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Fundação Cultural de Jacarehy
José Maria de Abreu

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº001/2019 VISANDO O CADASTRO DE AMBULANTES PARA O
“CARNAVAL DE 2019”
A Fundação Cultural de Jacarehy - “José Maria de Abreu” por solicitação de seu Presidente Sr. Bruno de
Moraes Castro, faz saber que realizará Chamamento Público 001/2019, que tem por ﬁnalidade cadastrar
Vendedores Ambulantes interessados em participar do Desﬁle de Carnaval 2019 que ocorrerá no dia
03 de março, das 19h às 01h, visando a seleção de propostas com objetivo de fornecimento de serviços
de produtos alimentícios, a ocorrer na Avenida Davi Monteiro Lino.
OBJETO DO CHAMAMENTO
O presente edital tem por objetivo cadastrar Vendedores Ambulantes interessados em participar do
Desﬁle de Carnaval 2019, tendo em vista a prestação de serviços com qualidade e preço justo
- Local: Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino.
- Período de prestação dos serviços: 03 de março de 2019.
- Horário de atendimento ao público: Montagem das tendas e produtos: 14h às 16h (Obrigatório).
- Horário do Evento: 19h às 01h.
- Desmontagem : Até às 03h do dia 04 de março.
Tais serviços se fazem necessários em virtude do grande ﬂuxo de pessoas que se espera participar do
evento “Desﬁle de Carnaval 2019”. Deste modo, possui-se o propósito de a elas oferecer bem estar e
comodidade, com produtos alimentícios de qualidade.
OBS: As datas, locais e horários poderão ser alteradas desde que sejam previamente avisados pela
Fundação Cultural de Jacarehy.
1. DO OBJETIVO
1.1. O Edital tem por objetivo cadastrar interessados em participar do “Desﬁle de Carnaval 2019”
que ocorrerá no dia 03 de março de 2019, devendo fornecer serviços de gênero alimentício com boa
qualidade e preço justo, em espaço especíﬁco, durante a realização do evento.
1.2. Público Alvo:
O público alvo será todos os participantes do evento “Desﬁle de Carnaval 2019”.
1.3. Perﬁl dos interessados na prestação dos serviços
O evento está aberto ao público em geral, ressalvadas eventuais exigências técnicas contidas no
presente edital de chamamento.
1.4. Número de vagas
Serão disponibilizadas 30 (trinta) vagas para interessados, de acordo com o item 2.1 deste edital. As
vagas serão preenchidas por ordem de entrega da documentação, os lugares serão deﬁnidos mediante
sorteio no dia 05 de fevereiro, às 15h na Sala Mário Lago, na sede da Fundação Cultural de Jacarehy
– José Maria de Abreu, Pátio dos Trilhos, Centro.
1.5. Observações
Na hipótese de sobrarem vagas, as mesmas serão sorteadas.
Caso o número de participantes for maior que o número de vagas, deverá efetuar sorteio para deﬁnir
os participantes.
2. DOS INSUMOS E DA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE
2.1. Insumos de natureza alimentícia, exceto bebidas alcoólicas
Média de preços: os interessados na participação deverão apresentar previamente o material a ser
vendido, o qual deverá ter preços atrativos ao público em geral, assim considerado o preço médio de
mercado.
2.2. Colaboradores:
Os interessados selecionados deverão manter colaboradores em número suﬁciente para garantir o
atendimento ao público, durante todos os horários de funcionamento do evento.
2.3. Adequação do ambiente:
A adequação do festival será de responsabilidade da organização do evento “Desﬁle de Carnaval
2019”.
3. DO REQUERIMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO:
DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão gratuitas e ocorrerão na Diretoria de Cultura, Praça Raul Chaves 110 – Centro
– Jacareí – SP – CEP 12.308-011.
3.2. O período de inscrições será de 29 de Janeiro a 04 de fevereiro 2019, das 14h às 15h.
3.3. As inscrições se efetivarão com:
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a) Ficha de inscrição totalmente preenchida, inclusive com telefone para contato, juntando a cópia do
documento de identidade do Ambulante, anexo I;
b) Comprovação de moradia em Jacareí;
c) Formulário descrevendo a atividade do Ambulante, anexo II.
d) Cópia da Licença na prefeitura.
4. DAS DESPESAS
4.1. As despesas de insumos, de mão de obra, bem como os materiais de consumo relacionados à
execução do objeto serão de responsabilidade exclusiva dos selecionados.
4.2 A despesa com aluguel/empréstimo de tendas, tamanho 3x3, é de exclusividade do ambulante.
4.3 A despesa com lâmpada LED, bocal com rabicho e extensão com tomada, é de exclusividade do
ambulante.
5. DA CONTRAPARTIDA
5.1.Garantir-se-á aos selecionados o direito de comercialização de seus produtos:
5.2. Garante-se aos selecionados a possibilidade de conhecer previamente o espaço onde ocorrerão as
atividades, antes da entrega da proposta.
5.3. A colocação do logotipo e nome fantasia ﬁcam restritos ao equipamento do Ambulante.
5.4.Será oferecido aos selecionados:
(I) Lixeiras disponíveis durante o período do evento.
6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. As empresas selecionadas deverão se apresentar-se no local do evento no dia e horário agendados
pelo Corpo de Bombeiros para emissão do Auto Vistoria (AVCB), previsto para 01 de março de 2019.
6.2 As empresas selecionadas deverão apresentar-se no dia do evento às 14h, devendo retirar
seu equipamento do referido espaço ao ﬁnal do evento com tolerância de 2h (duas horas) após o
encerramento.
7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
7.1.Poderão participar do presente chamamento o público em geral, ressalvadas eventuais exigências
técnicas contidas no presente edital.
7.2. Os interessados apresentarão, no ato da inscrição, a Licença de Funcionamento.
7.3. Uma vez selecionados, os participantes comprometem-se a realizar os seus trabalhos de acordo
com a legislação em vigor e as normas contidas neste edital, bem como quaisquer outras normas
expedidas pela Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu, obrigando-se, ainda, a
ingressar e permanecer no local nos horários determinados, e a entregar o local de trabalho com a
limpeza e adequação devidamente feitas.
7.4. Os selecionados receberão crachá e/ou selo de credenciamento, que deverão obrigatoriamente
ser expostos, os quais serão fornecidos pela Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu.
8. DAS PENALIDADES
8.1. Em caso de descumprimento das condições contidas neste Edital pelo participante selecionado,
aplicar-se-á a penalidade prevista no artigo 68, da Lei Complementar nº 68, de 17 de dezembro de
2008 (Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais), referente a uma multa equivalente a 5
(cinco) VRMs.
8.2 Nos casos que houver ausência do participante, estes serão suspensos dos eventos, salvo aqueles
que apresentar atestados médicos.
9. DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES
9.1. As inscrições ocorrerão 29 de janeiro a 04 de fevereiro de 2019 no horário das 14h às 15h, no local
já especiﬁcado no item 3.1, não serão aceitos fora do tempo e não serão prorrogáveis.
10. DAS INSCRIÇÕES
10.1. As inscrições deverão ser enviadas 29 de janeiro a 04 de fevereiro de 2019 no horário das 14h às
15h, para o seguinte endereço:
ENTREGA E PROTOCOLO NA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY – JOSÉ MARIA DE ABREU
Praça Raul Chaves, 100, Centro, Jacareí/SP, das (14)h às (15)h, 29 de janeiro a 04 de fevereiro de
2019
10.2. A Fundação Cultural de Jacarehy – José Maria de Abreu não se
responsabilizará por inscrições não recebidas em razão de problemas particulares dos proponentes e
protocolo fora da data limite.
10.3. A documentação deverá estar em envelope lacrado e devidamente identiﬁcado.
11. DO CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO
11.1. O critério de seleção da proposta obedecerá aos seguintes aspectos:
a) Preços compatíveis ao mercado;
b) Obediência a todas as regras presentes neste edital;
c) Possuir tenda própria na medida 3x3;
11.2. Seleção:
Serão selecionadas as propostas que tenham cumprido todos os requisitos mencionados neste edital,
sendo as vagas distribuídas na forma dos itens 1.4 e 1.5., do presente edital.
11.3. A decisão ﬁnal sobre a escolha das propostas escolhidas terá o seu resultado publicado no Boletim
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Oﬁcial do Município.
12. DO TEMPO DE DURAÇÃO DO OBJETO
12.1. O tempo de acordo para o presente objeto terá a duração de um dia, 03 de março de 2019, no
horário 19h às 01h devendo ser atendido todos requisitos, como horário de montagem e desmontagem,
conforme já citado neste edital.
12.2. O participante selecionado deverá realizar seus trabalhos durante todo o período de duração do
evento.
13. DOS DIREITOS AUTORAIS
13.1. Os participantes selecionados comprometem-se a assinar Termo de Renúncia a Direitos Autorais,
por meio do qual renunciaram, em favor da Prefeitura Municipal de Jacareí, a todo e qualquer direito
autoral sobre fotos, imagens e créditos de natureza autoral decorrentes do evento, sob pena de
desclassiﬁcação.
14. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
14.1.Dos atos da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu” decorrentes deste chamamento
caberá recurso, o qual será endereçado à própria Fundação e protocolado junto ao Setor de Compras,
situado na Avenida José Cristóvão Arouca, 40, Centro, Jacareí, SP.
14.1.1. O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias úteis, ﬁndo o qual os demais
participantes serão comunicados de sua existência, abrindo-se prazo de 3 (três) dias úteis para
eventual impugnação ao recurso, e, após, a Fundação Cultural terá até 5 (cinco) dias para manter ou
reconsiderar sua decisão;
14.1.2. Uma vez tomada a decisão, o recurso será encaminhado à autoridade competente para
homologar ou não essa decisão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, nos termos do Decreto Municipal
nº 1/2017.
14.2. A interposição de eventuais impugnações ao edital deverá ser encaminhadas à Fundação Cultural
de Jacarehy “José Maria de Abreu” e protocolada junto ao Setor de Compras, situado na Avenida José
Cristóvão Arouca, 40, Centro, Jacareí, SP, no horário das 08h00 às 17h00.
14.2.1. Para efeitos de impugnação será considerada interessada toda e qualquer empresa que, tendo
ou não retirado o edital, possua condições de atender o objeto;
14.2.2. A impugnação interposta por interessados deverá ser protocolada junto ao Setor de Compras,
no endereço já indicado, em até 2 (dois) dias úteis antes da abertura dos requerimentos;
14.2.3. Não serão consideradas impugnações ou recursos encaminhadas por intermédio de fax ou
através de e-mail, nem tampouco aquelas corretamente apresentadas mas recebidas intempestivamente
ou em local distinto do supra indicado;
14.2.4. A interposição de impugnação por interessado, não a impedirá de participar do certame,
possuindo efeito suspensivo, apenas no tocante aos atos que estejam diretamente relacionados à
matéria impugnada.
15. RESCISÃO CONTRATUAL
15.1. O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na
legislação aplicável.
15.2. A rescisão poderá se dar de modo unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplemento
das partes ou conveniência para a Fundação, respeitadas suas consequências legais.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. O ato de inscrição implica a aceitação e concordância integral das normas especiﬁcadas neste
Edital.
16.2. Todos os documentos e demais materiais enviados não serão devolvidos.
16.3. As datas, locais e horários poderão ser alteradas desde que sejam previamente avisados. A
Fundação Cultural de Jacarehy fará as publicações no site - http://fundacaocultural.com.br/site/.
16.4 Os selecionados deverão manter-se atualizados para não ocorrer divergências entre os horários,
datas e locais.
16.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação da Fundação Cultural de
Jacarehy, que deverá interpretar as regras previstas neste chamamento e basear suas decisões
segundo as normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública.
Jacareí, 07 de Janeiro de 2019.
Bruno de Moraes Castro
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy
ANEXO I
DADOS PESSOAIS
NOME COMPLETO
CPF
RG

EMISSOR

DATA NASCIMENTO

/

/

GÊNERO

NATURALIDADE

UF

( ) MASC

(

) FEM

E S TA D O
CIVIL

UF

ENDEREÇO RESIDENCIAL
BAIRRO

TELEFONE FIXO

ESTADO
( )

TEL. CELULAR

(

Cláusula 1ª. O presente acordo tem por objetivo cadastrar interessados em participar do “Desﬁle
de Carnaval 2019” que ocorrerá no dia 03 de março de 2019, devendo fornecer serviços de gênero
alimentício com boa qualidade e preço justo, em espaço especíﬁco, durante a realização do evento.
DAS AÇÕES/OBRIGAÇÕES
Cláusula 2ª. Para execução do objeto deste acordo as partes se obrigam:
I – DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ MARIA DE ABREU”:
a) Coordenar e operacionalizar o projeto “Desﬁle de Carnaval 2019”;
b) Deﬁnir logística do evento, se for o caso;
c) Deﬁnir peças promocionais;
d) Divulgar o projeto;
e) Obter as licenças junto às repartições competentes, necessárias à execução do projeto;
f) Cumprir todas as obrigações deste termo.
II – DA ACORDANTE:
a) Observar e cumprir as normas de participação.
b) Manter, durante a execução do presente, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas
no edital que lhe é(são) pertinente(s).
c) Cumprir todas as obrigações que lhe compete deﬁnidas no edital.
d) Fica estabelecido que o acordante é totalmente responsável por todo e qualquer dano.
e) Manter-se atualizado quanto ao site da Fundação Cultural Jacarehy para eventuais modiﬁcações.
DO PRAZO
Cláusula 3ª. O presente acordo terá vigência no dia 03 de março de 2019.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Cláusula 4ª. Recusa injustiﬁcada do interessado em assinar e aceitar o acordo, dentro do prazo
estipulado, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades
estabelecidas no item 8 do edital.
Cláusula 5ª. Em caso de descumprimento das condições contidas no Edital pelo participante
selecionado, aplicar-se-á a penalidade prevista no artigo 68, da Lei Complementar nº 68, de 17 de
dezembro de 2008 (Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais), referente a uma multa
equivalente a 5 (cinco) VRMs.
Cláusula 6ª. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração Pública rescinda
unilateralmente o acordo e aplique as outras sanções previstas no Edital e na Lei.
Cláusula 7ª. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações, que poderão ser
cumulativas, serão regidas pela legislação aplicável.
Cláusula 8ª. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente
o pagamento delas não exime a interessada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos
que seu ato punível venha a acarretar à Administração;
Cláusula 9ª. Não sendo pagas as multas no prazo previsto no item anterior, haverá a incidência de juros
de mora, nos termos estabelecidos no artigo 406 da Lei 10.406/02 – Código Civil.
DA RESCISÃO CONTRATUAL
Cláusula 10ª. O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses previstas
na legislação aplicável.
Cláusula 11ª. A rescisão poderá se dar de modo unilateral ou amigável, conforme decorra de
inadimplemento das partes ou conveniência para a Administração, respeitadas suas consequências
legais.
Cláusula 12ª. O presente acordo poderá ser rescindido por ato administrativo unilateral da FUNDAÇÃO
CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ MARIA DE ABREU”:
a) Quando a ACORDANTE não vier a cumprir, ou vier a cumprir irregularmente as obrigações
decorrentes do presente contrato;
b) Em quaisquer outras hipóteses admitidas em lei.
DO REGIME JURÍDICO E DAS REGRAS DISCIPLINADORAS
Cláusula 13ª. Será admitida a celebração de termo aditivo, entre as partes, sempre que juridicamente
exigido ou cabível, face a eventuais alterações na legislação Federal que regulamenta a matéria.
Cláusula 14ª. A ACORDANTE deverá adotar medidas, precauções e cuidados necessários, de modo a
evitar eventuais danos causados diretamente à FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ MARIA
DE ABREU” ou a terceiros, seja por ato ou omissão de seus empregados, prepostos ou assemelhados,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do termo.
Cláusula 15ª. Para todas as questões pertinentes ao presente contrato, o foro será o da Comarca do
Município de Jacareí, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cláusula 16ª. Não haverá o repasse de recursos públicos, sendo que todas as despesas de
insumos, mão de obra, bem como materiais de consumo relacionados a execução do objeto serão de
responsabilidade exclusiva da ACORDANTE.
Cláusula 17ª. A Acordante se responsabilizará por todos os ônus e obrigações concernentes a
legislação ﬁscal, civil, tributária e trabalhista.
Cláusula 18ª. A acordante renuncia os direitos autorais em favor da Fundação Cultural de Jacarehy –
José Maria de Abreu, conforme deﬁnida no edital .
Cláusula 19ª. O presente instrumento foi lavrado em decorrência de Chamamento Público nº001/2019,
regendo-se pelas normas aplicáveis, às quais também se sujeitam as partes que o celebram.
Lido e achado conforme, assinam este instrumento, as partes e testemunhas.
Jacareí, de
2019
Bruno Moraes Castro
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy
Empresa
Representante legal
Testemunhas:

CIDADE

CEP
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E-MAIL
DADOS PROFISSIONAIS
EMPRESA
CONTATO

TEL.

(

)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
ANEXO II
FICHA DESCRITIVA
NOME: _____________________________________________________________________
ATIVIDADE DESENVOLVIDA: _______________________________________________
MATERIAIS ANEXOS: _______________________________________________________
DESCRIÇÃO:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
ANEXO III
MINUTA DE TERMO DE ACORDO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2019
Expediente nº 002/2019
TERMO DE ACORDO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY
“JOSÉ MARIA DE ABREU” E A (NOME DA EMPRESA)
Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado a Fundação Cultural de Jacarehy
“José Maria de Abreu”, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº
45.457.753/0001-07, sediado na Avenida Cristóvão Arouca, nº40, Centro, Jacareí, SP, neste ato, por
força do Decreto Municipal nº.1, de 02 de janeiro de 2017, representado pelo gestor da contratação, sr.
BRUNO DE MORAES CASTRO, PRESIDENTE, doravante denominado simplesmente FUNDAÇÃO, e
de outro lado a empresa abaixo relacionada, representada por seu representante legal, em ordem de
preferência por classiﬁcação, doravante denominada simplesmente ACORDANTE, em conformidade
com o estabelecido na legislação aplicável, bem como do Edital de Chamamento Público nos autos do
processo em epígrafe, resolvem ﬁrmar o presente Termo de acordo, mediante condições e cláusulas a
seguir estabelecidas:
EMPRESA XXX, CNPJ:XXX, ENDEREÇO:XXX, REPRESENTANTE LEGAL:XXX, RG XXXX; CPF:
XXXXX: ENDEREÇO:XXXXXX
DO OBJETO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS
ARTÍSTICOS/CULTURAIS FOLIA DE CARNAVAL 2019
PREÂMBULO
A Fundação Cultural de Jacarehy - “José Maria de Abreu” - FCJ, por solicitação de seu Presidente Sr.
Bruno de Moraes Castro, faz saber que realizará Chamamento Público 002/2019 visando a Seleção
de Projetos Artísticos/Culturais para o Carnaval de Jacareí – 2019. Este procedimento será regido
pela Constituição Federal de 1988 – CF/88 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitações
e Contratos Administrativos. Nos casos de controvérsia no tocante a eventual interpretação da norma,
aplicar-se-ão os princípios gerais que regem o procedimento licitatório, conforme artigo 3º da Lei de
Licitações, bem como o artigo 37, caput, da CF/88.
O modelo de seleção adotado tem por fundamento o previsto no artigo 25, caput, da Lei de Licitações.
Caracterizado pela inviabilidade de competição em razão da impossibilidade prática de se estabelecer
competição entre os interessados, opta a Fundação Cultural de Jacarehy – FCJ, por realizar procedimento
de seleção entre todos os interessados que preencham os requisitos, o que proporcionará um melhor
atendimento às ﬁnalidades culturais, organizacionais e sociais dos eventos oferecidos aos munícipes.
OBJETO: Seleção de projetos artísticos/culturais para compor a programação do Carnaval de Jacareí
– 2019, consistentes na realização de 05 (cinco) Folias de Carnaval, nos termos do item 07 deste edital.
DATAS E HORÁRIOS:
INSCRIÇÃO: dias 29 de janeiro a 04 de fevereiro, exclusivamente através do link disponível no site da
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ MARIA DE ABREU – www.fundacaocultural.com.br
PUBLICAÇÃO DOS INTERESSADOS HABILITADOS: a partir do dia 05 de fevereiro de 2019;
PUBLICAÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS: a partir do dia 05 de fevereiro de 2019;
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS:no dia 04 de março, serão realizados em cinco locais conforme Anexo I.
DETALHES DA SELEÇÃO:
- Serão selecionados 05 (cinco) projetos, os quais serão realizados em locais a serem deﬁnidos pela
Fundação Cultural de Jacarehy – FCJ.
- Os projetos serão realizados no dia 04 de março de 2019 das 14hs às 18hs.
- Prazo de pagamento: 04 (quatro) dfs (dias fora semana) após a comprovação da realização do evento.
- Será pago por projeto o valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).
AQUISIÇÃO DO EDITAL:
O edital está disponível no sites: www.fundacaocultural.com.br e www.jacarei.sp.gov.br.
Eventuais pedidos de esclarecimento, impugnações e recursos deverão ser protocolados no prédio da
Presidência da Fundação Cultural de Jacarehy e, endereçados à Presidência. Não serão considerados
pedidos encaminhados via fax, e-mail ou telefone.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Para efeito de protocolo de documentos ﬁca consignado que o horário de expediente nas dependências
da Fundação Cultural de Jacarehy, é no horário das 08h00min até 17h00min, de segunda a sexta feira.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002 / 2019
INTRODUÇÃO
O presente edital regulamenta a seleção de projetos artísticos/culturais para a realização de Folias para
o Carnaval de Jacareí – 2019.
A Fundação Cultural de Jacarehy (FCJ) promoverá a concessão de apoio ﬁnanceiro aos interessados
que se inscrevam e preencham os requisitos estabelecidos neste edital. Após realizada a inscrição,
serão analisados os documentos de habilitação dos interessados.
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Os projetos inscritos serão analisados pelo Conselho de Administração da FCJ, que selecionará os
projetos que, ao seu critério, se enquadrem com a Política Cultural do Município.
Os procedimentos para a participação no processo de seleção são os seguintes:
ITEM 01
DO OBJETO
1.1 Seleção de projetos artísticos/culturais para compor a programação do Carnaval de Jacareí – 2019,
consistentes na realização de 05 (cinco) Folias de Carnaval, nos termos do item 07 deste edital.
ITEM 02
DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão feitas exclusivamente através do link disponível no site da FUNDAÇÃO
CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ MARIA DE ABREU – www.fundacaocultural.com.br, do dia 28 de
janeiro até às 17hs00min do dia 01 de fevereiro.
2.3. Deverão ser entregues através desse link, dois arquivos em formato PDF com no máximo 10mb:
• Arquivo n° 1: Habilitação – este arquivo deve conter os documentos elencados no Item 04 deste
edital;
• Arquivo n° 2: Projeto – este arquivo deve conter os documentos elencados no Item 05 deste edital;
2.2. Não será aceita nenhuma inscrição protocolada na FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY
“JOSÉ MARIA DE ABREU ou recebida por via postal.
ITEM 03
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da presente seleção de projetos quaisquer pessoas jurídicas que comprovem
possuir os requisitos mínimos exigidos no presente Edital para sua regular habilitação.
3.2. Nesta seleção de projetos não será permitida a participação de:
a) pessoas jurídicas declaradas inidôneas por ato do Poder Público ou impedidas de licitar ou contratar
com a Administração e/ou Administração Pública;
b) membros do Conselho de Administração da Fundação Cultural, bem como os servidores públicos
municipais.
ITEM 04
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. Todos os documentos farão parte integrante do processo de seleção de projetos. Deverá ser anexado
em um único arquivo em formato PDF com no máximo 10mb. O arquivo conterá obrigatoriamente e
unicamente, toda documentação exigida neste edital. Documentos incompletos, contendo vícios e/ou
defeitos que impossibilitem ou diﬁcultem o seu entendimento não serão considerados.
4.2. Para a presente seleção será considerada como válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contadas
a partir da respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se anexada
legislação especíﬁca para o respectivo documento, bem como respeitada a especiﬁcação relativa à
Certidão Negativa de Falências e Concordatas, quando exigível, a qual deverá ter sido expedida com
data não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento dos documentos.
4.3. Em todas as hipóteses referidas neste item, não serão aceitos protocolos ou documentos com data
de validade vencida.
4.4. A documentação relativa a Habilitação é a seguinte:
PESSOA JURÍDICA
4.4.1. Ato constitutivo, estatutos ou contrato social em vigor com suas últimas alterações, quando
sociedades por ações, tais documentos deverão estar acompanhados da ata regularmente arquivada
da assembleia da última eleição de seus administradores; quando se tratar de outros tipos de pessoa
jurídica cujo corpo diretor seja designado por meio de ata, cópia desta também deverá ser apresentada;
4.4.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
4.4.3. Prova de regularidade ﬁscal com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal (Tributos Mobiliários e
Imobiliários) do domicílio ou sede do interessado;
4.4.4. Prova de regularidade perante o FGTS;
4.4.5. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho - CNDT
4.4.6. Certidão negativa de falência e concordata para pessoa jurídica, expedida pelo Distribuidor
Judicial da Comarca onde se situa a pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 60
(sessenta) dias;
4.5. A ausência de qualquer documento exigido, qualquer omissão ou não veracidade na documentação
apresentada implicará na inabilitação do interessado.
Obs.: 1. Para os casos de Microempreendedor Individual – MEI, estes somente poderão participar do
processo de seleção, caso sejam os executores do projeto cultural proposto.
Obs.: 2. Caso não seja exigível do interessado possuir algum dos documentos elencados, deverá ser
apresentada declaração em nome próprio ou da empresa nesse sentido.
ITEM 05
DOS DOCUMENTOS REFERENTES AO PROJETO
5.1. Independentemente do enquadramento societário ou empresário, o interessado deverá apresentar
no arquivo nº 2, a documentação referente ao seu projeto cultural.
5.2. Nos projetos referentes a Festa de Folia deverá ser apresentado:
5.2.1. atração musical, devendo ser banda e seu respectivo repertório;
5.2.2. croqui de decoração do local do evento (palco e tenda);
5.2.3. o projeto deverá prever ainda a relação de itens referentes a estrutura do evento.
5.3. Qualquer modiﬁcação na execução do projeto deverá ser justiﬁcada e solicitada formalmente por
meio de ofício ao Conselho de Administração da Fundação Cultural de Jacarehy, que poderá ou não
deferir tal solicitação.
ITEM 06
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
6.1. A análise dos projetos será realizada pelo Conselho Administrativo da Fundação Cultural de
Jacarehy;
6.2. No que se refere aos projetos em si, serão considerados os seguintes critérios:
a) experiência na área da Cultura Carnavalesca;
b) criatividade, estética e harmonia;
c) organização e produção;
d) atendimento aos requisitos em sua totalidade;
ITEM 07
DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO
7.1. Os projetos contemplados na modalidade Festa de Folia receberão a título de apoio ﬁnanceiro o
valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).
Dotação Orçamentária: 05.01.01-13.392.0013.2199- Promoção de Eventos Culturais 3.3.90.39.00 Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica.
7.2. O valor determinado somente será concedido após o término dos eventos e, condicionado a
entrega de relatório da atividade realizada, que será elaborado pelos Agentes Culturais da Fundação
Cultural de Jacarehy.
ITEM 08
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1.Compete à Fundação Cultural de Jacarehy:
8.1.1. repassar o valor do apoio ﬁnanceiro a quem de direito, após a entrega do relatório da atividade
realizada, no prazo de até 04 (quatro) dfs (dias fora a Semana);
8.1.2. fornecer a estrutura básica para a realização do evento Folia de Carnaval, como: segurança do
local, som, tenda 10x10, e palco 4x4, banheiro químico, brigadista, fechamento do trânsito e divulgação
do evento;
8.2. Compete ao responsável pelo projeto selecionado:
8.2.1. a realização do evento conforme a descrição do projeto apresentado e, bem como atender as
diretrizes emitidas pela Fundação Cultural, como exemplo: local, horário;
8.2.2. todo o ﬁgurino, banda, componentes, transporte, alimentação.
8.2.3. fotografar os eventos e disponibilizar para a FCJ.
8.2.4. atender a todas as determinações previstas neste edital, sob pena de aplicação das penalidades
administrativas prevista em lei em caso de inadimplemento.
ITEM 09
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Fica constituída como obrigação dos interessados o acompanhamento das publicações contidas no
Boletim Oﬁcial do Município de Jacareí.
9.2. Para os efeitos recursais, considerar-se-á o prazo de dois dias úteis para interposição de recursos
administrativos, contados a partir da publicação no Boletim Oﬁcial do Município. Os recursos deverão
ser analisados em igual prazo pelo Conselho de Administração.
9.3. O veículo oﬁcial de divulgação da Administração é o “Boletim Oﬁcial do Município de Jacareí”,
distribuído semanalmente, e através do qual dar-se-á toda a publicidade obrigatória relativa a esta
seleção.
9.4. Os casos omissos e não previstos neste edital serão decididos pelo Conselho de Administração da
Fundação Cultural de Jacarehy – “José Maria de Abreu”.
Para conhecimento do público expede-se o presente edital.
Jacareí, 07 de Janeiro de 2019.

Bruno de Moraes Castro
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”
Anexo I
DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS DAS FOLIAS:
DATA

LOCAL

HORÁRIO

04.03.2019

São Silvestre

Das 14h às 18h

04.03.2019

Paraíso

Das 14h às 18h

04.03.2019

Alvorada/ 1º de Maio

Das 14h às 18h

04.03.2019

Rio Comprido

Das 14h às 18h

04.03.2019

Pedramar

Das 14h às 18h

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2019 VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS
ARTÍSTICOS/CULTURAIS PARA OS BLOCOS DE CARNAVAL 2019
PREÂMBULO
A Fundação Cultural de Jacarehy - “José Maria de Abreu” - FCJ, por solicitação de seu Presidente Sr.
Bruno de Moraes Castro, faz saber que realizará Chamamento Público 003/2019, visando a Seleção
de Projetos Artísticos/Culturais para os Blocos de Carnaval com Trio Elétrico ou sem Trio Elétrico de
Jacareí – 2019.
Este procedimento será regido pela Constituição Federal de 1988 – CF/88 e Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Nos casos de controvérsia no tocante
a eventual interpretação da norma, aplicar-se-ão os princípios gerais que regem o procedimento
licitatório, conforme artigo 3º da Lei de Licitações, bem como o artigo 37, caput, da CF/88.
O modelo de seleção adotado tem por fundamento o previsto no artigo 25, caput, da Lei de
Licitações. Caracterizado pela inviabilidade de competição em razão da impossibilidade prática de
se estabelecer competição entre os interessados, opta a Fundação Cultural de Jacarehy – FCJ, por
realizar procedimento de seleção entre todos os interessados que preencham os requisitos, o que
proporcionará um melhor atendimento às ﬁnalidades culturais, organizacionais e sociais dos eventos
oferecidos aos munícipes.
OBJETO: Seleção de projetos artísticos/culturais para compor a programação do Carnaval de Jacareí
– 2019. A presente seleção busca projeto, que consiste na realização do Blocos Carnavalescos com
Trio Elétrico ou sem Trio Elétrico para a realização nos dias 02 a 05 de março, serão selecionados
apenas 07 (sete) projetos para apoio ﬁnanceiro, não ﬁcando vedada a participação dos demais, que
não foram selecionados.
DATAS E HORÁRIOS:
INSCRIÇÃO: dia 29 de janeiro a 04 de fevereiro, exclusivamente através do link disponível no site da
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ MARIA DE ABREU – www.fundacaocultural.com.br
PUBLICAÇÃO DOS INTERESSADOS HABILITADOS: a partir do dia 05 de fevereiro de 2019;
PUBLICAÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS: a partir do dia 05 de fevereiro de 2019;
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS: do dia 02 a 05 de março,
DETALHES DA SELEÇÃO:
- Serão selecionados 07 (sete) projetos que atendam às especiﬁcações deste edital.
- Prazo de pagamento: 04 (quatro) dfs (dias fora semana) após a comprovação da realização do
evento.
- Será pago por projeto o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
AQUISIÇÃO DO EDITAL:
O Edital está disponível no sites: www.fundacaocultural.com.br e www.jacarei.sp.gov.br.
Eventuais pedidos de esclarecimento, impugnações e recursos deverão ser protocolados no prédio da
Presidência da Fundação Cultural de Jacarehy e, endereçados à Presidência. Não serão considerados
pedidos encaminhados via fax, e-mail ou telefone.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Para efeito de protocolo de documentos ﬁca consignado que o horário de expediente nas dependências
da Fundação Cultural de Jacarehy, é no horário das 08h00min até 17h00min, de segunda a sexta feira.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003 / 2019
INTRODUÇÃO
O presente edital regulamenta a seleção de projetos artísticos/culturais para a realização do Carnaval
de Jacareí – 2019.
A Fundação Cultural de Jacarehy (FCJ) promoverá a concessão de apoio ﬁnanceiro a 07 (sete) dos
interessados, que se inscreverem e preencherem os requisitos estabelecidos neste edital, e aos demais
inscritos não classiﬁcados para a concessão, não será vedada a participação da programação do
Carnaval 2019.
Após realizada a inscrição, serão analisados os documentos de habilitação dos interessados.
Os interessados habilitados terão seus projetos analisados por uma Comissão Técnica designada pela
Fundação Cultural de Jacarehy, que selecionará os projetos que ao seu critério, se enquadrem com a
Política Cultural do Município.
Os procedimentos para a participação no processo de seleção são os seguintes:
ITEM 01
DO OBJETO
1.1. Seleção de projetos artísticos/culturais para compor a programação do Carnaval de Jacareí –
2019. A presente seleção busca projeto, que consiste na realização dos Blocos Carnavalescos com Trio
Elétrico ou sem Trio Elétrico para a realização nos dias 02 a 05 de março. Serão selecionados apenas
07 (sete) projetos para apoio ﬁnanceiro, não ﬁcando vedada a participação dos demais, que não foram
selecionados.
ITEM 02
DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão feitas exclusivamente através do link disponível no site da FUNDAÇÃO
CULTURAL DE JACAREHY “JOSÉ MARIA DE ABREU – www.fundacaocultural.com.br, do dia 29 de
janeiro até às 17hs00min do dia 04 de fevereiro.
2.3. Deverão ser entregues através desse link, dois arquivos em formato PDF com no máximo 10mb:
• Arquivo n° 1: Habilitação – este arquivo deve conter os documentos elencados no Item 04 deste
edital;
• Arquivo n° 2: Projeto – este arquivo deve conter os documentos elencados no Item 05 deste edital;
2.2. Não será aceita nenhuma inscrição protocolada na FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY
“JOSÉ MARIA DE ABREU ou recebida por via postal.
ITEM 03
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da presente seleção de projetos quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que
comprovem possuir os requisitos mínimos exigidos no presente Edital para sua regular habilitação.
3.2. Nesta seleção de projetos não será permitida a participação de:
a) pessoas físicas ou jurídicas declaradas inidôneas por ato do Poder Público ou impedidas de licitar ou
contratar com a Administração e/ou Administração Pública;
b) membros do Conselho de Administração da Fundação Cultural, bem como os servidores públicos
municipais.
ITEM 04
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. Todos os documentos farão parte integrante do processo de seleção de projetos. Deverá ser anexado
em um único arquivo em formato PDF com no máximo 10mb. Documentos incompletos, contendo
vícios e/ou defeitos que impossibilitem ou diﬁcultem o seu entendimento não serão considerados. Os
interessados deverá apresentar no arquivo nº 1, a documentação de Habilitação.
4.2. Para a presente seleção será considerada como válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contadas
a partir da respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se anexada
legislação especíﬁca para o respectivo documento, bem como respeitada a especiﬁcação relativa à
Certidão Negativa de Falências e Concordatas, quando exigível, a qual deverá ter sido expedida com
data não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data limite para o recebimento dos documentos.
4.3. Em todas as hipóteses referidas neste item, não serão aceitos protocolos ou documentos com data
de validade vencida.
4.4. A documentação relativa a Habilitação é a seguinte:
No caso de PESSOA FÍSICA
4.4.1. cópia do RG;
4.4.2. cópia do CPF;
4.4.3. cópia do comprovante de residência;
4.4.4. prova de regularidade ﬁscal com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal (Tributos Mobiliários e
Imobiliários) do domicílio do interessado;
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4.4.5. prova de regularidade perante o FGTS, se for empregador. Caso não seja empregador, apresentar
uma declaração simples aﬁrmando não possuir empregados;
4.4.6. prova de regularidade perante o INSS, se for empregador. Caso não seja empregador, apresentar
uma declaração simples aﬁrmando não possuir empregados;
No caso de PESSOA JURÍDICA
4.4.7. Ato constitutivo, estatutos ou contrato social em vigor com suas últimas alterações, quando
sociedades por ações, tais documentos deverão estar acompanhados da ata regularmente arquivada
da assembleia da última eleição de seus administradores; quando se tratar de outros tipos de pessoa
jurídica cujo corpo diretor seja designado por meio de ata, cópia desta também deverá ser apresentada;
4.4.8. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
4.4.9. prova de regularidade ﬁscal com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal (Tributos Mobiliários e
Imobiliários) do domicílio ou sede do interessado;
4.4.10. prova de regularidade perante o FGTS;
4.4.11. prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho - CNDT
4.4.12. certidão negativa de falência e concordata para pessoa jurídica, expedida pelo Distribuidor
Judicial da Comarca onde se situa a pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 60
(sessenta) dias;
4.5. A ausência de qualquer documento exigido, qualquer omissão ou não veracidade na documentação
apresentada implicará na inabilitação do interessado.
Obs.1. Para os casos de Pessoa Física ou Micro Empreendedor Individual – MEI, estes somente
poderão participar do processo de seleção, caso sejam os executores do projeto cultural proposto.
Obs.2. Caso não seja exigível do interessado possuir algum dos documentos elencados, deverá ser
apresentada declaração em nome próprio ou da empresa nesse sentido.
ITEM 05
DOS DOCUMENTOS REFERENTES AO PROJETO
5.1. Independentemente de se enquadrar como pessoa física ou jurídica, o interessado deverá
apresentar no arquivo nº 2, a documentação referente ao seu projeto cultural.
5.2. Nos projetos referentes a Blocos Carnavalescos, com Trio ou sem Trio Elétrico Elétrico deverá
ser apresentado:
5.2.1. projeto contendo:
a) apresentação do standards do bloco;
b) descrição da banda, sendo obrigatório o mínimo de 05 (cinco) componentes e com instrumentos de
sopro;
c) apresentação do repertório (preferencialmente marchinhas);
d) apresentação ﬁgurino (fantasias, abadás, camisetas)
Obs. 1: Nos casos em que houver Trio Elétrico, deverá ser apresentada o recolhimento de ART.
Obs. 2: Os blocos deverão possuir no mínimo 40 (quarenta) integrantes.
5.2.2. currículo proﬁssional do interessado, ou da empresa, comprovando sua atuação na área
envolvida, bem como a devida anuência expressa dos proﬁssionais, quanto a participação no projeto.
5.3. Qualquer modiﬁcação na execução do projeto deverá ser justiﬁcada e solicitada formalmente por
meio de ofício ao Conselho de Administração da Fundação Cultural de Jacarehy, que poderá ou não
deferir tal solicitação.
5.4. Preenchimento do formulário de trajeto do Bloco Carnavalesco (ANEXO I).
5.5. Termo de Responsabilidade e Compromisso, devidamente preenchidos conforme ANEXO II.
5.6. Todo material de divulgação (camisetas, abadás, banners, cartazes, ﬂyers, etc) deverá constar, a
logotipo da Fundação Cultural de Jacarehy e da Prefeitura Municipal de Jacareí.
ITEM 06
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
6.1. Para a análise dos projetos, serão considerados os seguintes critérios:
a) criatividade, estética e harmonia; (15 pontos)
b) organização e produção; (15 pontos)
c) experiência na área da Cultura Carnavalesca; (10 pontos)
6.2. A análise dos projetos será realizada pelo Conselho Administrativo da Fundação Cultural de
Jacarehy a qual analisará os requisitos do item 6.1 e aplicará a nota de acordo com cada item;
6.3 Em caso de empate o critério de desempate será observado a ordem de pontos começando da
alínea “a”, ‘b” e por último “c” do item 6.1.
6.4 Ainda havendo empates, será feito sorteio para resolução.
ITEM 07
DA CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO
7.1. Os projetos contemplados na modalidade Blocos de Carnaval receberão a título de apoio ﬁnanceiro
o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Dotação Orçamentária: 05.01.01-13.392.0013.2199Promoção de Eventos Culturais 3.3.90.39.00 - Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica. e 3.3.90.36.00Serviços de Terceiro Pessoa Física.
7.2. O valor determinado somente será concedido após o término dos eventos e, condicionado a
entrega de relatório da atividade realizada, que será elaborado pelos Agentes Culturais da Fundação
Cultural de Jacarehy.
7.3 Os projetos selecionados para o apoio serão 07 (sete) desde que atenda a todos os requisitos
deste edital.
ITEM 08
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1.Compete à Fundação Cultural de Jacarehy, somente fechamento do trânsito para os locais
informados no formulário anexo I.
8.2. Compete ao responsável pelo projeto selecionado:
8.2.1. a realização do evento conforme a descrição do projeto apresentado e, bem como atender as
diretrizes emitidas pela Fundação Cultural, como exemplo: local, horário, segurança e outros referentes
a estrutura básica.
8.2.2. um técnico responsável pela operação do som, obedecendo os limites permitidos, bem como
responsável pela condução do carro.
8.2.3 um técnico de segurança responsável para conduzir o Trio Elétrico no meio do público.
8.2.4. todo o ﬁgurino, banda, componentes, transporte, alimentação, etc.
8.2.5 atender a todas determinações do edital, sob pena de aplicação das penalidades administrativas
prevista em lei em casos de inadimplemento.
ITEM 09
DAS PENALIDADES
9.1 Em caso de descumprimento das condições contidas neste Edital pelo participante selecionado,
aplicar-se-á a penalidade prevista no artigo 79, da Lei Complementar nº 68, de 17 de dezembro de
2008 (Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais), referente a uma multa equivalente a 10
(dez) VRMs.
ITEM 10
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Fica constituído como obrigação dos interessados o acompanhamento das publicações contidas
no Boletim Oﬁcial do Município de Jacareí.
10.2. Para os efeitos recursais, considerar-se-á o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de
recursos administrativos, contados a partir da publicação no Boletim Oﬁcial do Município. Os recursos
deverão ser analisados em igual prazo pelo Conselho de Administração.
10.3. O veículo oﬁcial de divulgação da Administração é o “Boletim Oﬁcial do Município de Jacareí”,
distribuído semanalmente, e através do qual dar-se-á toda a publicidade obrigatória relativa a esta
seleção.
10.4. Os casos omissos e não previstos neste edital serão decididos pelo Conselho de Administração
da Fundação Cultural de Jacarehy – “José Maria de Abreu”.
Para conhecimento do público expede-se o presente edital.
Jacareí, 07 de janeiro de 2019.
Bruno Castro de Moraes
Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy
“José Maria de Abreu”
ANEXO I
FORMULÁRIO DE TRAJETO DO BLOCO CARNAVALESCO
Eu,(nome
completo)_________________________________________,
portador
do
RG___________,
CPF/CNPJ
_____________________________________
, tendo endereço para correspondência ________________________________________
__,
nº______________,complemento
__________________,Bairro
__________________,
Cidade______________________________,Estado_____________________,
CEP______________, telefone nº ________________, celular n° _____________, recado n° ____________, e-ma
il_______________________________________, na condição de responsável integral, venho informar
que o bloco _____________________
terá trajeto nas seguintes ruas (avenidas) discriminados abaixo:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________a
ser realizado nos dias: ________________.
ANEXO II
TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO
(Deverá ser preenchida pelo Responsável)
(Favor preencher todos os campos solicitados, utilizando computador ou letra de forma legível).
Pelo presente termo de responsabilidade e compromisso, eu (responsável pelo
bloco)_________________________________________________________, portador (a) da cédula
de identidade R.G. nº _______________________________, devidamente inscrito (a) no CPF/CNPJMF sob nº___________________________, com endereço na ______________________________
___________, por meio deste instrumento comprometo a cumprir integralmente todo o disposto no
edital de chamamento 003/2019, bem como declaro me responsabilizar por todo e qualquer ato, que
ocorrer durante a realização do evento.

Jacareí ____ de ______________ de 2019.

__________________________________
(assinatura do responsável)
TERMO DE COLABORAÇÃO
Termo de Colaboração n° 004/2018- Exp. 170/2018 – FCJ – Inexigibilidade de Chamamento Público
(Art. 31 da Lei n° 13.019/2014)
OSC: ASSOCIAÇÃO JACAREIENSE DO SAMBA
Objeto: Realização da escolha da corte do carnaval 2019, desﬁle das escolas de samba e matinês.
Vigência: 25/01/2019 a 31/03/2019
Valor: 155.000,00 (cento cinquenta e cinco mil reais)
Dotação: 0501.13-392-0013-2199-3.3.50.43.00 - Ficha 26.
Empenho: 019/2019
(a) 18/01/2019 Bruno de Moraes Castro e David Coelho
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