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ANEXO III 

 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI FIRMAM A 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E 

CULTURAL DE CARAGUATATUBA – 

FUNDACC E A EMPRESA 

__________________. 

 

CONTRATO Nº ---/17 

PI Nº 170/17 

TOMADA DE PREÇOS SOB Nº 001/17 

EDITAL Nº 018/17 
PARTES CONTRATANTES 

 

Por este instrumento contratual de um lado, a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E 

CULTURAL DE CARAGUATATUBA - FUNDACC, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede em Caraguatatuba/SP, na Rua Santa Cruz, nº. 396, Centro, 

Caraguatatuba/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.652.750/0001-19, neste ato 

representada por sua Presidente, Srª. SILMARA SELMA MATTIAZZO BOLOGNINI, 

portadora da Cédula de Identidade nº. 16.222.264-6 SSP/SP, inscrita no Cadastro de 

Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 116.045.638-00, doravante 

simplesmente denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 

___________, inscrita no CNPJ/MF sob nº __________, com sede na Rua _________, 

nº ___, Bairro_______, Cidade_______, ora representada pelo(a) Sr.(a) ____________, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº. __________, inscrita no Cadastro de Pessoas 

Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. ___________, residente e domiciliado(a) na 

Rua _________, nº. ___, Bairro ______, Cidade_______, têm entre si, justo e acertado 

o presente contrato de prestação de serviços, decorrente da Tomada de Preço nº 001/17 - 

FUNDACC, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e demais 

cominações legais cabíveis à espécie, mediante as cláusulas e condições a seguir 

especificadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

O objeto do presente instrumento contratual consiste na locação e prestação de 

serviços de montagem e desmontagem de estrutura (Anexo I do Edital 018/2017) para 

o Evento “20º Festival do Camarão” a ser realizado no período de 12 a 16 de julho de 

2017, na Praça de Eventos de Caraguatatuba, localizada na Avenida Dr. Arthur Costa 

Filho. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO 
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 2.1 - A data limite para prestação de serviços de montagem do objeto do presente 

contrato é 07 de julho de 2017, na Praça da Cultura, localizada na Avenida Arthur Costa 

Filho, Caraguatatuba/SP.  

2.2 -
 

A CONTRATADA deverá providenciar todas as medidas de segurança 

necessárias para garantir a prestação dos serviços contratados durante o evento. 

2.3 - A CONTRATADA deverá comparecer e permanecer com responsáveis técnicos 

por toda estrutura contratada, durante toda duração do evento e no dia, hora e local 

estabelecido pela FUNDACC. 

2.4 - Respeitar e cumprir todas as obrigações convencionadas neste instrumento 

contratual, colaborando em tudo que se fizer necessário para que a CONTRATANTE 

alcance os objetivos propostos, com pleno sucesso do evento programado; 

2.5 - A CONTRATADA assume expressamente a responsabilidade pelo ressarcimento 

de quaisquer danos causados a terceiros, que ocorram antes, durante e depois da 

prestação de serviço contratada, decorrentes de falhas de natureza técnica, imprudência 

ou imperícia nas instalações dos equipamentos, curtos-circuitos, incêndios, 

desabamentos, acidentes provocados por excesso de lotação ou imprudência na 

segurança, etc. 

2.6 – A CONTRATANTE estará, a todo tempo, livre de responder por obrigações de 

qualquer natureza assumidas pela CONTRATADA, junto a terceiros, visando a 

execução dos serviços, ora ajustados. 

2.7 – A CONTRATANTE fica isenta de responsabilidade de atos praticados por 

terceiros, na execução do objeto do presente contrato sem sua expressa autorização. 

 

CLAUSULA TERCEIRA 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – CRITÉRIOS DE 

REAJUSTAMENTO 

3.1 – O preço global dos serviços é de R$ _______ (_____________ Reais), pagos após 

a medição dos serviços efetivamente executados e recebidos, mediante apresentação das 

respectivas faturas/notas fiscais, aprovadas pela Diretoria Financeira no prazo máximo 

de 30 DDL (trinta dias do lançamento). 

3.2 – A CONTRATADA deverá apresentar cópias autenticadas das guias de 

recolhimento da GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço e informações a Previdência Social – Lei nº 9.528, de 10/12/97, regulamentada 

pelo Decreto nº 2.803, de 20/10/98) com relação aos empregados, GPS da empresa e 

PIS, COFINS E ISSQN da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba referente a Nota 

Fiscal emitida, para liberação dos respectivos pagamentos e, manter atualizada todas as 

documentações exigidas para a habilitação durante toda a execução do contrato. 

3.3 – Os valores não serão reajustados durante a vigência do presente contrato. 

 

CLAUSULA QUARTA  

PRAZOS CONTRATUAIS 

O prazo do presente contrato é de 30 (trinta) dias, iniciando-se após sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por termo aditivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

REMUNERAÇÃO E SUPORTE ORÇAMENTÁRIO 

5.1 - Para fins de controle orçamentário, previsão financeira, representação legal e 

eventuais penalidades, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o montante 

fixo de R$ R$ __________ (__________________ Reais), que correrá por conta da 
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 seguinte dotação orçamentária da FUNDACC: 839 13.392.006802075 3.3.90.39.00 –  

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES 

Ficam assegurados a CONTRATANTE os direitos previstos no art. 77, da Lei Federal 

n.º 8.666/93 e suas alterações, ficando certo que a inexecução total ou parcial do 

contrato, por parte da CONTRATADA, enseja a sua rescisão, respondendo ela, nesse 

caso, pelos danos causados à Administração ou a terceiros, por sua culpa e dolo, 

constituindo-se motivos de rescisão do contrato, no que forem aplicáveis ao presente , 

aqueles previstos no art. 78, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, declarando a 

CONTRATADA estar ciente dos direitos da Administração de rescisão unilateral, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XIII do citado art. 78, da Lei n.º 8.666/93 

e suas alterações, e bem assim das disposições do Decreto Municipal n.º 167, de 

21/08/02, sobre penalidades aplicáveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

FORO 

As partes elegem o foro do Município de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, em 

detrimento a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 

dúvidas ou pendências oriundas do presente contrato. 

 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento, que mutuamente 

outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir por si e seus herdeiros ou sucessores, em 2 

(duas) vias de igual teor, com o mesmo fim perante testemunhas instrumentais que 

também assinam, devendo a CONTRATANTE, no prazo legal, providenciar a 

publicação, na imprensa oficial, do extrato do contrato, a teor do art. 61, parágrafo 

único, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, tudo para que o ato produza seus 

jurídicos e legais efeitos. 

 

Caraguatatuba, ___ de ________ de 2017.  

 

 

 

SILMARA SELMA MATTIAZZO BOLOGNINI
 

Presidente da FUNDACC 

 

 

 

__________________________________ 

Representante Legal da empresa 

 
TESTEMUNHAS:  

 

 _________________________   _______________________ 

Xxxxxx      Xxxxxxx 
RG nº        RG nº  

 
 


