos: a) Proposta inscrita na Chamada Pública nº 

003/2022. 

 

1.3 – O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidas as 

condições comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com fulcro no §1º, do 

artigo 65, das Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO 

 

2.1 – A CONTRATADA vincula-se ao fornecimento do objeto contratado, conforme 

especificações e condições estabelecidas. 

Parágrafo Único – A CONTRATADA declara ciência do TERMO de REFERÊNCIA 

do objeto do presente contrato, disponibilizado no site da Fundação Cultural Benedicto 

Siqueira e Silva (culturaparaibuna.org.br), expressando a concordância de seus termos com 

efeito normativo da referida prestação de serviços. 

http://www.culturaparaibuna.org.br/
http://www.culturaparaibuna.org.br/
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2.2 – Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento ao 

objeto, correndo por parte desta, eventuais custos com tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários. 

2.3 – Será realizada uma verificação de conformidade do serviço prestado com as 

especificações indicadas na proposta apresentada. 

2.3.1 – Constatadas irregularidades no objeto, o responsável pelo recebimento, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis, poderá: 

a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações da Proposta, 

determinando sua substituição ou correção; 

b) Determinar sua complementação se houver diferença de qualidade, quantidade ou de 

partes; 

 

2.3.2 – As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis da data de recebimento da notificação, mantido o preço inicialmente 

ofertado. 

2.4 – Fica estabelecido que a apresentação será realizada na Praça do Mercado Municipal, 

situada na Praça Manoel Antônio de Carvalho, 69, Centro, Paraibuna/SP, conforme segue: 

a) 01 apresentação com “xxxxxxxxxxxxxxx” às xxh (xxxxx horas) do dia xxxxx de 

agosto de 2022, com duração de xxh (xxxx horas), no evento “11ª FESTA DO 

FOLCLORE”, parte integrante da Agenda Cultural de 2022, realizada pela 

Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva”. 

b) O CONTRATADO deverá realizar a passagem de som em conformidade com a 

disposição da fundação, onde a instituição entrará em contato com a 

CONTRATADA para marcar o melhor horário. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

PAGAMENTO E RECURSOS 
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3.1 – As notas fiscais/faturas deverão ser entregues ao setor responsável, que as 

encaminhará para o devido pagamento. 

 

3.2 – O pagamento será efetuado: 

 

3.2.1 – Mediante a apresentação do original da nota fiscal/fatura; 

 

3.2.2 – O pagamento se dará mediante depósito em conta bancária ou PIX em nome da 

CONTRATADA, de acordo com as seguintes condições: 

 

a) Em 15 (quinze) dias, contados da data de emissão do recibo; 

b) A não observância do prazo previsto para apresentação da nota fiscal/fatura ou a sua 

apresentação com incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual 

número de dias a que corresponder o atraso e/ou as incorreções verificadas. 

 

3.3 – Quando se verificar qualquer irregularidade nas notas ficais ou faturas, será 

imediatamente solicitada à CONTRATADA a respectiva correção, que deverá ser 

encaminhada ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

3.4 – O valor total do presente contrato é de R$ xxxxxxx,00 (xxxxxx reais). 

 

3.5 – A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros nº 3.1.90.39.00.00.00.00. 

 

3.6 – Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o 

prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização. 

 

3.7 – O recebimento definitivo do serviço não exime de responsabilidade a 

CONTRATADA, na forma da lei, pela qualidade, correção e segurança dos serviços 

prestados. 
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CLÁUSULA QUARTA 

VIGÊNCIA 

 

A vigência deste Contrato inicia-se com a data da assinatura deste instrumento, 

encerrando-se com o término das obrigações assumidas. 

 

§1º - Eventuais interrupções somente serão aceitas pela CONTRATANTE se 

devidamente comprovados os fatos causadores das ocorrências inviabilizadoras, e se estes 

não decorrerem, direta ou indiretamente, de conduta dolosa ou culposa da 

CONTRATADA, devendo o prazo de execução ser prorrogado por meio de formalização 

de termo aditivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1 – Manter, durante todo o prazo de vigência deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no 

respectivo procedimento de dispensa. 

 

5.2 – Cumprir os termos do presente contrato, na estrita observância da legislação 

pertinente em vigor. 

 

5.3 – Responder, exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, ficais, 

comerciais, de transporte e taxas de administração, bem como despesas e obrigações 

financeiras de qualquer natureza, despesas operacionais com frete, carga e descarga, 

resultantes da execução deste Contrato, sendo que sua inadimplência com relação a tais 

encargos não transfere à CONTRATANTE o ônus pelo seu pagamento, não podendo 

onerar o presente contrato. 
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5.4 – Informar a esta Entidade a ocorrência de qualquer fato ou condições que possam 

atrasar ou impedir a execução do objeto avençado, no todo ou em parte, observados os 

prazos estipulados, indicando, inclusive, as medidas necessárias a sua eficaz correção e 

continuidade. 

 

5.5 – Reparar, às suas expensas, o objeto rejeitado por esta Fundação, quando executado 

em desatenção às especificações do Contrato e às normas aplicáveis, substituindo-o por 

outro de igual qualidade, sempre atendendo à finalidade pactuada, observado o prazo de 

entrega e as sanções pertinentes ao seu descumprimento. 

 

5.6 – Responder pelos danos, dolosos ou culposos, causados pelos seus empregados ou 

prepostos a qualquer título, aos bens das CONTRATANTE ou de terceiros.  

Outrossim, a fiscalização da execução do objeto contratual por parte desta Instituição não 

exime ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA. 

 

5.7 - Assumir integral responsabilidade pela execução do contrato, a fim de haja seu 

perfeito e ininterrupto cumprimento. 

 

5.8 – Indenizar a CONTRATANTE por quaisquer danos causados por seus funcionários 

às instalações ou bens de propriedade da CONTRATANTE ou por esta utilizada a 

qualquer título, bem como danos físicos ou morais causados aos funcionários da 

CONTRATANTE ou de terceiros. 

 

5.9 – Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente o uso de 

qualquer bebida alcoólica, bem como, durante a jornada de trabalho, desviar a atenção do 

serviço. 

 

5.10 – Cumprir as posturas do Município e as disposições legais Estaduais e Federais que 

interfiram na execução dos serviços. 
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5.11 – Manter pessoal em número suficiente, de forma a cumprir com todas as obrigações 

assumidas. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

6.1 – Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 

 

6.2 – Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a 

prestação do serviço. 

 

6.3 – Comunicar à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na prestação do 

serviço. 

 

6.4 – Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos que porventura venham 

a ser solicitados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

RESCISÃO E SANÇÕES 

 

7.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência 

da hipótese prevista no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 

atualizada pela Lei Federal nº 8.883 de 8 de junho de 1994, autoriza, desde já, o 

CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este contrato, independentemente de 

interpelação judicial, aplicando-se, para tanto, as diretrizes previstas nos artigos 79 e 80 do 

citado texto normativo. 
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7.2 – Em caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhece o 

direito do CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Memorial Descritivo, 

neste ajuste e na legislação que regulamenta a licitação. 

 

7.3 - A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a 

responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou 

pela inadimplência. 

 

7.4 – A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o 

ressarcimento dos prejuízos efetivados decorrentes das faltas cometidas pela 

CONTRATADA. 

 

7.5 – A inexecução total ou parcial do contrato, assim como a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses constantes do artigo 78, ensejará a sua rescisão, na forma prevista no artigo 79, 

acarretando as consequências enumeradas no artigo 80, todos da Lei Geral de Licitações, 

sem prejuízo das penalidades a que aludem os artigos 86 a 88 do mesmo diploma legal. 

 

§1º - A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, insculpida no artigo 87, III, da Lei nº 8.666 de 1993, 

acarreta ao punido a impossibilidade de participar de licitações e celebrar contratos não só 

com o órgão sancionador, mas também com a Administração Pública Direta e Indireta de 

todos os entes da Federação. 

 

§2º - A CONTRATADA se sujeitará às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da 

Lei Geral de Licitações. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DA RESCISÃO 
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O contrato poderá ser rescindido, na forma da lei, com as consequências e pelos motivos 

previstos nos artigos 75 a 82 da Lei Paulista de Contratos Administrativos (Lei nº 6.544, 

de 22 de novembro de 1989 e alterações) e artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Geral de 

Licitações. 

 

Parágrafo único - A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da 

CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, previsto no artigo 79, da Lei 

Geral de Licitações, e no artigo 77, da Lei Paulista de Contratos Administrativos. 

 

CLÁUSULA NONA 

DA ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE DO OBJETO  

 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 

acrescimentos ou supressões que se fizerem necessárias à execução efetiva do contrato, a 

critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite legal permitido pelo artigo 65, da Lei 

Geral de Licitações, observando-se, sempre, as diretrizes e limites do artigo 24, inciso II, 

da referida Lei. 

 

Parágrafo único – Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de 

Termo Aditivo ao Contrato, respeitadas as disposições da legislação acima mencionada. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  

DA SUBCONTRATAÇÃO, DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS 

E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

É defeso à CONTRATADA a subcontratação, total ou parcial, do objeto do Contrato, 

sendo igualmente vedada a sua cessão ou transferência, total ou parcial. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO VÁLIDO ENTRE AS PARTES 

 

No prazo de 05 (cinco) dias da assinatura deste instrumento, a CONTRATADA deverá 

informar à CONTRATANTE um e-mail válido para servir de canal de comunicação entre 

as partes para envio de todas as notificações relacionadas do contrato.  

 

§1º - As comunicações e intimações efetuadas pelo meio eletrônico no endereço de e-mail 

informado pela CONTRATADA serão plenamente válidas, desde que guardem relação 

com o objeto contratual. 

 

§2º - É de responsabilidade da CONTRATADA informar à CONTRATANTE as 

ocasiões em que houver mudança de endereço de e-mail, seja esta temporária ou definitiva. 

 

§3º - As comunicações e intimações efetuadas pela CONTRATANTE ao endereço de e-

mail informados pela CONTRATADA serão válidas enquanto não houver a comunicação 

formal de alteração no endereço de e-mail. 

 

DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 – Consideram-se elementos integrantes do Contrato, como se nele estivessem 

transcritos: 

 

a) Proposta da CONTRATADA  

 

12.2  – Aplicam-se às omissões do contrato as disposições da Lei Geral de Licitações, da 

Lei Paulista de Contratos Administrativos (Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989) 

e as demais normas regulamentares que lhe forem pertinentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DO FORO 

 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do Contrato, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Paraibuna, Estado de São 

Paulo. 

 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento 

em 2 (duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai 

por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das 

testemunhas abaixo identificadas. 

 

 

Paraibuna, xxxx de xxxxx de 2022. 

 

 

____________________________________________________________ 

FUNDAÇÃO CULTURAL “BENEDICTO SIQUEIRA E SILVA” 

Márcio José Mayo Alves – Diretor Presidente 

 

_______________________________________________________ 

CONTRATADA 

xxxxxxxxxxxxx  
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TESTEMUNHAS:             ____________________________________ 

                                           RG: 

 

____________________________________ 

                                         RG: 

  

 


