
EDITAL LAB ARACAJU N.º 02/2020 
CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS PARA ANÁLISE DE PROJETOS CULTURAIS 

 
 
 
A FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU, entidade integrante da           
Administração Indireta do Poder Executivo do Município de Aracaju, instituída pelas Leis n.º             
1.659/1990 e n.º 1.671/1990, com denominação dada na forma do art. 71 da Lei              
Complementar n.º 119/2013 e organizada pela Lei n.º 4.373/2013, com as alterações do             
Parágrafo Único do art. 2º e do art. 12, bem como revogação do art. 38, perpetradas,                
respectivamente, pelo art. 15 e seu Parágrafo Único, da Lei Complementar n.º 146/2015,             
dotada de personalidade jurídica de direito público, vinculada à Secretaria Municipal de            
Governo – SEGOV, inscrita no CNPJ sob n.º 19.432.705/0001-06, com sede na Rua             
Estância, n.º 39, Centro, na Cidade de Aracaju/SE, CEP: 49.010-180, torna público o             
presente EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS PARA ANÁLISE DE         
PROJETOS CULTURAIS. 
 
1. DA JUSTIFICATIVA 
 
1.1. O presente Edital se fundamenta especialmente na Lei Federal n.º 14.017, de 29 de               
junho de 2020 - “Lei Aldir Blanc”, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor               
cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo            
Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020, regulamentada pelo Decreto Presidencial              
n.º 10.464, de 17 de agosto de 2020 e Decreto Municipal n.º 6.260, de 30 de setembro de                  
2020, que adotará rito e forma simplificados, com procedimentos de inscrição virtual. 
 
1.2. O presente credenciamento faz parte do plano de ação emergencial para o setor cultural               
de Aracaju, e especificamente tratará da contratação de pareceristas de modo que            
constitui-se como uma ferramenta essencial à consolidação dos princípios que regem à            
administração pública, em especial o princípio da impessoalidade, porquanto confere a           
todos os profissionais do setor artístico que atendam aos requisitos previstos nos editais             
lançados sob o selo da Lei Aldir Blanc terem a possibilidade de serem selecionados por               
comissão especializada, diminuindo sobremaneira a discricionariedade da administração        
pública na escolha dos respectivos profissionais. 

 
1.3. Os pareceristas convocados irão compor as comissões de seleção das chamadas            
públicas do Programa Janelas Para as Artes, cujo objetivo é transformar a cidade através              
das artes. O programa é composto por 08 (oito) chamadas públicas setoriais: Música,             
Audiovisual, Artes Visuais e Arte Urbana, Economia Criativa, Artes Cênicas, Literatura,           
Quadrilhas Juninas e Grupos de brincantes das culturas populares tradicionais e           
Diversidade e Cidadania. 
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2. DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1. O Decreto Municipal n.º 6.260, 30 de setembro de 2020, o presente Edital e o link de                  
redirecionamento para inscrição no Mapa Cultural de Sergipe ficarão disponíveis          
gratuitamente no site: http://www.aldirblancaju.art.br, sem prejuízo da divulgação em outros          
meios que se entendam adequados. 
 
2.2. Esse Edital está́ atrelado à Meta 02 Plano de Ação n.º 07208420200002-000549,             
aprovado pelo Ministério do Turismo. 
 
3. OBJETO 
 
3.1. Constitui objeto deste Edital a contratação por credenciamento de até 24 (vinte e              
quatro) profissionais de arte e cultura para atender a necessidade de pareceristas para a              
composição das comissões de avaliação dos editais publicados pela Fundação Cultural           
Cidade de Aracaju - FUNCAJU, decorrentes da Lei Federal n.º 14.017, de 29 de junho de                
2020 - “Lei Aldir Blanc”. 
 
3.2. Para efeitos deste Edital, compreende-se como credenciamento a hipótese de           
inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, inciso II, c/c com o art. 13, inciso II, ambos da                  
Lei Federal n.º 8.666/93, caracterizado por inviabilidade de competição, em razão da            
natureza do serviço a ser prestado. O credenciamento possibilita, mas não obriga a             
contratação de todos os interessados que preencham as condições do Edital. 
 
3.3. O credenciamento é o sistema por meio do qual a administração pública convoca todos               
os interessados em prestar serviços ou fornecer bens, para que preenchendo os requisitos             
necessários, credenciar-se, junto ao órgão ou entidade para executar o objeto quando            
convocados. 
 
4. PÚBLICO-ALVO 
 
4.1. Poderão participar do presente credenciamento especialistas das áreas artística e           
cultural, de todo território nacional, maiores de 18 anos de idade e que comprovem              
capacidade técnica para o desenvolvimento de tais atividades. 
 
4.2. Poderão participar Pessoas Físicas e Microempreendedores Individuais. 
 
4.2.1. É vedada a participação de servidores públicos ou ocupantes de cargos            
comissionados, ambos da Prefeitura de Aracaju. 
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5. INSCRIÇÕES 
 
5.1. As inscrições ocorrerão no período de 09 (nove) a 18 (dezoito) de outubro de 2020,                
exclusivamente pela plataforma Mapa Cultural de Sergipe: https://mapas.cultura.se.gov.br. 
 
5.2. O proponente deverá preencher o formulário com todas as informações indicadas, e se              
responsabilizar pelas informações prestadas, ciente de que está sujeito à desclassificação           
caso essas informações não estejam completas ou não sejam verídicas. 
 
5.3. O proponente deverá preencher o formulário que se encontra no Mapa Cultural de              
Sergipe: https://mapas.cultura.se.gov.br e/ou através de link disponibilizado no site da Lei           
Aldir Blanc Aracaju (www.aldirblancaju.art.br), com todas as informações indicadas, e se           
responsabilizar pelas informações prestadas, ciente de que está sujeito à desclassificação,           
caso essas informações não estejam completas ou não sejam verídicas. 
 
5.4. O credenciamento buscará priorizar a rotatividade dos selecionados com objetivo de            
contemplar maior número de selecionados. 
 
6. DO PERFIL DOS SELECIONADOS 
 
6.1. O credenciamento busca pessoas com notória especialização em alguma Área           
Temática elencada abaixo, com o objetivo de compor as comissões de seleção e de análise               
de mérito: 
 

a) Música; 
b) Audiovisual; 
c) Artes Cênicas; 
d) Economia criativa, moda, design; 
e) Artes Visuais e Arte Urbana; 
f) Patrimônio; 
g) Interlinguagens; 
h) Cultura digital; 
i) Comunicação; 
j) Gastronomia; 
k) Cultura LGBTTQIA+; 
l) Entendimento em processos que incluam o conceito de cultura na sua dimensão            

antropológica, como modo de vida e consolidação de identidades (como étnicas,           
raciais, de gênero, geracional, entre outras) e ou a cultura de comunidades de             
imigrantes, refugiados, povos indígenas, quilombolas e ciganos 

m) E/ ou na área de gestão, produção, pesquisa na área cultural; 
n) E/ ou na gestão de espaços e empreendimentos na área criativa; 
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o) E/ ou na comunicação e crítica do segmento artístico-cultural. 
 
7. SELEÇÃO DOS PARECERISTAS 
 
7.1. A seleção dos(as) candidatos(as) dar-se-á em etapa única, realizada por uma Comissão             
de Seleção que será composta pela equipe da FUNCAJU, que levará como critério a              
necessidade da composição das comissões e análise curricular. 
 
7.2. Serão critérios de avaliação: 
 

a) Formação acadêmica nas áreas relacionadas; 
b) Experiência de atuação nas áreas: juventude, periferias urbanas e rurais e em áreas             

de vulnerabilidade social; 
c) Experiência em análise de projetos de editais, curadorias, concursos, comissões de           

seleção ou afins, nas Áreas Temáticas elencadas; 
d) Experiência na área de gestão de políticas culturais em instituições públicas ou            

privadas; 
e) Experiência nas áreas de: arte, cultura, juventude, diversidade (expressões culturais,          

gênero, etnicidade, comunidades tradicionais e originárias, dentre outros), cultura         
periférica e gestão cultural; 

f) Experiência em análise e julgamento de projetos culturais; 
g) Experiência com planejamento, elaboração, administração e execução de projetos         

culturais; 
h) Experiência com elaboração e avaliação de orçamentos de projetos culturais; 
i) Capacidade de redigir textos com impessoalidade, clareza e concisão; 
j) Conhecimento básico em informática, na utilização de programas de edição de textos            

e planilhas. 
 
8. DA COMPETÊNCIA E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE PARECERISTAS 
 
8.1. São competências das equipes de pareceristas: 
 

a) Na primeira etapa (análise remota): Analisar individualmente o conteúdo dos projetos           
culturais inscritos da(s) Área(s) Temática(s) a qual seu Grupo está relacionado,           
avaliando e pontuando as propostas, relatando suas considerações e emitindo          
pareceres devidamente fundamentados e conclusivos, em formulários próprios a         
serem disponibilizados pela FUNCAJU. 

b) Na segunda etapa (reuniões virtuais): Socializar o conteúdo dos projetos referentes a            
seu grupo específico em reuniões virtuais organizadas pela FUNCAJU, relatando          
suas considerações com os demais integrantes, definindo os projetos que serão           
aprovados. 
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c) Elaborar ata, assinar os documentos referentes às avaliações. 
 
8.2. Os pareceristas convocados receberão no momento da convocação o cronograma de            
atividades. A impossibilidade de participar de quaisquer das atividades resultará no convite            
de outro parecerista listado, devido a necessidade de finalização em curto prazo das             
seleções, uma vez que se trata de uma lei emergencial. 
 
8.3. Os grupos de trabalho de análise de mérito serão compostos por membros da Prefeitura               
de Aracaju, preferencialmente da FUNCAJU e os pareceristas convocados através do edital            
de credenciamento.  
 
8.4. Os grupos de trabalho de análise de mérito, mais especificamente, o(a) profissional             
responsável diretamente pela análise do projeto exercerá suas atividades até a publicação            
final do resultado dos projetos selecionados, incluindo-se o prazo de análise de recursos             
interpostos, não cabendo, para tanto, nenhuma remuneração adicional. 
 
9. REMUNERAÇÃO DOS PARECERISTAS 
 
9.1 Os pareceristas serão remunerados com valor bruto de R$ 3.000,00 (três mil reais). 
 
9.2. Serão retidos na fonte o valor dos impostos correspondentes, de acordo com as              
alíquotas previstas na legislação vigente à época do pagamento. 
 
9.3. O repasse financeiro será efetuado em parcela única, depositado preferencialmente em            
conta corrente do Banco do Brasil S/A, com exceção de bancos digitais, descontados os              
tributos retidos na fonte previstos na legislação em vigor.  
 
9.4 O pagamento se dará mediante a apresentação de Nota Fiscal, após realização do              
serviço. 
 
9.5. As despesas decorrentes do presente Edital chegarão ao montante de até R$ 72.000,00              
(setenta e dois mil reais) e serão custeadas por meio de recurso oriundo do Tesouro               
Nacional, vide Lei n.º 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), que foram transferidos ao município,             
sendo programado orçamentariamente na seguinte forma: 
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UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

AÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
ECONÔMICA 

FONTE 
DE 

RECURSOS 

12201 - Fundação   
Cultural Cidade de   
Aracaju 

1006 - Promoção e    
Fomento da Cultura  

33903600 Outros Serviços de    
Terceiros - Pessoa Física 
 
33903900 Outros Serviços de    
Terceiros - Pessoa Jurídica 

1940.1401 -  
Transferência da  
União para ações   
emergenciais 
destinadas ao setor   
cultural. 

 
10. VEDAÇÕES AOS INTEGRANTES DAS COMISSÕES 
 
10.1. Avaliar projeto quando houver interesse, direto ou indireto, mediato ou imediato, por si              
ou qualquer de seus parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o               
segundo grau, no resultado do projeto a ser examinado. 
 
10.2. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o(a) proponente ou respectivo(a)           
cônjuge ou companheiro(a). 
 
10.3. Estando presente uma ou mais das situações indicadas, o(a) profissional deverá            
imediatamente comunicar o fato a FUNCAJU devolvendo-lhe o(s) projeto(s) para o(s)           
qual(is) se declara impedido(a), informando as causas de seu impedimento, sob pena de             
aplicação das sanções cabíveis. 
 
11. CRONOGRAMA 
 
11.1. O prazo para o envio das inscrições está vinculado ao cronograma a seguir              
relacionado: 
 

Inscrições 09 a 18 de outubro de 2020 

Divulgação dos credenciados 19 de outubro de 2020 

Contratação A partir de 19 de outubro até 23 de novembro de 2020 

Calendário de atividades  De 23 outubro a 10 de novembro de 2020 

 
12. DOCUMENTAÇÃO 
 
12.1. No momento da inscrição on-line o proponente deverá entregar toda a documentação. 
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12.2. A documentação necessária para contratação de pessoa física e          
Microempreendedores Individuais está no Anexo I e II. 
 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. O envio da proposta implicará a aceitação integral e irrestrita das condições             
estabelecidas neste Edital. 
 
13.2. O cadastramento não implica na obrigatoriedade de contratação. 
 
13.3. Ao se inscrever, o proponente declara que todas as informações prestadas são             
verdadeiras. 
 
13.4. O proponente declara, ainda, que não se porta de modo a infringir à Lei n.º 8.069/1990                 
(Estatuto da Criança e do Adolescente). 
 
13.5. Fica reservado à FUNCAJU o direito de ampliar, prorrogar, revogar, cancelar ou anular              
o presente credenciamento, se houver motivos ou justificativas para qualquer um destes            
procedimentos. 
 
13.6. Quaisquer casos omissos serão resolvidos pela FUNCAJU. 
 
13.7. Os recursos deverão ser enviados para o e-mail: aldirblancaju@aracaju.se.gov.br, no           
prazo de 01 (um) dia útil após a divulgação dos credenciados no site eletrônico:              
http://www.aldirblancaju.art.br.  
 
13.8. O resultado do julgamento dos recursos será disponibilizado em até 02 (dois) dias              
após a interposição dos mesmos no site eletrônico: http://www.aldirblancaju.art.br. 
 
13.9. Incluir em todos os materiais de divulgação e produção as marcas nessa ordem:              
Prefeitura Municipal de Aracaju, Logomarca Lei Aldir Blanc e Governo Federal, disponíveis            
no site http://www.aldirblancaju.art.br/. 
 
13.10 Fica eleito o foro de cidade de Aracaju para dirimir quaisquer controvérsias oriundas              
do presente Edital ou de instrumento jurídico pertinente. 

 
Aracaju/SE, 09 de outubro de 2020. 

 
 

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS 
Presidente da FUNCAJU/PMA  
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ANEXO I 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

 
a) Comprovante de residência  
b) Cópia da cédula de identidade. 
c) Dados bancários. 
d) N.º cadastro no PIS/PASEP. 
e) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 
f) Certidão Negativa de Insolvência (Tribunal de Justiça do Estado do domicílio da pessoa              
física). 
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional 
h) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certidão Negativa de Débitos             
ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos 
i) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, 
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
k) Declaração que não possui vínculo com alguma pessoa jurídica de direito público do              
município de Aracaju.  
l) Declaração de cumprimento do disposto no Artigo 7.º, Inciso XXXIII, da Constituição             
Federal (Inexistência de Empregados Menores de 18 anos). 
m) Currículo, portfólio, clipping ou outros materiais ou documentos que comprovem notória            
especialização do(a) Candidato(a) (s).  
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ANEXO II - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO ATRAVÉS DE PESSOA 
JURÍDICA 

 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado, em se tratando de             
sociedades empresariais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de           
documentos de eleição de seus administradores, com as devidas alterações, conforme           
determina o Art. 2.031 do Código Civil Brasileiro (Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002). 
Obs.: No caso de microempreendedor individual (MEI): Registro Comercial/Requerimento de          
Microempresário. 
b) RG e CPF do representante legal da entidade. 
c) Comprovante da sede da pessoa jurídica. 
d) Dados bancários da pessoa jurídica. 
e) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ)             
atualizado e com o endereço devidamente atualizado. 
Obs.: É necessário que as atividades econômicas dispostas no cadastro do CNPJ abranjam             
a atividade a ser contratada. 
f) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e Extrajudicial da            
Pessoa Jurídica. 
g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional mediante Certidão Negativa de             
Débito ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos. 
h) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da pessoa jurídica, mediante Certidão             
Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos. 
i) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da pessoa jurídica, mediante Certidão             
Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos. 
j) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) da pessoa                
jurídica. 
k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) da pessoa jurídica. 
l) Declaração do representante legal de que não possui vínculo com alguma pessoa jurídica              
de direito público do município.  
m) Declaração de cumprimento do disposto no Artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição             
Federal (Inexistência de Empregados Menores de 18 anos) da pessoa jurídica, através do             
seu representante legal. 
n) Currículo, portfólio, clipping ou outros materiais ou documentos que comprovem notória            
especialização do Candidato.  
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES PJ  
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita         
no CNPJ sob o n.º XX.XXX.XXX./XXXX-XX, com sede na (endereço), neste ato            
representada pelo sócio administrador (empresário), o Sr. XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro,         
maior, capaz, portador do RG n.º XXXXXXXXX SSP/XX, inscrito no CPF/MF n.º            
XXX.XXX.XXX-XX, declara, sob pena de rescisão do futuro contrato, para os devidos fins             
constantes do Artigo 7.º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, bem como Artigo 27, Inciso              
V, e Artigo 78, Inciso XVIII, da Lei n.º 8.666, 21/06/1993, com as alterações da Lei n.º 9.854,                  
de 27/10/1999, que não contrata empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho             
noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de 16 (dezesseis) para             
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
 

Aracaju/SE, __ de ____________ de 2020. 
_____________________________________ 

(NOME) 
Sócio Administrador (empresário) da (empresa) 

 
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES PF 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

o Sr. XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, maior, capaz, portador do RG n.º XXXXXXXXX           
SSP/XX, inscrito no CPF/MF n.º XXX.XXX.XXX-XX, declara, sob pena de rescisão do futuro             
contrato, para os devidos fins constantes do Artigo 7.º, Inciso XXXIII, da Constituição             
Federal, bem como Artigo 27, Inciso V, e Artigo 78, Inciso XVIII, da Lei n.º 8.666,                
21/06/1993, com as alterações da Lei n.º 9.854, de 27/10/1999, que não contrata             
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem             
como não emprega menores de 16 (dezesseis) para qualquer trabalho, salvo na condição de              
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
 

Aracaju/SE, __ de ____________ de 2020. 
_____________________________________ 

(NOME) 
Sócio Administrador (empresário) da (empresa)  
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO 
 

DECLARAÇÃO 
 
Eu, XXXXXXXXXX XXXXXX, portador do RG XXXXXXXXX SSP/XX, CPF         
XXX.XXX.XXX.-XX, residente na rua XX número XX bairro XXXXXXX, declaro para os            
devidos fins que não possuo vínculo empregatício com nenhuma entidade pública do            
município de XXXXXXX, XXXXXX. 
 
 

Aracaju/SE, ___ de ____________ de 2020 
 
 

_______________________________________________________ 
ASSINATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11 



ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO DE PESSOA FÍSICA 
CONTRATO N.º ____ – PROJUR/FUNCAJU/2020 

 
***Não Preencher*** 

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO     
DE SERVIÇO TÉCNICO, QUE ENTRE SI      
FIRMAM A FUNDAÇÃO CULTURAL    
CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU     
E_______________________, NA FORMA A    
SEGUIR: 
 
 
 

Por conduto do presente instrumento, de um lado a FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE             
ARACAJU – FUNCAJU, entidade integrante da Administração Indireta do Poder Executivo           
do Município de Aracaju, instituída pelas Leis n.ºs 1.659/1990 e 1.671/1990, com            
denominação dada na forma do Art. 71 da Lei Complementar n.º 119/2013 e organizada              
pela Lei n.º 4.373/2013, com as alterações do Parágrafo Único do Art. 2.º e do Art. 12, bem                  
como revogação do Art. 38, perpetradas, respectivamente, pelo Art. 15 e seu Parágrafo             
Único, da Lei Complementar n.º 146/2015, dotada de personalidade jurídica de direito            
público, vinculada à Secretaria Municipal de Governo – SEGOV, inscrita no CNPJ sob n.º              
19.432.705/0001-06, com sede na Rua Estância, n.º 39, Centro, na cidade de Aracaju/SE,             
CEP: 49010-180, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representada         
por seu Presidente, o Sr. LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, brasileiro, maior, capaz,            
portador da carteira de identidade RG n.º 302170 SSP/SE, inscrito no CPF n.º             
189.912.705-49, residente e domiciliado na cidade de Aracaju/SE, devidamente autorizado a           
firmar este ajuste pelo Estatuto Social da FUNCAJU, e do outro lado _____________,             
brasileiro(a), maior, capaz, portador(a) da carteira de identidade RG n.º _________           
SSP/____, inscrito(a) no CPF n.º _________, residente e domiciliado(a) na __________, n.º            
________, bairro ________, na cidade de _________, CEP ________, doravante          
denominado simplesmente de CONTRATADO(A), têm justo e acordado entre si o presente            
Contrato de Prestação de Serviço Técnico, decorrente da Justificativa de          
Inexigibilidade de Licitação n.º ____/2020, de acordo com as condições constantes das            
cláusulas a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO: 
 
Este termo se fundamenta no Art. 25, Inciso II, c/c o Art. 13, Inciso II, ambos da Lei n.º                   
8.666, de 21/06/1993 – Lei de Licitações e Contratos e demais normas pertinentes. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO (Art. 55, inciso I, da Lei n.º 8.666/93): 
 
O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de parecerista pelo(a)             
CONTRATADO(A), na Comissão de __________________________, nos termos do Edital         
LAB Aracaju n.º 02/2020, decorrente da Lei Federal n.º 14.017, de 29 de junho de 2020 -                 
“Lei Aldir Blanc”. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55, Inciso II, da Lei n.º              
8.666/93): 
 
Os serviços referidos na Cláusula Segunda são inerentes à função do(a)           
CONTRATADO(A), que, portanto, não poderá transferir sua execução para outrem, sendo           
o(a) único responsável pelo cumprimento do objeto do contrato, uma vez intuito personae à              
relação obrigacional pactuada, haja vista a singularidade do técnico supracitado, além das            
particularidades da realização do evento e de aceitação pública que direciona. 
 
Ademais, realizar-se-á no local e nas condições estabelecidas na Cláusula Segunda deste            
instrumento, visando à perfeita consecução do objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, Inciso            
III, da Lei n.º 8.666/93): 
 
Pela contratação, para execução dos serviços contidos na Cláusula Segunda, a           
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU obriga-se a pagar ao(à)           
CONTRATADO(A) o valor bruto de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sendo pago o referido              
valor após o último dia da execução dos serviços, mediante a apresentação de Nota              
Fiscal/Fatura ou Duplicata e Prova de Regularidade com as Fazendas Nacional, Estadual,            
Municipal e a Justiça do Trabalho. 

 
§ 1.º – Não será efetuado o pagamento ao (à) CONTRATADO(A) enquanto houver             
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou           
inadimplência contratual. 
§ 2.º – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
§ 3.º – Os preços serão fixos e irreajustáveis, durante o período contratado. 
§ 4.º – O pagamento da quantia referida no caput da presente Cláusula deverá ser               
efetuado em moeda corrente atual, através de depósito bancário no(a) _______,           
Agência ______, Operação ____, Conta _______, tendo como favorecido(a) o(a)          
CONTRATADO(A). 
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CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA (Art. 55, Inciso IV, da Lei n.º 8.666/93): 
 
O presente Contrato terá prazo de vigência a partir da assinatura do contrato até o término                
dos serviços previstos na Cláusula Segunda deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Art. 55, Inciso IV,              
da Lei n.º 8.666/93): 
 
O(A) CONTRATADO(A) deverá efetuar, obrigatoriamente, a execução dos serviços         
descritos no Edital LAB Aracaju n.º 02/2020. 
 
Parágrafo único - O recebimento dos serviços dar-se-á de acordo com o disposto no Art.               
73, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 55, Inciso V, da Lei n.º            
8.666/93): 
 
As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento da             
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU em 2020, conforme          
classificação orçamentária detalhada abaixo: 
 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

AÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
ECONÔMICA 

FONTE 
DE 

RECURSOS 

12201 - Fundação   
Cultural Cidade de   
Aracaju 

1006 - Promoção   
e Fomento da   
Cultura  

33903600 Outros  
Serviços de Terceiros -    
Pessoa Física 

1940.1401 -  
Transferência da  
União para ações   
emergenciais 
destinadas ao  
setor cultural. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (Art. 55,           
Incisos VII e XIII, da Lei n.º 8.666/93): 
 
O(A) CONTRATADO(A), durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 
 

● Deverá, se assim exigido, manter a disposição no local da prestação dos serviços, o              
responsável pela empresa. 
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● Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a        
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo             
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela          
CONTRATANTE. 

● Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado. 
● Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a              

CONTRATANTE, sem prévia e expressa anuência desta. 
● Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem            

como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência da            
CONTRATANTE. 

● Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o              
objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, durante o             
prazo de vigência do Contrato. 

 
A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 
 

● Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados. 
● Proporcionar ao(à) CONTRATADO(A) todas as condições necessárias ao pleno         

cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante        
estabelece a Lei n.º 8.666/93; 

● Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente       
Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 

● Comunicar ao(à) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a          
execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências         
preventivas e corretivas. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, Inciso VII, da Lei n.º              
8.666/93): 
 
Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto              
pactuado, conforme o caso, a CONTRATANTE poderá aplicar ao(à) CONTRATADO(A) as           
seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, garantida a prévia defesa: 
 
I – Advertência; 
II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução                  
total ou parcial do mesmo; 
III – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a              
Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO (Art. 55, Inciso VIII, da Lei n.º 8.666/93 c/c Art. 79,                
da Lei n.º 8.666/93): 
 
O inadimplemento de qualquer das cláusulas do presente contrato, é motivo justo para a              
rescisão do mesmo, arcando a parte faltosa com todos os ônus previstos na cláusula              
anterior. 
 
I – O presente contrato poderá ser modificado ou rescindido, unilateralmente, de acordo com              
o interesse e necessidade da CONTRATANTE, conforme disposto no Art. 78, incisos I a XII               
e XVII, Lei n.º 8.666/93. 
II – O contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, reduzida a termo no                
respectivo processo de inexigibilidade de licitação, desde que haja comunicação antecipada           
e formal por escrito em caso fortuito ou força maior, bem como havendo a conveniência para                
a Administração. 
III – Também poderá ser rescindido o presente contrato havendo a ocorrência de caso              
fortuito ou força maior, quando desobrigam as partes de cumprirem com as obrigações             
avençadas, sem direito de haver perdas e danos de qualquer das partes. 
IV – Havendo culpa ou dolo do(a) CONTRATADO(A) em não cumprir com o objeto ora               
pactuado, a exemplo da não execução do show ou da execução incompleta, perderá o(a)              
CONTRATADO(A) o direito de receber a prestação devida pela CONTRATANTE para a            
realização do evento, bem como incidirá cláusula penal equivalente ao valor do contrato,             
sem prejuízo das perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE pelo inadimplemento              
do(a) CONTRATADO(A). 
V – Havendo descumprimento do contrato pelo(a) CONTRATADO(A) nos termos do item            
anterior desta Cláusula, poderá ainda a Administração Pública, obedecido o devido processo            
legal, contraditório e ampla defesa, impor as sanções previstas no Art. 87 da Lei n.º 8.666/93                
e seus incisos. 
VI – Caso o(a) CONTRATADO(A) já tenha recebido a prestação a que cabe à              
CONTRATANTE antes de cumprida sua prestação, em ocorrendo as hipóteses dos itens I,             
III e IV da presente Cláusula, deverá o(a) CONTRATADO(A) ressarcir o valor recebido com              
juros e correção monetária nos termos da legislação aplicável, sem prejuízo da cláusula             
penal e perdas e danos nas hipóteses do item IV da presente Cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE           
RESCISÃO (Art. 55, Inciso IX, da Lei n.º 8.666/93): 
 
Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, o(a) CONTRATADO(A)          
reconhece, de logo, o direito da CONTRATANTE de adotar, no que couberem, as medidas              
previstas no Art. 80 da Lei n.º 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO          
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (Art. 55, Inciso XII, da Lei n.º 8.666/93): 
 
O presente Contrato fundamenta-se: 

 
I – Nos termos da Inexigibilidade que, simultaneamente: 

● constam do Processo Administrativo que o originou; 
● não contrariem o interesse público; 

II – Nas demais determinações da Lei n.º 8.666/93; 
III – Nos preceitos do Direito Público; 
IV – Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições             
do Direito Privado. 
 
Parágrafo Único – Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários,             
em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na           
ocasião, Termo Aditivo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei n.º 8.666/93): 
 
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65              
da Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente comprovados. 
 

§ 1.º – O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições            
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal             
previsto no Art. 65, § 1.º da Lei n.º 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado                
do contrato. 
§ 2.º – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta             
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de            
acordo com o Art. 65, § 2.º, inciso II, da lei n.º 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art.          
67, da Lei n.º 8.666/93): 
 
Na forma do que dispõe o Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, fica sob a responsabilidade da                 
CONTRATANTE a fiscalização dos referidos serviços que designará servidor responsável          
pela fiscalização, para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato. 
 

§ 1.º – À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da             
execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são           
adequados para garantir a qualidade desejada. 
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§ 2.º – A ação da fiscalização não exonera o(a) CONTRATADO(A) de suas             
responsabilidades contratuais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: 
 
Fica eleito o Foro da Cidade de Aracaju/SE, para dirimir questões oriundas do presente              
contrato, renunciando, as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, assim, por estarem justas e acordadas as partes assinam o presente instrumento em 02               
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que este também assinam,               
a fim de que produza seus efeitos legais. 
 

Aracaju/SE, ____ de ______________ de 2020. 
 
 
 

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS 
Presidente da FUNCAJU/PMA 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

________________________________________ 
CONTRATADO(A) 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
___________________________________ ________________________________ 
RG:                                                                RG:  

  

18 



ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA 
CONTRATO N.º ____ – PROJUR/FUNCAJU/2020 

 
 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO     
DE SERVIÇO TÉCNICO, QUE ENTRE SI      
FIRMAM A FUNDAÇÃO CULTURAL    
CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU E A       
EMPRESA ___________, NA FORMA A     
SEGUIR: 
 
 

Por conduto do presente instrumento, de um lado a FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE             
ARACAJU – FUNCAJU, entidade integrante da Administração Indireta do Poder Executivo           
do Município de Aracaju, instituída pelas Leis n.ºs 1.659/1990 e 1.671/1990, com            
denominação dada na forma do Art. 71 da Lei Complementar n.º 119/2013 e organizada              
pela Lei n.º 4.373/2013, com as alterações do Parágrafo Único do Art. 2.º e do Art. 12, bem                  
como revogação do Art. 38, perpetradas, respectivamente, pelo Art. 15 e seu Parágrafo             
Único, da Lei Complementar n.º 146/2015, dotada de personalidade jurídica de direito            
público, vinculada à Secretaria Municipal de Governo – SEGOV, inscrita no CNPJ sob n.º              
19.432.705/0001-06, com sede na Rua Estância, n.º 39, Centro, na cidade de Aracaju/SE,             
CEP: 49010-180, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representada         
por seu Presidente, o Sr. LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, brasileiro, maior, capaz,            
portador da carteira de identidade RG n.º 302170 SSP/SE, inscrito no CPF n.º             
189.912.705-49, residente e domiciliado na cidade de Aracaju/SE, devidamente autorizado a           
firmar este ajuste pelo Estatuto Social da FUNCAJU, e do outro lado a empresa _________,               
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º ______, com sede na _______,                
n.º ____, bairro _______, na cidade de ________, CEP _______, neste ato representada             
por seu(a) empresário(a), o(a) Sr.(a) _______________, brasileiro(a), maior, capaz,         
portador(a) da carteira de identidade RG n.º _____ SSP/__, inscrito(a) no CPF n.º _______,              
residente e domiciliado(a) na cidade de _____, doravante denominado simplesmente de           
CONTRATADO(A), têm justo e acordado entre si o presente Contrato de Prestação de             
Serviço Técnico, decorrente da Justificativa de Inexigibilidade de Licitação n.º          
____/2020, de acordo com as condições constantes das cláusulas a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO: 
 
Este termo se fundamenta no Art. 25, Inciso II, c/c o Art. 13, Inciso II, ambos da Lei n.º                   
8.666, de 21/06/1993 – Lei de Licitações e Contratos e demais normas pertinentes. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO (Art. 55, inciso I, da Lei n.º 8.666/93): 
 
O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de parecerista pelo empresário              
do(a) CONTRATADO(A), na Comissão de __________________________, nos termos do         
Edital LAB Aracaju n.º 02/2020, decorrente da Lei Federal n.º 14.017, de 29 de junho de                
2020 - “Lei Aldir Blanc”. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art. 55, Inciso II, da Lei n.º              
8.666/93): 
 
Os serviços referidos na Cláusula Segunda são inerentes à função do(a)           
CONTRATADO(A), que, portanto, não poderá transferir sua execução para outrem, sendo           
o(a) único(a) responsável pelo cumprimento do objeto do contrato, uma vez intuito personae             
à relação obrigacional pactuada, haja vista a singularidade do técnico supracitado, além das             
particularidades da realização do evento e de aceitação pública que direciona. 
 
Ademais, realizar-se-á no local e nas condições estabelecidas na Cláusula Segunda deste            
instrumento, visando à perfeita consecução do objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, Inciso            
III, da Lei n.º 8.666/93): 
 
Pela contratação da empresa, para execução dos serviços contidos na Cláusula Segunda, a             
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU obriga-se a pagar ao(à)           
CONTRATADO(A) o valor bruto de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sendo pago o referido              
valor após o último dia da execução dos serviços, mediante a apresentação de Nota              
Fiscal/Fatura ou Duplicata e Prova de Regularidade com as Fazendas Nacional, Estadual,            
Municipal, o FGTS e a Justiça do Trabalho. 

 
§ 1.º – Não será efetuado o pagamento ao (à) CONTRATADO(A) enquanto houver             
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou           
inadimplência contratual. 
§ 2.º – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
§ 3.º – Os preços serão fixos e irreajustáveis, durante o período contratado. 
§ 4.º – O pagamento da quantia referida no caput da presente Cláusula deverá ser               
efetuado em moeda corrente atual, através de depósito bancário no(a) _______,           
Agência ______, Operação ____, Conta_______, tendo como favorecido(a) o(a)         
CONTRATADO(A). 
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CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA (Art. 55, Inciso IV, da Lei n.º 8.666/93): 
 
O presente Contrato terá prazo de vigência a partir da assinatura do contrato até o término                
dos serviços previstos na Cláusula Segunda deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Art. 55, Inciso IV,              
da Lei n.º 8.666/93): 
 
O(A) CONTRATADO(A) deverá efetuar, obrigatoriamente, a execução dos serviços         
descritos no Edital LAB Aracaju n.º 02/2020. 
 
Parágrafo único - O recebimento dos serviços dar-se-á de acordo com o disposto no Art.               
73, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 55, Inciso V, da Lei n.º            
8.666/93): 
 
As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento da             
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU em 2020, conforme          
classificação orçamentária detalhada abaixo: 
 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

AÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
ECONÔMICA 

FONTE 
DE 

RECURSOS 

12201 - Fundação   
Cultural Cidade de   
Aracaju 

1006 - Promoção   
e Fomento da   
Cultura  

33903900 Outros  
Serviços de Terceiros   
- Pessoa Jurídica 

1940.1401 -  
Transferência da  
União para ações   
emergenciais 
destinadas ao setor   
cultural. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (Art. 55,           
Incisos VII e XIII, da Lei n.º 8.666/93): 
 
O(A) CONTRATADO(A), durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 
 

● Deverá, se assim exigido, manter a disposição no local da prestação dos serviços, o              
responsável pela empresa. 
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● Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a        
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo             
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela          
CONTRATANTE. 

● Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado. 
● Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a              

CONTRATANTE, sem prévia e expressa anuência desta. 
● Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem            

como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência da            
CONTRATANTE. 

● Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o              
objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, durante o             
prazo de vigência do Contrato. 

 
A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 
 

● Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados. 
● Proporcionar ao(à) CONTRATADO(A) todas as condições necessárias ao pleno         

cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante        
estabelece a Lei n.º 8.666/93; 

● Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente       
Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 

● Comunicar ao(à) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a          
execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências         
preventivas e corretivas. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, Inciso VII, da Lei n.º              
8.666/93): 
 
Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto              
pactuado, conforme o caso, a CONTRATANTE poderá aplicar ao(à) CONTRATADO(A) as           
seguintes sanções, previstas no Art. 87 da Lei n.º 8.666/93, garantida a prévia defesa: 
 
I – Advertência; 
II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução                  
total ou parcial do mesmo; 
III – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a              
Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO (Art. 55, Inciso VIII, da Lei n.º 8.666/93 c/c Art. 79,                
da Lei n.º 8.666/93): 
 
O inadimplemento de qualquer das cláusulas do presente contrato, é motivo justo para a              
rescisão do mesmo, arcando a parte faltosa com todos os ônus previstos na cláusula              
anterior. 
 
I – O presente contrato poderá ser modificado ou rescindido, unilateralmente, de acordo com              
o interesse e necessidade da CONTRATANTE, conforme disposto no Art. 78, incisos I a XII               
e XVII, Lei n.º 8.666/93. 
II – O contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, reduzida a termo no                
respectivo processo de inexigibilidade de licitação, desde que haja comunicação antecipada           
e formal por escrito em caso fortuito ou força maior, bem como havendo a conveniência para                
a Administração. 
III – Também poderá ser rescindido o presente contrato havendo a ocorrência de caso              
fortuito ou força maior, quando desobrigam as partes de cumprirem com as obrigações             
avençadas, sem direito de haver perdas e danos de qualquer das partes. 
IV – Havendo culpa ou dolo do(a) CONTRATADO(A) em não cumprir com o objeto ora               
pactuado, a exemplo da não execução do show ou da execução incompleta, perderá o(a)              
CONTRATADO(A) o direito de receber a prestação devida pela CONTRATANTE para a            
realização do evento, bem como incidirá cláusula penal equivalente ao valor do contrato,             
sem prejuízo das perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE pelo inadimplemento              
do(a) CONTRATADO(A). 
V – Havendo descumprimento do contrato pelo(a) CONTRATADO(A) nos termos do item            
anterior desta Cláusula, poderá ainda a Administração Pública, obedecido o devido processo            
legal, contraditório e ampla defesa, impor as sanções previstas no Art. 87 da Lei n.º 8.666/93                
e seus incisos. 
VI – Caso o(a) CONTRATADO(A) já tenha recebido a prestação a que cabe à              
CONTRATANTE antes de cumprida sua prestação, em ocorrendo as hipóteses dos itens I,             
III e IV da presente Cláusula, deverá o(a) CONTRATADO(A) ressarcir o valor recebido com              
juros e correção monetária nos termos da legislação aplicável, sem prejuízo da cláusula             
penal e perdas e danos nas hipóteses do item IV da presente Cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE           
RESCISÃO (Art. 55, Inciso IX, da Lei n.º 8.666/93): 
 
Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, o(a) CONTRATADO(A)          
reconhece, de logo, o direito da CONTRATANTE de adotar, no que couberem, as medidas              
previstas no Art. 80 da Lei n.º 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO          
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (Art. 55, Inciso XII, da Lei n.º 8.666/93): 
 
O presente Contrato fundamenta-se: 

 
I – Nos termos da Inexigibilidade que, simultaneamente: 

● constam do Processo Administrativo que o originou; 
● não contrariem o interesse público; 

II – Nas demais determinações da Lei n.º 8.666/93; 
III – Nos preceitos do Direito Público; 
IV – Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições             
do Direito Privado. 
 
Parágrafo Único – Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários,             
em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na           
ocasião, Termo Aditivo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei n.º 8.666/93): 
 
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65              
da Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente comprovados. 
 

§ 1.º – O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições            
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal             
previsto no Art. 65, § 1.º da Lei n.º 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado                
do contrato. 
§ 2.º – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta             
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de            
acordo com o Art. 65, § 2.º, inciso II, da lei n.º 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art.          
67, da Lei n.º 8.666/93): 
 
Na forma do que dispõe o Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, fica sob a responsabilidade da                 
CONTRATANTE a fiscalização dos referidos serviços que designará servidor responsável          
pela fiscalização, para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato. 
 

§ 1.º – À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da             
execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são           
adequados para garantir a qualidade desejada. 
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§ 2.º – A ação da fiscalização não exonera o(a) CONTRATADO(A) de suas             
responsabilidades contratuais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: 
 
Fica eleito o Foro da Cidade de Aracaju/SE, para dirimir questões oriundas do presente              
contrato, renunciando, as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, assim, por estarem justas e acordadas as partes assinam o presente instrumento em 02               
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que este também assinam,               
a fim de que produza seus efeitos legais. 
 

Aracaju/SE, ____ de ______________ de 2020. 
 
 
 
 

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS 
Presidente da FUNCAJU/PMA 

CONTRATANTE 
 
 

_____________________________________________ 
Empresário(a) do(a) XXXXXXXX 

CONTRATADO(A) 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
__________________________________ _________________________________ 
RG:                                                               RG: 
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