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CARTA CONVITE Nº 04/2016 
PROCESSO Nº PC/63/2016 

 
A FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.555.957/0001-96, 
com sede na Praça Nóbrega, 54, Centro, CEP. 11680-000, Ubatuba/SP, representada pela seu Diretor 
Presidente PAULO WLADIMIR ZANIM DA MOTTA, brasileiro, casado, RG nº 18.041.761-7 SSP/SP e 
CPF/MF nº 133.339.748-86, residente e domiciliado na Avenida Felix Guisard, 348, bairro Centro, 
Ubatuba/SP, CEP: 11.680-000, convida as empresas interessadas para oferecerem propostas destinadas à 
licitação, na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, que será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, e será processada na conformidade das 
normas e disposições constantes desta carta-convite e seus anexos. 
 
1. DO OBJETO 
Contratação de prestação de serviços de banda ou grupo musical para transcrição e arranjo musical de 
composições, execução de ensaios preparatórios e geral, acompanhamento de apresentações musicais, 
gravação de CD de marchinhas carnavalescas e apresentações musicais para atuar no XII Festival de 
Marchinhas Carnavalescas e Carnaval Histórico, conforme Anexo 1.  

 
2. DOS ANEXOS 
Anexo 1 -.Especificações do Serviço e Descrição do Objeto 
Anexo 2 - Termo de Contrato 
Anexo 3 - Informações do Convite. 
Anexo 4 - Folha de Rosto da Carta-Convite. 
 
3. DOS  RECURSOS FINANCEIROS 
Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação:  
Órgão - 04 
Unidade Orçamentária - 01 
Unidade Executora - 01 
Funcional Programática - 13.392.0002.2014 
Categoria Econômica - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
4.1. Além das empresas, pessoas jurídicas, convidadas pela Fundação, poderão participar do presente 
certame, empresas interessadas, regularmente cadastradas ou não, na correspondente especialidade e que 
manifestarem interesse com antecedência de até 24h antes do prazo previsto para entrega dos Envelopes. 
4.2. A Fundação não se responsabilizará pelo envio, por parte das proponentes, de envelopes remetidos via 
postal. 
4.3. A prestação do serviço vincula- se ao convite e à proposta do licitante vencedor. 
4.4. É obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
5. DA ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS 
As propostas deverão ser apresentadas em dia, horário e local, disposto no Anexo 3. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO: 
Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante legal que, devidamente munido de credencial, 
será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os 
efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes identificar-se, exibindo 
cédula de identidade.  
 
5.1. Por credenciais entende-se: 
a) Habilitação do representante mediante instrumento de procuração específica para a presente licitação, 
acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente ter poderes 
para a devida outorga; 
b) Caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade de representá-la.  
5.1.1. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, porém, 
impedirá o seu representante legal, de se manifestar ou responder pela mesma.  
 
6. DA FORMA DE PREENCHIMENTO DO ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO 
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6.1.  Este envelope deverá conter a seguinte identificação: 
Nome do Órgão Licitante 
Edital de Convite Nº 04/2016 
Abertura: 09/01/2017 às 15:00hs 
Envelope nº. 01 – Habilitação 
Razão Social/Nome da proponente 
 
6.2. Deverão promover a apresentação dos seguintes documentos, em original ou cópias autenticadas, que 
deverão constar no envelope supra referido.  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal; 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela Fazenda do Estado onde 
está sediada a empresa; 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela Fazenda do Município 
onde está sediada a empresa;  
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
h) contrato social e a última alteração ou estatuto social, declaração de firma individual ou requerimento de 
empresário da empresa participante; 
i) documentos pessoais do responsável legal pela empresa ou sócio que será signatário pela possível 
contratação, CPF, RG e comprovante de endereço; 
j) declaração de que a empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública e que  não foi 
declarada inidônea  pelo Poder Público, de qualquer esfera da Federação; 
k) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de (três) meses da data de apresentação da 
proposta.  
       
7. DA FORMA DE PREENCHIMENTO DO ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

7.1.  Este envelope deverá conter a seguinte identificação: 
Nome do Órgão Licitante 
Edital de Convite Nº 04/2016 
Abertura: 09/01/2017 às 15:00hs 
Envelope nº. 02 – Proposta Comercial 
Razão Social/Nome da proponente 
7.2.  O envelope proposta comercial deverá conter: 
7.2.1. A proposta comercial deverá atender as especificações estabelecidas neste convite. 
7.2.2. A proposta propriamente dita, datilografada ou digitada em 1 (uma) via, de forma clara e detalhada, 
sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo proponente e rubricada nas demais folhas. 
7.2.3. Valor unitário de cada serviço a ser executado, bem como o valor global da proposta, onde deverão 
estar inclusos os valores dos materiais necessários, honorários, mão de obra, leis sociais, equipamentos, 
todo e qualquer tipo de imposto ou encargo.  
7.2.4. Os preços deverão ser cotados, em moeda corrente nacional, em algarismos arábicos e por extenso, 
sem emendas ou rasuras. 
7.2.5. Não haverá reajuste nos preços a partir da data da abertura das propostas até o término do contrato. 
7.2.6. Condições de pagamento: conforme informações constantes nesta Carta-Convite.  
7.2.7. Prazo de Validade da Proposta: mínimo de 30 (trinta) dias, contados da abertura do Envelope 
Proposta Comercial. 
7.2.8. Local, data, assinatura e identificação do signatário. 
 
8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 
8.1. O presente convite será processado e julgado de acordo com o disposto na Lei 8.666/93. 
8.2. No dia, local e hora designados no preâmbulo constante Anexo 3 desta Carta Convite, na presença das 
proponentes através de seus representantes legais que comparecerem ao ato, a Comissão de Licitações 
iniciará os trabalhos, examinando os envelopes. Primeiro será aberto o envelope nº. 01 “Habilitação”, e após 
todos os procedimentos e verificação das empresas habilitadas, o envelope nº. 02 “Proposta de Preço”. 
Todas  as folhas serão rubricados pelos seus membros e representantes presentes. 
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8.3. Após abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis, acabadas e irrenunciáveis, não 
sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 
8.4. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes das proponentes 
presentes. 
8.5. Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da Comissão de 
Licitação e representantes presentes. 
8.6. A Comissão de Licitações é facultado suspender a sessão de abertura de envelopes, caso não possa 
ser esta, concluída no mesmo dia, a fim de melhor analisar qualquer documento de conteúdo complexo, e 
cujo resultado será publicado, para conhecimento dos interessados e produção dos efeitos legais 
necessários. 
8.7. O critério de julgamento da presente licitação será o MENOR PREÇO. 
8.8. A Comissão de Licitações classificará a proposta que estiver em conformidade com os termos do 
convite e da Lei 8.666/93. Desclassificará porém, as que se enquadrarem no disposto no artigo 48 da 
mesma lei. 
8.8.1.  A Comissão de Licitações aplicará o disposto no art. 42 e 43 da Lei Complementar n° 123 de 
14/12/2006, que dispõe sobre o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 
8.9. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Diretoria da Fundação poderá fixar as proponentes, 
prazo para a reapresentação de outras, escoimadas das causas que ensejarem a desclassificação. 
8.10. Havendo empate entre as propostas, será adotado o desempate por sorteio, que poderá ser na 
mesma oportunidade, ou dia e horário previamente divulgados, com a presença dos membros da Comissão 
de Licitação, sendo necessariamente convocados os licitantes empatados. 
8.11. Será declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preço. 
8.12. Caso alguma microempresa ou empresa de pequeno porte apresente preço igual ou superior ao 
menor preço em até 10% (dez por cento), ela terá preferência de contratação, na forma dos itens seguintes:  
8.12.1. Após a abertura das propostas de preço, será facultado à microempresa ou empresa de pequeno 
porte melhor classificada apresentar nova proposta, inferior àquela que foi o menor preço, situação em que 
será o objeto adjudicado em seu favor. O prazo para apresentação da nova proposta é de 02 (dois) dias 
úteis. 
8.12.2.  Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, 
nos termos do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nos limites 
de preço do item 8.12., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  
8.12.3. No caso de equivalência dos valores apresentados por microempresas ou empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos limites de preço do item 8.12., será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
8.12.4. O disposto nos itens acima somente se aplicará quando a menor oferta inicial não tiver  sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
8.12.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos itens 8.12.1.,8.12.2 e 8.12.3, o contrato 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
8.13. Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com débitos 
fiscais, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 2 (dois) dias úteis para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativas, prorrogável por igual período a critério da Fundação. Aguardar-se-ão os 
prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.  
8.13.1. A prorrogação do prazo deverá sempre ser concedida pela Fundação quando requerida pelo 
licitante, exceto quando exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para a emissão da Nota de 
Empenho, devidamente justificados.  
8.13.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 8.13. implicará a decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo 
facultado a Fundação convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação.  
8.14. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas cláusulas 8.12. o contrato será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
9.1. Procedido o julgamento objetivo da proposta pela Comissão de Licitações, a adjudicação e a 
homologação caberão ao Presidente da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba. 
 
10. DO CONTRATO E DAS PENALIDADES 
10.1. A proponente vencedora será notificada para, em 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, 
uma única vez, mediante requerimento expresso da adjudicatária e somente após o deferimento pela 
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autoridade interessada no objeto licitado, assinar o instrumento contratual, contados do recebimento da 
notificação, expedida pela Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba. 
10.2. Nos termos do § 2º, do artigo 64, da Lei Federal 8.666/93, poderá a Administração da Fundação, 
quando o notificado se recusar a assinar o contrato no prazo estabelecido no subitem anterior, convocar as 
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, independentemente 
da cominação estabelecida pelo artigo 81 da legislação citada, corroborada pelo disposto no subitem 9.5. 
desta Carta-Convite. 
10.3. No ato da assinatura do instrumento contratual, a adjudicatária deverá estar em condição regular 
perante o Município sede da sua circunscrição. 
10.4. O descumprimento do disposto no subitem 9.3, implicará no impedimento em assinar o Termo 
Contratual, sujeitando o adjudicatário às penalidades previstas no subitem 9.5. 
10.5. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual, dentro do prazo estabelecido, será aplicada 
multa correspondente a 20 % (vinte por cento) do valor da proposta da adjudicatária, respeitado o 
contraditório. 
10.6. Pela inexecução parcial do contrato, será aplicada multa equivalente a 10 % (dez por cento) do seu 
valor e pela inexecução total do contrato, multa equivalente a 15 % (quinze por cento) do seu valor. 
 
11. DOS RECURSOS 
11.1. Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei Federal 8.666/93, os quais deverão ser 
protocolizados, tempestivamente, na Comissão de Licitações, no endereço constante desta Carta-Convite, 
dirigidos ao Senhor Presidente da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba. 
 
12. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
12.1. Esta Carta-Convite será afixada para conhecimento e consulta dos interessados, no quadro de avisos 
da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba - Fundart, em cumprimento do disposto no artigo 22, § 3°, da Lei 
Federal 8.666/93. 
12.2. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos na Comissão de Licitações, situada na Praça Nóbrega, 
54, Centro - Ubatuba, no horário e dia de expediente. 
 
13. DO SUPORTE LEGAL 
13.1. A presente licitação será regida pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, pelas Leis Municipais 
2.024/01 e 2.097/01 e pelo Decreto Municipal 3.362/00. 
 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1. As despesas decorrentes do presente procedimento licitatório onerarão a dotação orçamentária 
consignada na presente Carta-Convite. 
 
 

Ubatuba, 19 de Dezembro de 2016. 
 
 
 

Pedro De Carle Gottheiner e Silva 
Presidente da Comissão de Licitações 
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ANEXO 1  
 

Especificações do Serviço 
1. DO OBJETO 
Contratação de prestação de serviços de banda ou grupo musical para transcrição e arranjo musical de 
composições, execução de ensaios preparatórios e geral, acompanhamento de apresentações musicais, 
gravação de CD de marchinhas carnavalescas e apresentações musicais para atuar no XII Festival de 
Marchinhas Carnavalescas e Carnaval Histórico. 
 
1.1.  DA BANDA OU GRUPO MUSICAL  
A Banda ou o Grupo Musical deverá ter o mínimo 09 (nove) integrantes com os seguintes instrumentos 
musicais: 01 (uma) bateria, 01 (uma) percussão, 01 (um) contrabaixo, 01 (uma) guitarra, 01 (um) trompete, 
01 (um) trombone, 01 (um) saxofone, 01 (um) teclado e também 01 (um) integrante vocalista.  

 
1.2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
1.2.1. Transcrição e arranjo musical de composições: A Banda ou o Grupo Musical, de acordo com as 
condições de participação, deverá realizar a transcrição (Partitura) e o arranjo musical de 30 (trinta)  
composições de marchinhas carnavalescas que serão apresentadas durante o XII Festival de Marchinhas 
Carnavalescas de Ubatuba; 
1.2.1.1. O XII Festival de Marchinhas Carnavalescas de Ubatuba será realizado na Praça da Matriz, no 
Centro da Cidade. 
1.2.2. Execução de Ensaios Preparatórios e Geral: A Banda ou o Grupo Musical deverá realizar 60 
(sessenta) ensaios preparatórios mais 01 (um) ensaio geral com os interpretes das marchinhas 
carnavalescas selecionadas, realizando em média 02 (dois) ensaios por marchinha carnavalesca, mais um 
ensaio geral; 
1.2.2.1. Os ensaios preparatórios deverão ser realizados nos dias 01/02 a 17/02/2017;  
1.2.2.2. O ensaio geral deverá ser realizado no dia 18/02/2017; 
1.2.2.3. Todos os ensaios deverão ser realizados nos horários das 19h00 às 22h00, no Auditório do 
Sobradão do Porto ou em outro local indicado pela Fundação. 
1.2.2.4. As datas dos ensaios preparatórios e do geral poderão ser alteradas de acordo com a 
disponibilidade da Banda ou Grupo Musical e a pedido do interprete da marchinha carnavalesca; 
1.2.2.5. Para os ensaios preparatórios e o geral, a Banda ou o Grupo Musical deverá ter os seguintes 
equipamentos de som: 6 microfones de voz com fio, 2 microfones de voz sem fio, 3 microfones de lapela 
específico para metais, 6 pedestais para microfones, 4 caixas de som ativas de no mínimo 200 watts cada, 
1 caixa de som ativa de no mínimo 300 watts, 1 mesa de som de no mínimo 12 canais e 2 tripés para caixas 
de som. 
1.2.3. Acompanhamento de Apresentações Musicais: A Banda ou Grupo Musical deverá realizar o 
acompanhamento musical das apresentações dos interpretes das marchinhas carnavalescas durante o XII 
Festival de Marchinhas Carnavalescas de Ubatuba, que será realizado nos dias 23, 24 e 25/02/2017, no 
horário das 20h00 às 01h00. 
1.2.4. Gravação de CD de Marchinhas Carnavalescas: A Banda ou o Grupo Musical deverá realizar a 
gravação de 01 (um) CD com as 10 marchinhas carnavalescas vencedoras ou premiadas do XII Festival de  
Marchinhas Carnavalescas de Ubatuba, gravando 500 (quinhentas) cópias deste CD.  
1.2.4.1. As datas dos ensaios e das gravações para o CD ficaram a critério da Banda ou Grupo Musical e 
dos interpretes das marchinhas carnavalescas. 
1.2.4.2. A Banda ou Grupo Musical terá o prazo de 03 (três) meses após o término do Carnaval Histórico 
para entregar o CD gravado e as 500 cópias, com inicio em 01/03/2017 e término em 10/05/2017. 
1.2.5. Apresentações Musicais da Banda ou Grupo Musical: A Banda ou o Grupo Musical deverá 
realizar apresentações musicais durante o Carnaval Histórico de Ubatuba que será realizado nos dias 26, 
27 e 28/02/2017, no horário das 22h00 às 01h00.  
1.2.5.1. O Carnaval Histórico de Ubatuba será realizado na Praça da Matriz, no Centro da Cidade.  
 
1.3.  Do Calendário 
Os ensaios preparatórios, o ensaio geral, o festival, o carnaval histórico e demais prazos e horários constam 
do calendário abaixo, como seguem: 
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Data Descrição Horário 

01/02 a 17/02/17 Ensaios Preparatórios 19h00 às 22h00 

18/02/2017 Ensaio Geral 19h00 às 22h00 

23,24 e 25/02/17 XII Festival de Marchinhas Carnavalescas 20h30 às 01h00 

26, 27 e 28/02/17 Carnaval Histórico de Ubatuba – 2017 22h00 às 01h00 

01/03 a 10/05/17 Prazo para entrega de CD com 10 Marchinhas mais 500 
cópias 
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ANEXO 2 

 
MINUTA TERMO DE CONTRATO 

 
Prestação de serviços de banda ou grupo musical para transcrição e arranjo musical de 
composições, execução de ensaios preparatórios e geral, acompanhamento de apresentações 
musicais, gravação de cd de marchinhas carnavalescas e apresentações musicais para atuar no XII 
Festival de Marchinhas Carnavalescas e Carnaval Histórico. 
 

CONTRATANTE: A FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
55.555.957/0001-96, com sede na Praça Nóbrega, 54, Centro, CEP. 11680-000, Ubatuba/SP, representada 
pela seu Diretor Presidente PAULO WLADIMIR ZANIM DA MOTTA, brasileiro, casado, RG nº 18.041.761-7 
SSP/SP e CPF/MF nº 133.339.748-86, residente e domiciliado na Avenida Felix Guisard, 348, bairro Centro, 
Ubatuba/SP, CEP: 11.680-000, a seguir nomeada simplesmente FUNDART. 
 
CONTRATADO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  
XXXXXXXXXXX, com sede  na XXXXXXXXXXXXXXXXXX, têm entre si justo e contratado, que 
mutuamente aceitam e outorgam, de acordo com o processo PC/63/2016 e Convite 04/2016, o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem por objetivo a prestação de serviços de banda ou grupo 
musical  para atuar no XII Festival de Marchinhas Carnavalescas e Carnaval Histórico de Ubatuba - 2016, 
na Praça da Matriz, Centro, Ubatuba- SP,  com as seguintes condições: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: DO OBJETO - Contratação de prestação de serviços de banda ou grupo 
musical para transcrição e arranjo musical de composições, execução de ensaios preparatórios e geral, 
acompanhamento de apresentações musicais, gravação de CD de marchinhas carnavalescas e 
apresentações musicais para atuar no XII Festival de Marchinhas Carnavalescas e Carnaval Histórico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: DA BANDA OU GRUPO MUSICAL -  A Banda ou o Grupo Musical deverá ter o 
mínimo 09 (nove) integrantes com os seguintes instrumentos musicais: 01 (uma) bateria, 01 (uma) 
percussão, 01 (um) contrabaixo, 01 (uma) guitarra, 01 (um) trompete, 01 (um) trombone, 01 (um) saxofone, 
01 (um) teclado e também 01 (um) integrante vocalista.  

 
PARAGRAFO TERCEIRO: DA DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 
a) Transcrição e arranjo musical de composições: A Banda ou o Grupo Musical, de acordo com as 
condições de participação, deverá realizar a transcrição (Partitura) e o arranjo musical de 30 (trinta)  
composições de marchinhas carnavalescas que serão apresentadas durante o XII Festival de Marchinhas 
Carnavalescas de Ubatuba; O XII Festival de Marchinhas Carnavalescas de Ubatuba será realizado na 
Praça da Matriz, no Centro da Cidade. 
 
b) Execução de Ensaios Preparatórios e Geral: A Banda ou o Grupo Musical deverá realizar 60 
(sessenta) ensaios preparatórios mais 01 (um) ensaio geral com os interpretes das marchinhas 
carnavalescas selecionadas, realizando em média 02 (dois) ensaios por marchinha carnavalesca, mais um 
ensaio geral; Os ensaios preparatórios deverão ser realizados nos dias 01/02 a 17/02/2017. O ensaio geral 
deverá ser realizado no dia 18/02/2017; Todos os ensaios deverão ser realizados nos horários das 19h00 
às 22h00, no Auditório do Sobradão do Porto ou em outro local indicado pela Fundação. As datas dos 
ensaios preparatórios e do geral poderão ser alteradas de acordo com a disponibilidade da Banda ou Grupo 
Musical e a pedido do interprete da marchinha carnavalesca; Para os ensaios preparatórios e o geral, a 
Banda ou o Grupo Musical deverá ter os seguintes equipamentos de som: 4 microfones de voz com fio, 3 
microfones de voz sem fio, 3 microfones de lapela específico para metais, 8 pedestais, para microfones, 2 
caixas de som ativas de 200 watts, 1 caixa de som ativa de 300 watts, 1 mesa de som com 12 canais e 2 
tripés para caixas de som. 
 
c) Acompanhamento de Apresentações Musicais: A Banda ou Grupo Musical deverá realizar o 
acompanhamento musical das apresentações dos interpretes das marchinhas carnavalescas durante o XII 
Festival de Marchinhas Carnavalescas de Ubatuba, que será realizado nos dias 23, 24 e 25/02/2017, no 
horário das 20h30 às 01h00. 
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d) Gravação de CD de Marchinhas Carnavalescas: A Banda ou o Grupo Musical deverá realizar a 
gravação de 01 (um) CD com as 10 marchinhas carnavalescas vencedoras ou premiadas no  XII Festival de 
Marchinhas Carnavalescas, gravando 1.000 cópias deste CD; As datas dos ensaios e das gravações para o 
CD ficaram a critério da Banda ou Grupo Musical e dos interpretes das marchinhas carnavalescas; A Banda 
ou Grupo Musical terá o prazo de 02 (dois) meses para entregar o CD gravado e as 1.000 cópias, com inicio 
em 01/03/2017 e término em 10/05/2017. 
 
e). Apresentações Musicais da Banda ou Grupo Musical: A Banda ou o Grupo Musical deverá realizar 
apresentações musicais durante o Carnaval Histórico de Ubatuba que será realizado nos dias 26, 27 e 
28/02/2017, no horário das 22h00 às 01h00; O Carnaval Histórico de Ubatuba será realizado na Praça da 
Matriz, no Centro da Cidade.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo do presente contrato será a partir de sua assinatura, com término em 
10/05/2017. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATADO assume o compromisso de realizar os serviços dentro do prazo 
estabelecido na cláusula segunda. 
 
CLÁUSULA QUARTA: O presente Contrato terá o valor de R$ xxxxxxxxxxxxxxxx (XXXXXXXX,), que serão 
pagos através de depósito em conta bancária a ser indicada pelo CONTRATADO, 10 (dez) dias após o 
término da prestação de serviços, com o atestado de execução elaborado pela Diretoria Cultural, 
acompanhado de nota de empenho da FUNDART, observado o Decreto Municipal 3.362/090, que disciplina 
a ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, as despesas decorrentes dos serviços 
objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
  

04.01.01.13.392.0002.2014.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) 

 
CLÁUSULA SEXTA: O objeto do presente contrato será executado em regime de prestação de serviços 
sem vínculo empregatício 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATADA obriga-se a estar presente com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos do início dos ensaios preparatórios, ensaio geral, acompanhamento de apresentações musicais e 
apresentações musicais, em conformidade com o previsto na CLÁUSULA PRIMEIRA.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA se obriga a desenvolver e executar os serviços com a devida 
diligência e eficiência, em conformidade com os padrões técnicos adequados e utilizar pessoal próprio, às 
suas expensas, para realização dos serviços compactuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter a composição da banda ou grupo musical 
prevista no PARAGRÁFO SEGUNDO da CLASUSULA PRIMEIRA durante o acompanhamento das 
apresentações musicais dos interpretes realizadas no XI Festival de Marchinhas Carnavalescas e nas 
apresentações musicais da banda no Carnaval Histórico de Ubatuba, sob pena de descumprimento deste 
termo de contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O não cumprimento dos itens anteriores poderá resultar em multa de 10% do 
valor estabelecido na CLÁUSULA QUARTA, no ato do pagamento pelos serviços compactuados. 
 
CLÁUSULA OITAVA: A FUNDART obriga-se a providenciar por sua exclusiva e inteira responsabilidade os 
alvarás e licenças necessárias expedidas pelas repartições públicas competentes. 
 
CLÁUSULA NONA: Não caberá ao CONTRATADO qualquer responsabilidade pela não presença na data 
programada, em local estipulado no caso de: calamidade pública, tempestade, com provocação de 
desabamentos, estrada intransitável por barro ou ponte caída, catástrofes de qualquer natureza. Nesses 
casos o CONTRATADO terá que apresentar justificativas plausíveis e documentos comprobatórios para 
cada um deles, não considerando tais fatos como faltas contratuais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: A parte inadimplente deverá indenizar a outra parte em 10% (dez por cento) pela 
inexecução parcial ou total do Contrato, ou em caso de desistência, independentemente de interpelação 
judicial. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de interpelação judicial, a parte inadimplente arcará com as custas 
processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da ação ou causa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os encargos trabalhistas, previdenciários e outros cabíveis à espécie, 
oriundos do presente instrumento, serão de inteira responsabilidade do CONTRATADO, eximindo a 
FUNDART das obrigações, sejam elas de qualquer natureza. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Todos os tributos incidentes sobre os serviços, objeto deste contrato, 
legalmente atribuíveis ao CONTRATADO serão por ele pagos e seus respectivos comprovantes 
apresentados à FUNDART, sempre que exigidos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os casos omissos serão resolvidos pelos partícipes, ficando eleito o 
Foro da Comarca de Ubatuba/SP para dirimir questões oriundas do presente Contrato. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma para que produzam idênticos efeitos, na presença das testemunhas abaixo. 

 
 

Ubatuba, xx de xxxxxxxxxxx de 2016. 
 
 

PAULO WLADIMIR ZANIM DA MOTTA 
FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA 

 
 
 

............................... 
CONTRATADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 

1)_______________________________ 
Pedro De Carle Gottheiner e Silva 

RG: 30.602.160-2 SSP/SP 

2)_______________________________ 
Maria Ednalva Almeida Barbosa 

RG: 32.357.670-9 SSP/SP 
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ANEXO 03 
INFORMAÇÕES DA CARTA CONVITE 

A) PREÂMBULO 
 
Processo: PC/63/2016 
 
Carta Convite: CL/04/2016 
 
Objeto: Contratação de prestação de serviços de banda ou grupo musical para transcrição e arranjo musical 
de composições, execução de ensaios preparatórios e geral, acompanhamento de apresentações musicais, 
gravação de cd de marchinhas carnavalescas e apresentações musicais para atuar no XII Festival de 
Marchinhas Carnavalescas e Carnaval Histórico.  
 

B) ENVELOPE Nº. 01 - HABILITAÇÃO E Nº. 02 - PROPOSTA DE PREÇO 

B1) Data limite p/ entrega do envelope e horário: 09/01/2017 às 15:00hs 
B2) Data p/ abertura do envelope e horário: 09/01/2017 às 15:00hs 

 

C) LOCAL DE ENTREGA E DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

Praça Nóbrega, nº. 54, Centro, Ubatuba- SP. 

 

D) CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 Menor Preço Global. 

 

E) FORMA DE PAGAMENTO 

10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura.  

 

Ubatuba, 19 de Dezembro de 2016. 

______________________________ 
Pedro De Carle Gottheiner e Silva 

Presidente da Comissão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


