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  EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020   
PROCESSO DE ADMINISTRATIVO N° 005/2020 – EDITAL Nº 005/2020 

 
 

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE BLOCOS 
CARNAVALESCOS PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2020 DA ESTÂNCIA 
CLIMÁTICA DE CUNHA. 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 45.167.111/0001-25 representada por seu Prefeito 
Municipal, ROLIEN GUARDA GARCIA, no uso de suas prerrogativas legais, vem realizar 
Chamada Pública para CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE BLOCOS 
CARNAVALESCOS PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2020 DA ESTÂNCIA 
CLIMÁTICA DE CUNHA. 

 

Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e Proposta de Trabalho 
no período de 10/01/2020 a 23/01/2020, na sede da Prefeitura Municipal de Cunha, Setor de 
Licitações– localizada na Praça. Cel. João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP, CEP: 12.530-000 

 
I - DO OBJETO 

A presente chamada pública visa o CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO 
DE BLOCOS CARNAVALESCOS PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2020 DA 
ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA. 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Os interessados deverão apresentar dois envelopes contendo, respectivamente, a 
documentação exigida e sua proposta de trabalho, de acordo com o Termo de Referência. 
2.2 A documentação poderá ser entregue no período de 10 de Janeiro de 2020 a 23 de 
janeiro de 2020, das 10h00min às 16h00min por meio de entrega dos envelopes contento a 
documentação necessária e a Proposta de Trabalho. 
2.3 Os envelopes deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de CUNHA, Setor de 
Licitações– localizada na Praça. Cel. João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP, CEP: 12.530-000 
 
III - ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 

3.1 Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO, os documentos 
abaixo relacionados, sob pena de inabilitação, conforme o caso: 
3.2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Para a habilitação de todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno 
porte, deverão apresentar a Documentação Completa, na seguinte conformidade: 
No que se refere à DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR, os licitantes deverão apresentar: 
3.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em 
vigor. 
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, quando a atividade assim o exigir; 
3.2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

 

 
2 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual, e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei1, mediante a apresentação de: 

b1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, 
referente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrangendo 
inclusive as contribuições sociais 
b2) Prova de regularidade da Licitante para com a Fazenda Estadual (no mínimo, no 
que se refere ao ICMS) do domicílio ou sede da licitante, através de Certidão Negativa de 
Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 
b3) Prova de regularidade da Licitante para com a Fazenda Municipal (no mínimo, no 
que se refere a tributos mobiliários), do domicílio ou sede da licitante, através de Certidão 
Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio 
da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
d) Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas ou Positiva com efeitos negativo (CNDT), para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em cumprimento à Lei nº 
12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 
e) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

e.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério 
da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa; 
e.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem e.1, implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os 
atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 
Federal nº 10.520/02. 

3.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica. Para as empresas em Recuperação Judicial, a mesma poderá 
apresentar a certidão positiva, hipótese em que necessário se faz que a interessada demonstre 
seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a 
comprovar sua viabilidade econômico-financeira, de acordo com a Súmula 50 do TCESP. 
3.2.4 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
a) Os blocos carnavalescos deverá apresentar declaração expressa, assinada pelo 
representante legal, e sob as penas da lei de que:  

 Não está impedida de contratar com a Administração Pública Direta ou Indireta;  

 Não foi declarado inidôneo pelo Poder Público de qualquer esfera;  

 Não existe fato impeditivo a sua habilitação;  

 Cumpre com o disposto no artigo 9º, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93; 

 Cumpre as normas relativas à saúde e à segurança do trabalho de seus empregados;  

 Cumpre o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal;  

 Autoriza para utilização de imagem e de som para fins de divulgação em emissoras de 
televisão, rádio ou mídia eletrônica e impressa pela Prefeitura Municipal de Cunha. 

3.3. A documentação poderá ser apresentada no original ou por qualquer processo de cópia 
desde que autenticada por Cartório competente ou mesmo cópia simples acompanhada do 

                                                      
1
 A prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, poderá ser 

comprovada mediante apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa. 
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original para que seja autenticada, no ato de sua apresentação, por membro da Comissão 
Permanente de Licitação.  
3.4. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição 
aos documentos aqui exigidos.  
3.5. Na hipótese de não constar prazo de validade nos documentos apresentados, serão 
aceitos como válidos os emitidos até 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para a 
abertura dos envelopes.  
3.6. Na ausência ou desconformidade de qualquer dos documentos relativos a HABILITAÇÃO, 
fica facultada a entidade executora a abertura de prazo para regularização da documentação. 
3.7. Caso algum documento apresentar falha não sanável, o fato acarretará a INABILITAÇÃO 
do proponente. 
3.8. O ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO deverá ser entregue fechado, indevassável, 
contendo na sua parte externa as seguintes informações:  
 

ENVELOPE Nº. 1 - HABILITAÇÃO  

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

(Razão social/nome, endereço, telefone) 

 
IV - ENVELOPE Nº 002 – PROPOSTA DE TRABALHO. 

4.1. Os proponentes deverão apresentar no Envelope nº 02 – PROPOSTA DE TRABALHO, 
conforme Anexo XXX – Modelo de Proposta de Trabalho. 
4.2. A Proposta deverá ser apresentada datilografada ou impressa, em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do licitante 
ou pelo procurador. 
4.3. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou 
solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 
4.4. Deverão estar consignados na proposta: A razão social da proponente, endereço 
completo/CEP, telefone/fax, e-mail (se houver) e CNPJ do proponente. 
4.5. O envelope nº 2 – Proposta de Trabalho deverá ser entregue fechado, indevassável, 
contendo na sua parte externa as seguintes informações:  
 

ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA DE TRABALHO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

(Razão social/nome, endereço, telefone) 

 
V - INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 

5.1. A Proposta de Trabalho deverá constar no mínimo as seguintes informações: 
1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Nesse item o Bloco Carnavalesco deve apresentar 

toda a identificação do bloco e a pretensão do dia da apresentação.  
2. METAS A SEREM ATINGIDAS: Os interessados deverão esboçar resumidamente todo 

o Projeto em suas considerações gerais, apresentar sua motivação e justificativa na 
intenção se apresentar no Carnaval de Rua de Cunha.  

3. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: Esclarecer onde os valores 
serão aplicados.  

 PREÇO TOTAL, em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, apurados à 
data de sua apresentação; 

 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA de no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a 
partir da data de sua apresentação; 
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VI - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

6.1. Até o dia, hora e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os 
envelopes nº 1 e 2 com a presença dos interessados.  
6.2. Serão abertos inicialmente às 09:30 do dia 24/01/2020 os envelopes nº 1 dos participantes 
e os seus conteúdos colocados à disposição para serem examinados e visitados pelos 
interessados presentes.  
6.3. Ato contínuo, o conteúdo dos envelopes será examinado pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação os quais habilitarão os participantes que tiverem atendido o 
estabelecido no item III e subitens desta CHAMADA PÚBLICA e inabilitarão os que não 
atenderem. 
6.4. Os participantes que forem inabilitados e tiverem intenção de interpor recurso, deverão 
manifestar essa intenção na própria sessão pública e registrar na ata a síntese desse recurso. 
6.5. Os recursos deverão ser protocolizados na Seção de Protocolo, em até 02 (dois) dias 
úteis, após a abertura dos envelopes.  
6.6. A relação dos proponentes da Proposta de Trabalho será apresentada em sessão pública 
e registrada em Ata após o término do prazo de apresentação das propostas.  
6.7. O resultado da seleção será publicado em até 10 (dez) dias após o prazo da publicação da 
relação dos proponentes e no prazo de 10 (dez) dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado 
(s) para assinatura do(s) contrato(s). 
6.8. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na 
abertura dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização 
de até 5 (cinco) dias, conforme análise da Comissão Julgadora. 
6.9. O julgamento das Propostas de Trabalho será feito pelo critério de menor preço global, 
observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste 
Edital e em caso de empate, será realizado sorteio que deverá ser registrada em Ata. 
 
VII – DA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS 

7.1. Os Blocos Carnavalescos selecionados deverão se apresentar por no mínimo 2 (duas) 
vezes durante o evento com apresentação mínima de 2 (duas) horas, que serão distribuídos 
entres os dias 21 a 25 de Fevereiro de 2020, de acordo com Cronograma do Evento.  
 
VIII – DA CONTRATAÇÃO 

8.1. Uma vez declarado vencedor, o Proponente deverá assinar o contrato de prestação de 
serviços, de acordo com modelo apresentado no anexo IV. 
8.2. Os contratos resultantes da presente Chamada Pública, terão a vigência de acordo 
com a duração do evento. 
 
IX - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. A despesa estimada em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) onerará recursos próprios 
provenientes da seguinte dotação orçamentária. 

 
10.01 – SETOR DE CULTRA E TURISMO 

3.3.90.39.00.00.00.1.110 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
 

X - DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado após a prestação de serviço, através de depósito em conta 
corrente e/ou cheque nominal, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao 
fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento. 
 
XI - DAS OBRIGAÇÕES: 

11.1. Os Blocos Carnavalescos deverão cumprir as obrigações contidas neste edital e no 
Cronograma do evento que será disponibilizado pela Secretaria de Turismo e Cultura.  
11.2. Atender todas as solicitações de informações e documentações solicitadas pela 
Prefeitura Municipal para a organização do evento. 
Serão de responsabilidade dos blocos providenciar e se responsabilizar pelas autorizações de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

 

 
5 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

uso das imagens, dos autores, e de todos integrantes dos blocos, apresentando, quando 
solicitada, a documentação comprobatória de sua regularidade.  
11.3. A Prefeitura Municipal fica isenta de quaisquer responsabilidades em relação aos direitos 
de uso de imagem e autorais, de qualquer natureza 
11.4. A Prefeitura Municipal, havendo razões superiores que justifiquem, poderá revogar este 
Edital a qualquer momento, sem que tal fato permita alegação de prejuízo aos interessados, ou 
a terceiros, sob qualquer fundamento de direito. 
11.5. A Prefeitura Municipal não se responsabilizará por acidentes, danos e/ou furtos de 
qualquer tipo de material de propriedade dos blocos e/ou participantes no decorrer de sua 
execução. 
 
XII - SANÇÕES 

12.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar os documentos solicitados ou apresentar documentação falsa exigida para 
este certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará sujeito à sanção na Lei de Licitações. 
12.2. O não cumprimento das obrigações assumidas no contrato ou a ocorrência da hipótese 
prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, autorizam, desde já, o 
CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de 
interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma 
legal, no caso de inadimplência. 
12.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, por descumprimento na 
execução total ou parcial do objeto pela Contratada(o) após a segunda notificação pela 
Contratante.  
12.4. A CONTRATADA está sujeita, ainda, às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da 
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações vigentes. 
 
XIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. As normas disciplinadoras deste chamamento serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. Os casos 
omissos do presente serão solucionados pela Comissão de Licitação. 
13.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Cunha. 
13.3. Faz parte integrante do presente expediente, os seguintes anexos: 
 

 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE TRABALHO 

 ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

 
 

Cunha, 08 de Janeiro de 2020. 
 
 
 

ROLIEN GUARDA GARCIA 
Prefeito Municipal de Cunha  
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020  

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 005/2020 – EDITAL Nº 005/2020 
 
 

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE BLOCOS 
CARNAVALESCOS PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2020 DA ESTÂNCIA 
CLIMÁTICA DE CUNHA 
 
1. DO OBJETO 
1.1. A Prefeitura Municipal de Cunha, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, torna público o Edital de Chamamento Público para seleção de Blocos 
Carnavalescos do Carnaval de Rua 2020, no qual regulamenta as inscrições e impõe 
condições para seleção de Blocos Carnavalescos, concedendo remuneração financeira 
exclusivamente, visando à difusão desta manifestação popular à comunidade através da 
apresentações artísticas nas ruas do município.  
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 Poderão participar do presente Chamamento dos blocos Carnavalescos que possuam 
interesse em participar do Carnaval de Rua 2020. 
 

3. DA REMUNERAÇÃO AOS BLOCOS 
3.1. O município irá remunerar os Blocos Carnavalescos até o limite de R$ 14.000,00 (quatorze 
mil reais), totalizando R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 
3.2. Os Blocos Carnavalescos selecionados deverão se apresentar por no mínimo 2 (duas) 
vezes durante o evento com apresentação mínima de 2 (duas) horas, que serão distribuídos 
entres os dias 21 a 25 de Fevereiro de 2020, de acordo com Cronograma do Evento. 
 
 
4. DA SELEÇÃO E APOIO FINANCEIRO 
4.1. Serão selecionados 3 (três) Blocos Carnavalescos e o processo de seleção dos projetos 
será feita por fases, sendo: 

a) Análise dos Documentos de Habilitação, no qual possui caráter eliminatório; 
b) Análise da Proposta de Trabalho. 
c) Julgamento das Propostas de Preços. 

4.2. A análise dos projetos será feita pela Secretaria de Turismo e Cultura, cujo resultado final 
da seleção será publicado nos meios de imprensa oficial e no site www.cunha.sp.gov.br. 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DOS BLOCOS  
5.1. Os Blocos Carnavalescos deverão cumprir as obrigações contidas neste edital e no 
Cronograma do evento que será disponibilizado pela Secretaria de Turismo e Cultura.  
5.2. Atender todas as solicitações de informações e documentações solicitadas pela Prefeitura 
Municipal para a organização do evento. 
5.3. Serão de responsabilidade dos blocos providenciar e se responsabilizar pelas autorizações 

de uso das imagens, dos autores, e outros, apresentando, quando solicitada, a documentação 

comprobatória de sua regularidade. A Prefeitura Municipal fica isenta de quaisquer 
responsabilidades em relação aos direitos de uso de imagem e autorais. 
5.4. A Prefeitura Municipal, havendo razões superiores que justifiquem, poderá revogar este 

Edital a qualquer momento, sem que tal fato permita alegação de prejuízo aos interessados, ou 

a terceiros, sob qualquer fundamento de direito. 
5.5. A Prefeitura Municipal não se responsabilizará por acidentes, danos e/ou furtos de qualquer 
tipo de material de propriedade dos blocos e/ou participantes no decorrer de sua execução. 
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ANEXO II –MODELO DE PROPOSTA DE TRABALHO 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 005/2020 – EDITAL Nº 005/2020 

 
 
 
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE BLOCOS CARNAVALESCOS 
PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2020 DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA. 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Nesse item o Bloco Carnavalesco deve apresentar toda a 
identificação do bloco e a pretensão do dia da apresentação.  
 
 
METAS A SEREM ATINGIDAS: Os interessados deverão esboçar resumidamente todo o 
Projeto em suas considerações gerais, apresentar sua motivação e justificativa na intenção se 
apresentar no Carnaval de Rua de Cunha.  
 
 
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: Esclarecer onde os valores serão 
aplicados.  

 PREÇO TOTAL, em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, apurados à 
data de sua apresentação; 

 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA de no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a 
partir da data de sua apresentação; 

 
 
 

Local, ____________________________, _______ de ________________________ de 2020. 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Nome do Representante Legal 
RG N.º 
CPF N.º 

 
 
 

  

CARIMBO 
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 005/2020 – EDITAL Nº 005/2020 
 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, nos termos da 
seguinte 

LEGISLAÇÃO: 
 

- Lei nº 8.666/93, alterada pelas leis posteriores; 
- Lei 4.320/64; 
- Lei Orgânica do Município de CUNHA; 
- Processo Administrativo nº 005/2020 – Chamada Pública 001/2020 
- Demais normas e legislações vigentes pertinentes à matéria, 

 
celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA, neste ato representada pelo 

Senhor Prefeito Municipal em pleno exercício do cargo, ROLIEN GUARDA GARCIA, portador 
da cédula de identidade RG nº. XXXXXXXXX e CPF/MF nº. XXXXXXX, com sede na Praça Cel 
João Olimpio, nº 91, na cidade de Cunha, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 
45.704.053/0001-21, adiante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
______________________________, com sede na __________________________, no 
município de ___________, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ: ___________________, 
por sua representante legal, Senhor  ___________, portador da cédula de identidade nº 
____________ e  CPF nº _____________, doravante denominada CONTRATADA, têm justo e 
acordado o seguinte: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato é a CONTRTAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS 
PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2020 DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA, 
NOS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2020. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1. Pelos serviços prestados pelo CONTRATADO, a CONTRATANTE pagará a quantia de 
________________ após a realização do evento mediante apresentação de nota fiscal.  

2.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento do objeto por 
meio de cheque nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada.  
2.3. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 
solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, 
que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
2.4. Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

3.1. O prazo de vigência do contrato é de 45 dias, iniciando em ______________ e finalizando 
em ______________, contados a partir da assinatura. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 

10.01 – SETOR DE CULTRA E TURISMO 
3.3.90.39.00.00.00.1.110 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Os Blocos Carnavalescos deverão cumprir as obrigações contidas neste edital e no 
Cronograma do evento que será disponibilizado pela Secretaria de Turismo e Cultura.  
5.2. Atender todas as solicitações de informações e documentações solicitadas pela Prefeitura 
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Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

Municipal para a organização do evento. 
Serão de responsabilidade dos blocos providenciar e se responsabilizar pelas autorizações de 
uso das imagens, dos autores, e de todos integrantes dos blocos, apresentando, quando 
solicitada, a documentação comprobatória de sua regularidade.  
5.3. A Prefeitura Municipal fica isenta de quaisquer responsabilidades em relação aos direitos 
de uso de imagem e autorais, de qualquer natureza 
5.4. A Prefeitura Municipal, havendo razões superiores que justifiquem, poderá revogar este 
Edital a qualquer momento, sem que tal fato permita alegação de prejuízo aos interessados, ou 
a terceiros, sob qualquer fundamento de direito. 
5.5. A Prefeitura Municipal não se responsabilizará por acidentes, danos e/ou furtos de 
qualquer tipo de material de propriedade dos blocos e/ou participantes no decorrer de sua 
execução. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES 

6.1. O contrato será rescindido, de pleno direito, independentemente de procedimento judicial e 
do pagamento de indenização nos casos de falência, insolvência civil, concordata, liquidação 
judicial ou extrajudicial, óbito do contratado, alteração ou modificação da finalidade ou estrutura 
da CONTRATADA, de forma que prejudique a execução do projeto, de qualquer outro fato 
impeditivo da continuidade de sua execução, ou, ainda, na hipótese de sua cessão ou 
transferência, total ou parcial a terceiros. 
6.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, nos casos enumerados no 
artigo 78, no modo previsto pelo artigo 79, com as conseqüências estabelecidas no artigo 80, 
todos da Lei Federal n.º 8.666/93. 
6.3. A CONTRATADA sujeita-se as sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, nos termos previstos no instrumento editalício. 
6.4. A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras previstas na legislação 
vigente. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 

7.1. Fica eleito o foro da comarca de Cunha, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir, qualquer controvérsia que possa surgir na efetuação do 
presente contrato. E por estarem justas e contratadas, firmam, as partes, o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só feito, na presença de 02 (duas) 
testemunhas abaixo também assinadas.  

 
Cunha, ____ de ________ de 2020 

 
 
 

ROLIEN GUARDA GARCIA 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADA 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 
1- _____________________________________ 2- ____________________________________ 

Nome: Nome: 
RG: RG: 
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Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
Conforme as Instruções nº 02/2008 Área Municipal do TCESP, art.9º, XIV. 
 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cunha. 

CONTRATADA: 

CONTRATO N°: 

OBJETO: CONTRTAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS PARA APRESENTAÇÃO NO 
CARNAVAL 2020 DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA, NOS DIAS 21 A 25 DE 
FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 005/2020. 

ADVOGADO DA CONTATANTE:  

 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 

para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 

acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, 

se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 

o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 

de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 
 

CUNHA, ____ de ________ de 2020 
 
 
 
 

 
 

_____________________________________ 
ROLIEN GUARDA GARCIA 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 
 

___________________________________ 
CONTRATADA 
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Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 
Conforme as Instruções nº 02/2008 Área Municipal do TCESP, art.9º, XV. 
 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cunha. 

CONTRATADA: 

CONTRATO N°: 

OBJETO: CONTRTAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS PARA APRESENTAÇÃO NO 
CARNAVAL 2020 DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA, NOS DIAS 21 A 25 DE 
FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2020, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 005/2020. 

ADVOGADO DA CONTATANTE:  

 

Nome   

Cargo   

RG nº  
 

Endereço   

Telefone   

e-mail   

 
RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE 

DOCUMENTOS DO TCESP 
 

Nome  
 

Cargo  
 

Endereço Comercial do Órgão/Setor  
 

Telefone e Fax  
 

e-mail  
 

 
 

Cunha, ____ de ________ de 2020 
 
 
 
 

_____________________________ 
ROLIEN GUARDA GARCIA 

Prefeito Municipal 
 

 


