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PREFEITURA DE TIMBÓ – CENTRAL DE LICITAÇÕES 
 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 18/2014 
 

 
                                                                             
1 - JUSTIFICAÇÃO 
 
 
A Festa do Imigrante tem por objetivo comemorar o aniversário de colonização do município de 
Timbó, fundado no dia 12 de outubro de 1869, além de resgatar e preservar as tradições de nossos 
colonizadores, envolvendo da gastronomia típica, bailes, danças folclóricas, desfiles típicos, 
apresentações esportivas, recreativas e musicais. Dessa forma, várias são as bandas e shows que 
abrilhantam a festa que é realizada no Pavilhão Municipal de Eventos “Henry Paul” e no Pavilhão 
Cultural erguido no pátio do evento. 
 
Conforme CI n.º 160/14 da Fundação Cultural de Timbó, e demais documentos anexos, que 
demonstram a exclusividade da instituição na representação das bandas de reconhecimento local e 
regional escolhidas para animação da 24ª Festa do Imigrante, entende-se caracterizada a hipótese de 
contratação em regime de inexigibilidade nos termos do Artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93. 
                                                                         
 
2 - DELIBERAÇÃO 
  
Consoante justificação acima do Diretor de Cultura, aprovo nos termos em que se encontra, ficando 
o órgão de Licitações incumbido da publicação desta justificativa, bem como a exaração dos 
documentos respectivos, para a plena consolidação do previsto cumpridas as formalidades legais.                              
 
 
 

Timbó (SC), 03 de outubro de 2014. 
                   
 
 

JORGE R. FERREIRA 
Diretor Presidente  

Fundação Cultural de Timbó 
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JUSTIFICAÇÃO DO PREÇO E RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE DO OBJETO  
 
                                                                             

 
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Contratação de entretenimento musical - bandas regionais e locais, englobando as atrações 
musicais, sonorização, iluminação e gerador de energia. - através da associação dos clubes de caça e 
tiro e entidades esportivas e culturais de timbó detentora exclusiva das datas de apresentações das 
atrações musicais selecionadas para integrar a programação oficial da 24ª Festa do Imigrante a 
realizar-se de 10 a 12 de outubro de 2014, no Pavilhão Municipal de Eventos “Henry Paul”, conforme 
ordem de apresentação e horários disponíveis no anexo I - Termo de Referência. 
 
1.2 – VALOR: R$ 78.750,00 (setenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais), conforme valor 
individual de cachê constante do Anexo I. 
 
1.3 - PRAZO DE EXECUÇÃO: conforme ordem de apresentação e horários informados no Anexo I. 
 
 
2 - DOS HORÁRIOS 
 
2.1 - A ordem de apresentação e horários está disponível no Anexo I. 
 
 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
3.1 - Dotações orçamentárias/convênios extra-orçamentários a serem utilizados:  
 

Dotação Utilizada 
Código Dotação Descrição 

22 FUNDACAO CULTURAL DE TIMBO - FCT 
1 MEMÓRIA, HISTÓRIA, CULTURA E ARTE 

13 CULTURA 
392 DIFUSAO CULTURAL 

94 INCENTIVO A MEMÓRIA, HISTÓRIA, CULTURA E ARTE 
2254 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E POPULARES 

3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 
10000 Recursos Ordinários 

 
 
 
 
 
 
 



Inexigibilidade n.º 18/2014 FCT Página 3 
 

 
4 - DAS OBRIGAÇÕES 
 
4.1 - DA CONTRATADA: 
 

a) Apresentar toda documentação exigida pelos órgãos de fiscalização, necessária para a plena 
realização de cada apresentação; 

b) Arcar com todas as despesas com os cachês artísticos, geração de energia através de unidade 
geradora suficiente para o pleno funcionamento de todo equipamento a ser utilizado nas 
apresentações, bem como sonorização e iluminação cenográfica; 

c) Fornecer alimentação para os artistas e equipe técnica, salvo as descritas na proposta 
comercial; 

d) Providenciar a apresentação dos artistas, sem atrasos, no horário conforme programação 
oficial da Festa. 

 
4.2 - DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ/CCO DA FESTA 
 

a) Acompanhar e fiscalizar a montagem de toda estrutura; 
b) Providenciar água para a equipe de montagem da banda, para os carregadores e durante a 

realização do show; 
c) Providenciar pagamento das taxas de direitos autorais – ECAD; 

 
 
5 - DA PUBLICAÇÃO 
 
5.1 - VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO: Diário Oficial dos Municípios 
5.2 - DATA DA PUBLICAÇÃO: 06/10/2014 
 
 
6 - EXECUTOR 
 
RAZÃO SOCIAL: Associação dos Clubes de Caça e Tiro e Associações Esportivas e Culturais de Timbó. 
CNPJ: 16.558.679/0001-79 
ENDEREÇO: Rod. TBO 010, Cedro Margem Esquerda, n.º 7164,Bairro das Nações, Timbó/SC 
 
 
7- RAZÃO DA ESCOLHA 
 
Por se tratar de detentora exclusiva das datas de apresentações das atrações musicais selecionadas 
para integrar a Programação Oficial da 24ª Festa do Imigrante a realizar-se no período de 10 a 12 de 
outubro de 2014, no Pavilhão Municipal de Eventos “Henry Paul”, conforme Proposta Comercial e 
Cartas de Exclusividade de Datas em anexo. 
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8 - JUSTIFICAÇÃO DO PREÇO 
 
Preço compatível com os valores de mercado aplicados por bandas do gênero musical. 
 
Nos valores apresentados, inclusos nos cachês artísticos, estão inseridos os custos com geração de 
energia através de unidade geradora suficiente para o pleno funcionamento de todo equipamento a 
ser utilizada nas apresentações, bem como sonorização e iluminação cenográfica. 
 
 

Timbó (SC), 03 de outubro de 2014. 
                              
 
 
                                               

JORGE R. FERREIRA 
Diretor Presidente  

Fundação Cultural de Timbó 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

Item Qtd Und Descrição Valor Cachê 
(R$) 

Observações 

01 1,00   SERVICO  
CONTRATAÇÃO DA BANDA ELYTE PARA 
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA 24ª 
FESTA DO IMIGRANTE, NO DIA 10 DE 
OUTUBRO DE 2014, DAS 21H00MIN AS 
02H00MIN NO PAVILHÃO DE EVENTOS 
HENRY PAUL 

11.600,00 Alimentação para 
15 pessoas 

02 1,00   SERVICO  
CONTRATAÇÃO DA BANDA ADLER`S 
BAND PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 
NA 24ª FESTA DO IMIGRANTE, NO DIA 
11 DE OUTUBRO DE 2014, DAS 
14H00MIN AS 18H30MIN NO PAVILHÃO 
DE EVENTOS HENRY PAUL 

9.600,00 Alimentação para 
12 pessoas 

03 1,00   SERVICO  
CONTRATAÇÃO DA BANDA LA 
MONTANARA PARA APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA NA 24ª FESTA DO 
IMIGRANTE, NO DIA 11 DE OUTUBRO 
DE 2014, DAS 23H00MIN AS 04H00MIN 
NO PAVILHÃO DE EVENTOS HENRY 
PAUL 

23.900,00 Alimentação para 
14 pessoas 

04 1,00   SERVICO  
CONTRATAÇÃO DA BANDA OS 
FANTÁSTICOS PARA APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA NA 24ª FESTA DO 
IMIGRANTE, NO DIA 12 DE OUTUBRO 
DE 2014, DAS 17H00MIN AS 20H00MIN 
NO PAVILHÃO DE EVENTOS HENRY 
PAUL 

8.800,00 Alimentação para 
10 pessoas 

05 1,00   SERVICO  
CONTRATAÇÃO DO MUSICAL NOVO 
SOM PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 
NA 24ª FESTA DO IMIGRANTE, NO DIA 
12 DE OUTUBRO DE 2014, DAS 
20H00MIN AS 00H00MIN NO PAVILHÃO 
DE EVENTOS HENRY PAUL 

9.800,00 Alimentação para 
12 pessoas 

06 1,00   SERVICO  
CONTRATAÇÃO DA BANDA TRIO 
POMERANO PARA APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA NA 24ª FESTA DO 
IMIGRANTE, NO DIA 11 DE OUTUBRO 
DE 2014, DAS 18H00MIN AS 22H00MIN 

3.500,00 Alimentação para 
03 pessoas 
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NO PAVILHÃO CULTURAL 

07 1,00   SERVICO  
CONTRATAÇÃO DA BANDA TRIO 
POMERANO PARA APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA NA 24ª FESTA DO 
IMIGRANTE, NO DIA 12 DE OUTUBRO 
DE 2014, DAS 13H30MIN AS 16H30MIN 
NO PAVILHÃO CULTURAL 

3.500,00 Alimentação para 
03 pessoas 

08 1,00   SERVICO  
CONTRATAÇÃO DA BANDA RODRIGO E 
CLEIDE PARA APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA NA 24ª FESTA DO 
IMIGRANTE, NO DIA 12 DE OUTUBRO 
DE 2014, DAS 16H30MIN AS 18H00MIN 
NO PAVILHÃO CULTURAL 

3.250,00 Alimentação para 
03 pessoas 

09 1,00   SERVICO  
CONTRATAÇÃO DA BANDA HORIZONTE 
AZUL PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 
NA 24ª FESTA DO IMIGRANTE, NO DIA 
12 DE OUTUBRO DE 2014, DAS 
18H30MIN AS 22H00MIN NO PAVILHÃO 
CULTURAL 

4.800,00 Alimentação para 
10 pessoas 

 
1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 Apresentar toda documentação exigida pelos órgãos de fiscalização, necessária para a plena 
realização de cada apresentação; 

 Arcar com todas as despesas com os cachês artísticos, geração de energia através de unidade 
geradora suficiente para o pleno funcionamento de todo equipamento a ser utilizado nas 
apresentações, bem como sonorização e iluminação cenográfica; 

 Fornecer alimentação para os artistas e equipe técnica, salvo as descritas na proposta 
comercial; 

 Providenciar a apresentação dos artistas, sem atrasos, no horário conforme programação 
oficial da Festa. 
 

2. OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ/CCO DA FESTA: 

 Acompanhar e fiscalizar a montagem de toda estrutura; 
 Providenciar água para a equipe de montagem das bandas, para os carregadores e durante a 

realização do show; 
 Providenciar pagamento das taxas de direitos autorais – ECAD. 
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Anexo II 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2014/_____ 
 

CONTRATO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 
 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ, entidade de direito público municipal, CNPJ nº. 03.918.310/0001-
88, com sede na Avenida Sete de Setembro, nº. 414, Centro, cidade de Timbó/SC, juntamente com a 
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA DA 24ª FESTA DO IMIGRANTE - CCO, representadas por seu 
Presidente o Sr. JORGE RIVELINO FERREIRA, doravante denominados FUNDAÇÃO, e a 
__________________, abaixo denominada CONTRATADA, de conformidade com a Inexigibilidade de 
Licitação nº. 18/2014 - FCT, Lei Federal nº. 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis á espécie, 
resolvem, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, 
cumprindo as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E OBRIGAÇÕES 
 
O objeto deste instrumento consiste na apresentação do show das bandas abaixo transcritas, sob a 
responsabilidade e representação exclusiva da CONTRATADA, acompanhadas de todos os músicos e 
demais componentes da equipe (inclusive de natureza técnica e de produção), junto a 24ª Festa do 
Imigrante de Timbó/SC.  
 
As apresentações dos shows serão executadas junto ao local onde se realizará a 24ª Festa do 
Imigrante (Rua Julius Scheidemantel, s/nº) e/ou em outro local definido pela FUNDAÇÃO, e deverão 
acontecer obrigatoriamente nos dias e horários acima definidos, cada um com duração mínina de 4 
(quatro) horas. 
 
Estas apresentações deverão estar compostas obrigatoriamente por todos os seus integrantes. A 
CONTRATADA e todos os integrantes das bandas deverão cumprir, obrigatoriamente, todo o 
cronograma de atividades apresentado pela FUNDAÇÃO (em especial o anexo I – Termo de 
Referência) e as demais responsabilidades estabelecidas na Inexigibilidade de Licitação nº. 18/2014 e 
neste contrato. A execução dos ensaios e da apresentação/execução do objeto será de plena e única 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
A FUNDAÇÃO disponibilizará a CONTRATADA a alimentação e bebida dos artistas, músicos e equipe 
técnica conforme estabelecido neste instrumento, Inexigibilidade de Licitação nº. 18/2014 (em 
especial o anexo I – Termo de Referência) e demais anexos.  
 
A CONTRATADA fica responsável em fornecer todo o equipamento (inclusive de sonorização e 
iluminação cenográfica), maquinário e pessoal, mão de obra, assistência e suporte técnico necessário 
à execução do objeto, arcando, de forma única e exclusiva, com qualquer encargo trabalhista, fiscal, 
securitário, previdenciário, social, comercial e autoral, inclusive aqueles resultantes de qualquer 
vínculo empregatício ou não. Tais responsabilidades, ônus e obrigações em nenhuma hipótese 
poderão ser transferidos a FUNDAÇÃO ou a qualquer entidade ou pessoa a ele vinculada ou a 
terceiros.  
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Além das demais disposições contidas na Inexigibilidade de Licitação nº. 18/2014 e anexos, fica 
também sob a inteira, total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA: 
 
a) o pagamento do cachê e de todos os demais valores aos integrantes das bandas, equipe técnica e 

músicos, para execução do objeto e cumprimento das demais disposições deste instrumento, 
isentando a FUNDAÇÃO desde já de toda e qualquer responsabilidade; 

b) em apresentar/fornecer todos os equipamentos completos de sonorização e  iluminação 
cenográfica necessários para os shows/apresentações, bem como os técnicos para operação 
destes equipamento; 

c) a coordenação da montagem de toda estrutura necessária a realização do show e acompanhar a 
equipe técnica nos dias da apresentação; 

d) providenciar e arcar com todos os outros custos e ônus necessários a contração de técnicos e 
demais formas de mão de obra para execução do objeto e cumprimento das demais disposições 
deste instrumento; 

e) as demais despesas, inclusive hospedagem, alimentação, transportes e traslado local de todos os 
membros das bandas e de sua equipe, bem como de todo e qualquer material, equipamento e 
maquinário; 

f) disponibilizar todo o aparato e a estrutura necessária a execução do objeto; 
g) a qualidade da apresentação artística, respondendo civil e penalmente por todos e quaisquer 

acontecimentos que porventura ocorrerem em decorrência dos mesmos; 
h) arcar única e exclusivamente com todas e quaisquer despesas de pessoal e mão de obra, estando 

aí incluído qualquer outro custo relacionado aos membros de sua equipe. 
 
A FUNDAÇÃO promoverá toda a venda dos ingressos. 
 
O presente Contrato, a Inexigibilidade de Licitação nº. 18/2014, Termo de Referência, a proposta 
comercial e demais anexos são complementares entre si, de forma que qualquer especificação ou 
obrigação constante em um e omitido em outro, será considerado existente para todos os fins. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES E DO PAGAMENTO  
 
A FUNDAÇÃO pagará diretamente a CONTRATADA o valor total R$ 78.750,00 (setenta e oito mil, 
setecentos e cinquenta reais), por todo o objeto e demais atribuições, obrigações e 
responsabilidades constantes deste instrumento, Inexigibilidade nº 18/2014, Termo de Referência, 
programação do evento e demais anexos. 
 
O referido valor será pago em parcela única até o dia ________, através de depósito bancário junto a 
agência nº. _____, conta nº. _______, do Banco ________, de titularidade da CONTRATADA.  
 
No referido preço estão inclusos inclusive todos os custos advindos da responsabilidade técnica, 
autorizações, alvarás e licenças, mão de obra, pessoal, alimentações e estadias (salvo aquelas 
fornecidas pela FUNDAÇÃO), materiais, transportes (sejam eles de que natureza forem), assistência, 
suporte técnico, seguros, ferramental, maquinários, equipamentos (inclusive os de proteção 
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individual), fretes, tributos, encargos sociais e trabalhistas e demais custos e despesas necessárias a 
plena e total execução do objeto, atribuições e obrigações deste instrumento. 
 
O pagamento fica condicionado a apresentação, pela CONTRATADA, do(s) documento(s) 
fiscal(is)/nota(s) fiscal(is) acerca do objeto, devendo-se cumprir todas as demais condições 
estabelecidas no presente instrumento. A FUNDAÇÃO poderá, a qualquer tempo, solicitar a 
CONTRATADA a apresentação de outros documentos que entender necessário (inclusive relação de 
empregados, guias de recolhimento do INSS e do FGTS), ficando esta última obrigada a fornecê-los. 
 
Incidirá sobre o valor total da(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) pela CONTRATADA, os tributos 
decorrentes de expressa disposição legal, os quais serão retidos na fonte, observadas as demais 
disposições constantes da Inexigibilidade de Licitação nº. 18/2014, anexos e do presente 
instrumento.  
 
As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

22 FUNDACAO CULTURAL DE TIMBO - FCT 
1 MEMÓRIA, HISTÓRIA, CULTURA E ARTE 

13 CULTURA 
392 DIFUSAO CULTURAL 

94 INCENTIVO A MEMÓRIA, HISTÓRIA, CULTURA E ARTE 
2254 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E POPULARES 

3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 
10000 Recursos Ordinários 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Além das demais obrigações deste instrumento, fica também a CONTRATADA responsável: 
 
a) em prestar, arcar e cumprir fielmente todo o objeto, atribuições, obrigações e responsabilidades 

deste instrumento, Processo de Inexigibilidade nº 18/2014, Termo de Referência e demais 
anexos; 

b) e totalmente responsável pelo gerenciamento e responsabilidade técnica acerca do objeto; 
c) quanto a todos os custos relativos as horas extras e deslocamentos de pessoal ou de materiais, 

equipamentos e maquinários necessários à execução deste instrumento; 
d) única e exclusivamente, quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes as legislações 

sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, previdenciárias, comerciais e de cunho autoral, bem 
como quanto a quaisquer outras despesas deste instrumento; 

e) em disponibilizar, as suas expensas, todo e qualquer outro recurso, seja ele de que natureza for, 
necessário a plena e total execução do objeto e demais atribuições deste instrumento; 
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f) por toda a manutenção, guarda, segurança e conservação do material, equipamentos e produtos 
relacionados as suas atividades, seja de sua propriedade ou não, arcando com quaisquer custos 
ou ônus advindos e/ou relacionados aos mesmos, independentemente de dolo ou culpa; 

g) a utilizar as técnicas adequadas para efetivar as atividades, respondendo por todo e qualquer 
prejuízo, seja de natureza civil ou criminal, que causar a FUNDAÇÃO e a qualquer terceiro, 
independentemente de culpa ou dolo; 

h) quanto a todas responsabilidades,reparações civis, criminais e quaisquer indenizações que 
surgirem em virtude de dano causado a FUNDAÇÃO e a qualquer terceiro, decorrentes de ação 
ou omissão, culpa e/ou dolo praticado, inclusive por seus empregados, profissionais ou 
prepostos, ficando assegurado o direito de regresso;    

i) em assumir todos os custos, sejam eles de que natureza forem, necessários à execução deste 
contrato; 

j) em facilitar que a FUNDAÇÃO acompanhe e fiscalize as atividades, fornecendo a mesma todas as 
informações e esclarecimentos solicitados, o que não exime a CONTRATADA, de nenhuma 
forma, de sua plena, total e exclusiva responsabilidade quanto ao cumprimento do objeto e 
demais atribuições constantes do presente instrumento; 

k) a produção, administração e coordenação de suas atividades; 
l) em comunicar a FUNDAÇÃO, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir  a 

execução do objeto (por escrito), ficando, neste caso, totalmente responsável em trazer outras 
apresentações de show nos mesmos moldes, padrões e condições estabelecidas neste 
instrumento e respectiva inexigibilidade, arcando de forma plena, única e exclusiva com todos os 
custos, ônus, obrigações e responsabilidades (sejam de que natureza forem), sem prejuízo acerca 
do ressarcimento à FUNDAÇÃO de toda e qualquer perda e prejuízo, seja a que título ou 
natureza for (inclusive de ordem econômica), e da devolução de quaisquer valores até então 
recebidos (acrescidos de multa, juros, correção monetária e demais cominações legais), sob pena 
de aplicação das medidas legais cabíveis; 

m) em providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvarás, licenças, 
autorizações e materiais necessários a execução do objeto, salvo aqueles de responsabilidade da 
FUNDAÇÃO; 

n) quanto a quaisquer acontecimentos que porventura ocorrerem pela execução deste 
instrumento, arcando com todos os custos, ônus e responsabilidades; 

o) em proceder a retirada, findo o contrato, de qualquer material e equipamento relacionado a 
execução do objeto, arcando com todos os custos para o mesmo; 

p) em cumprir fielmente as disposições legais aplicáveis à espécie e aquelas apresentadas pela 
FUNDAÇÃO; 

q) em manter contato permanente com a FUNDAÇÃO e facilitar a comunicação que se fizer 
necessária, bem como atender as decisões e orientações correlatas a organização do evento; 

r) propiciar a FUNDAÇÃO, todos os meios e condições necessárias ao acompanhamento, 
supervisão e fiscalização acerca da execução do objeto e demais finalidades deste instrumento; 

s) única e exclusivamente pelo efetivo cumprimento de todo o objeto e demais atribuições, 
obrigações e responsabilidades deste instrumento; 

t) a fornecer pessoal habilitado, capacitado e treinado para a execução de todo o objeto e demais 
atribuições, obrigações e responsabilidades; 

u) única e exclusivamente quanto a quaisquer danos causados ao equipamento, material ou 
produto utilizado para execução das suas atividades; 
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v) pela contratação de todo pessoal, transporte da equipe técnica e equipamentos, seguros, fretes, 
equipamentos (inclusive os de proteção individual) e demais custos necessários a execução dos 
serviços constantes deste instrumento, salvo aqueles a serem fornecidos pela FUNDAÇÃO; 

w) a fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual 
(quando necessário), bem como cumprir com todas as demais normas constantes da legislação 
de segurança, medicina e higiene do trabalho, arcando com qualquer responsabilidade, 
obrigação, custo ou ônus advindos, decorrentes ou relacionados aos mesmos; 

x) quanto a quaisquer acontecimentos, independentemente de dolo ou culpa, que porventura 
cometer pela execução dos serviços constantes deste instrumento. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA FUNDAÇÃO 
 
Fica desde já a FUNDAÇÃO obrigada: a efetuar a CONTRATADA, o pagamento nos moldes 
estipulados no presente instrumento; - fiscalizar a execução dos serviços contratados; - a efetuar o 
pagamento relativo ao ECAD; a providenciar água para aos músicos e demais componentes da 
equipe durante a realização dos shows. 
A fiscalização, acompanhamento, orientações e demais determinações e obrigações atribuídas a 
FUNDAÇÃO, não eximem a CONTRATADA, de nenhuma forma, de sua plena, exclusiva, total e 
integral responsabilidade, seja ela advinda ou relacionada ao presente instrumento, Inexigibilidade 
de Licitação nº. 18/2014 e demais anexos. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS  
 
O prazo do presente instrumento terá início na data de sua assinatura e término em _____________, 
podendo ser alterado ou prorrogado, no todo ou em parte, mediante acordo entre as partes e 
através de Termo Aditivo.  
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 
Ressalvados os motivos de força maior (devidamente comprovados) e aqueles que por ventura 
possam ser apresentados pela FUNDAÇÃO:  
 
I. A CONTRATADA incorrerá no pagamento de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, pela 

recusa injustificada de assinar o instrumento contratual, no prazo estipulado pela FUNDAÇÃO; 
II. A CONTRATADA incorrerá no pagamento de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor do 

contrato por cada hora de atraso na realização de cada show constante do objeto; 
III. A parte infratora incorrerá no pagamento de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, 

pela rescisão sem justo motivo ou pelo descumprimento de qualquer das condições, prazos, 
obrigações ou atribuições constantes deste instrumento, da Inexigibilidade de Licitação nº. 
18/2014, anexos e legislação aplicável á espécie. 

 
A parte infratora será notificada antes da aplicação da penalidade e terá 05 (cinco) dias úteis para 
apresentar sua defesa, a qual, não sendo aceita ou deixando de ser apresentada, culminará na 
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cobrança da penalidade, que poderá ser cobrada administrativa ou judicialmente, 
independentemente da aplicação das demais sanções e penalidades legais aplicáveis à espécie.  

LÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
 
O contrato em questão poderá ser rescindido: 
 
a) pelo descumprimento total ou parcial de qualquer das cláusulas ou prazos; 
b) pela paralisação de qualquer das atividades; 
c) pela transmissão ou cessão à terceiros, pela CONTRATADA, do objeto deste contrato, sem prévia 

anuência por escrito da FUNDAÇÃO;  
d) pelo ato de autoridade ou lei superveniente, que torne execução deste contrato formal ou 

materialmente impraticável; 
e) por ato unilateral e escrito da FUNDAÇÃO, nos casos enumerados nos incisos I à XII e XVII do art. 

78 da Lei Federal nº. 8.666/93; 
f) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 
para Administração. 

 
Constituem também motivos para rescisão do contrato aqueles constantes do art. 77 e as demais 
disposições constantes do art. 78, tudo da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela FUNDAÇÃO, com as 
conseqüências previstas na CLÁUSULA SEXTA.  
 
Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que haja 
culpa ou dolo da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, 
quando os houver sofrido. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as 
conseqüências previstas no art. 80, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo daquelas 
previstas neste instrumento. 
 
Independentemente das sanções aplicáveis, a critério da FUNDAÇÃO, a rescisão importará em:  
 
a) aplicação da pena de suspensão de direito de licitar com a FUNDAÇÃO, Município de Timbó e 

seus órgãos descentralizados, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  
b) declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir as 

obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, (a juízo da 
FUNDAÇÃO).  

 
A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, ponderando-se sua natureza, a 
gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial, assegurando-se defesa ao infrator. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DA EVENTUALIDADE E NÃO 
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SUBORDINAÇÃO QUANTO AO SERVIÇO PRESTADO 
 
A CONTRATADA não poderá transferir, delegar ou ceder, de qualquer forma a terceiros, as 
atribuições e responsabilidades deste instrumento, sem que haja prévio consentimento por escrito 
da FUNDAÇÃO 
 
O objeto cumprirá com todas as disposições legais e regulamentares e demais normas, 
regulamentações e legislações aplicáveis a espécie. 
 
A CONTRATADA prestará, única e exclusivamente as atividades constantes da Cláusula Primeira, não 
havendo qualquer tipo de subordinação ou vinculo empregatício entre a CONTRATADA e a 
FUNDAÇÃO. 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Timbó - SC, independentemente de outro por mais privilegiado que 
seja, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente Contrato. 
 
E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam presente instrumento em 05 (cinco) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas. 
 
Timbó/SC, ____de ______de 2014. 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO       CONTRATADA 
JORGE REVELINO FERREIRA                  FLAVIO LUIZ STREY 

  
Presidente da Fundação Cultural de Timbó 

              Presidente da CCO da 22ª Festa do Imigrante 

  
 

TESTEMUNHA      TESTEMUNHA: 
Nome:        Nome: 
CPF n°.        CPF n°.  
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PARECER JURÍDICO 
  
                                    
Diante dos fatos apresentados pela Fundação Cultural de Timbó, na requisição e seu Termo de 
Referência anexa a este Processo Licitatório, considerando as declarações subscritas pelas bandas de 
exclusividade de representação à Associação em questão, entendemos lícita a contratação por 
Inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93. Ressalve-se, no entanto, 
a necessidade de cumprimento do estabelecido no Art. 26 da referenciada Lei. 
 
 
 
 

JEAN PIERRE BEZERRA MUSEKA 
Procurador Geral do Município 

OAB/SC nº. 20.107 
 


