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EDITAL DE CONCURSO PARA A SELEÇÃO DE PROJETOS DE ARTES

O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da BIBLIOTECA MÁRIO
DE ANDRADE, da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, informa que
durante o período de 13 de maio a 26 de junho de 2015 encontram-se
abertas  as  inscrições  para  a  licitação  na  modalidade  CONCURSO,
objetivando a  SELEÇÃO DE PROJETO DE ARTES,  NAS DIVERSAS ÁREAS
ABAIXO MENCIONADAS. 

O presente será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e Lei Municipal n° 13.278/02, com alterações posteriores e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.

Os  projetos  deverão  obedecer  às  especificações  deste  instrumento
convocatório.

1. DO OBJETO

1.1. A  Biblioteca  Mário  de  Andrade  de  São  Paulo,  a  segunda  maior
biblioteca  pública  do  Brasil  e  uma  das  15  maiores  do  mundo,
completa 90 anos de existência nesse ano de 2015 ao mesmo tempo
em que comemora os 70 anos de morte de seu patrono: Mário de
Andrade, primeiro diretor do Departamento de Cultura da cidade de
São Paulo.

Como parte dessas comemorações, a Biblioteca programou uma série de
eventos para os anos de 2015 e 2016, pois que a obra de Mário entra em
domínio público em janeiro do ano próximo. Um desses eventos consiste em
refazer os itinerários de Mário de Andrade em Minas Gerais, ocorridos em 4
viagens. A primeira, em 1919, a segunda em 1924 e as demais em 1939 e
1944, respectivamente. 

Nessas  viagens,  o  escritor  avalia  a  importância  de  seu  contato  com os
mineiros em dois aspectos principais:

-  a  importância  da  arte  mineira  (pintura,  escultura  e  arquitetura),
especialmente da assim chamada "arte barroca" para a formulação de uma
estética em Mário de Andrade;

- a importância de Mário de Andrade para a literatura em Minas, e para a
conscientização sobre os cuidados com o patrimônio material.

Nesse sentido,  a  BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE  lança o presente
concurso, visando fomentar o desenvolvimento da cultura jovem paulista.

Serão selecionados 10 (dez) projetos (um para cada modalidade descrita
abaixo) que tenham por objetivo valorizar a relação entre a arte mineira e
Mário de Andrade.
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A ideia é que artistas paulistas lancem um olhar contemporâneo sobre as
Minas Gerais e retomem a relação entre a arte de ambos os Estados.

1.2. Os projetos apresentados deverão contemplar um dos itens abaixo:

1.2.1. Literatura – livro de poesias
1.2.2. Literatura – livro prosa
1.2.3. Teatro
1.2.4. Audiovisual
1.2.5. Fotografia (Álbum)
1.2.6. Dança
1.2.7. Gravura
1.2.8. Desenho
1.2.9. Pintura
1.2.10. Escultura

1.3. Os projetos selecionados deverão ser desenvolvidos em até 2 (dois)
meses após a assinatura do contrato. 

2. DO PRÊMIO

2.1. O prêmio aos selecionados pela criação dos projetos será um contrato
como pessoa física a ser assinado com a Municipalidade de São Paulo, no
valor total de  R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, deduzidos os tributos
previstos na legislação em vigor e será pago nas condições previstas na
cláusula 9 deste edital.

2.2. Além da remuneração acima, os selecionados serão contemplados com
uma passagem aérea São Paulo – Belo Horizonte – São Paulo, translado
Belo  Horizonte  –  Ouro  Preto,  e  10  dias  de  hospedagem  com  refeição
completa na cidade de Ouro Preto.

2.3.  A contratação do selecionado constituirá, a qualquer título, a única e
completa remuneração pela adequada e perfeita prestação do objeto deste
concurso, inclusive a título de pagamento em razão da cessão de direitos
autorais, de modo que nenhuma outra remuneração seja devida.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.  Ser  brasileiro  residente  no  Estado  de  São  Paulo,  com  idade  não
superior a 28 (vinte e oito) anos. 

3.2. Cada proponente poderá inscrever até dois projetos, sendo que apenas
um projeto por pessoa poderá ser contemplado.

3.3.  É  vedada  a  participação  de  servidores  pertencentes  ao  quadro  da
Prefeitura de São Paulo. 
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3.4.  Não será permitida a participação de candidato que tenha cônjuge,
companheiro, ascendente ou descendente servidor da Secretaria Municipal
da Cultura, bem como integrante da Comissão Julgadora.

3.5. Os projetos deverão conter criações inéditas, genuínas e originais dos
próprios concorrentes com caráter singular e inovador.

3.6.  São vedadas as inscrições de projetos que tenham recebido ou que
venham  receber  recursos  advindos  de  quaisquer  tipos  de  convênios
celebrados com a Prefeitura de São Paulo,  inclusive repasse de emenda
parlamentar;  bem  como  contratos  de  gestão  de  organizações  sociais
vinculadas à Prefeitura.

4. DO PRAZO E DAS FORMAS DE INSCRIÇÃO

4.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 13 de maio a 26 de
junho de 2015.

4.2. Somente serão aceitos os envelopes entregues ou postados até o dia
26 de junho de 2015.
 
4.3. Os envelopes deverão ser enviados para o seguinte endereço:

Supervisão de Planejamento
Biblioteca Mário de Andrade
Rua da Consolação, 94 - Bairro República
São Paulo – SP CEP: 01.302-000

4.4.  A inscrição por via postal ou sedex deverá conter como  destinatário
“CONCURSO  PARA  A  SELEÇÃO  DE  PROJETOS  DE  ARTES” para  o
endereço acima indicado, e  deverá ter como  remetente o proponente do
projeto. 

4.5. O envelope lacrado deverá conter: 

4.5.1. Declaração e ficha de inscrição preenchidas (Anexos I e II)

4.5.2. Currículo resumido (máximo 2 páginas)

4.5.3.  Proposta  de  trabalho em  duas  vias  contendo  cronograma  de
elaboração, considerando o tempo determinado para sua realização.

4.5.3. Portfólio

4.5.4. Cópia simples do RG (ou outro documento de identidade com força
legal) e do CPF, caso este não conste do comprovante de identidade.

4.5.5. Comprovante de residência.
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4.6. Todos os desenhos, imagens, textos e explicações deste edital deverão
obrigatoriamente ser impressos, não podendo ser entregue qualquer tipo de
material digital ou avulso para fins de análise pela comissão julgadora.

4.7. Podem se inscrever apenas pessoas físicas com, no máximo, 28 anos
de idade, individualmente.

4.8.  A Biblioteca Mário  de Andrade não se  responsabiliza  por  eventuais
envelopes extraviados pelos Correios e,  no caso de greve,  as  propostas
deverão ser entregues pessoalmente na sede da Biblioteca, até ao prazo
final das inscrições.

4.9.  A Biblioteca Mário de Andrade rejeitará as inscrições que não estejam
de acordo com os termos deste edital, cuja inscrição implica a automática e
plena concordância das normas nele estabelecidas.

5. DO INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

5.1.  Serão  indeferidas  as  inscrições  postadas  ou  protocoladas  após  o
período de inscrição definido neste edital.

5.2.  Não serão aceitas complementações, modificações ou supressões das
propostas e/ou documentos entregues.

5.3. Não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou com prazo de
validade vencido.

6. DO JULGAMENTO DOS TRABALHOS

6.1. A comissão julgadora será composta por:

6.1.1. Fabrício Reiner de Andrade (Supervisor de Planejamento da BMA);

6.1.2. Tarcila Filomena de Oliveira Lucena (Supervisor de Ação Cultural da
BMA)

6.1.3. Gabriela Lissa Sakajiri (Coordenadora de Digitalização da BMA)

6.1.4. Natame Diniz (Produtora Cultural da BMA)

6.1.5. Guiomar de Grammont (Escritora e professora de literatura brasileira
pela UFOP)

6.1.6.  Dúvidas  jurídicas  serão  sanadas  pelo  Assessor  Jurídico  da  BMA,
Marco Antonio Mori Lupião Junior.

6.2.  A  Comissão  de  Julgamento  decidirá  com  total  independência,  por
maioria simples de votos, não havendo lugar para abstenção.
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6.3. Caberá à Comissão de Julgamento:

6.3.1. Selecionar o projeto vencedor;

6.3.2. Desclassificar os proponentes que não preencherem as condições de
participação;

6.3.3.  Desclassificar  as  propostas  que  não  preencherem  os  requisitos
exigidos;

6.5.  A  Comissão  de  Julgamento  selecionará  os  projetos  vencedores,
preferencialmente um de cada área de atuação. Caso não haja projetos
inscritos ou deferidos em determinada área, serão selecionados mais de um
em outra área a ser escolhida a critério da Comissão.

6.6.  A Comissão de Julgamento  deverá elaborar  parecer  a  respeito  dos
projetos vencedores.

6.7.  O resultado do concurso será homologado pelo Diretor da Biblioteca
Mário  de  Andrade  e  publicado  no Diário  Oficial  da  Cidade  e  no site  da
Biblioteca  em até  5  dias  úteis  a  contar  do  termo  final  para  envio  das
propostas.

6.8. A Comissão de Julgamento será soberana no que se refere à seleção.

6.9.  A  Comissão  de  Julgamento reserva-se  o  direito  de  não  atribuir  o
prêmio  previsto  no presente  edital,  por  falta  de  qualidade manifesta  na
resposta aos objetivos enunciados.

7. CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO

7.1.  Os  projetos  serão  analisados  e  julgados  com  base  nos  seguintes
critérios:

7.1.1. Interesse Público

7.1.2. Viabilidade de realização

7.1.3. Relevância artística

7.1.4. Diversidade temática e estética

7.1.5.  Efetiva contribuição para o fortalecimento das expressões culturais
tradicionais e populares

7.1.6.  Valorização  dos  conhecimentos,  práticas  e  experiências  de
aprendizado mútuo de saberes e fazeres entre diferentes gerações artísticas
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7.2.  Os  projetos  deverão  ainda  levar  em  consideração  a  temática
estabelecida no objeto do edital.

7.3.  Cada membro da Comissão de Julgamento atribuirá uma nota de 1
(um) a 10 (dez) para cada um dos critérios. Dessa forma, cada um dos 5
(cinco)  membros  da  Comissão  Julgadora  atribuirá  de  6  (seis)  a  60
(sessenta) pontos para cada projeto. 

7.4. A nota final de cada projeto será a somatória da pontuação atribuída
pelos cinco membros da Comissão de Julgamento, sendo a nota mínima 30
(trinta) pontos e a nota máxima 300 (trezentos) pontos. 

7.5. Os projetos serão ordenados de acordo com a pontuação final em cada
um dos critérios,  da mais alta para a mais baixa, resultando na relação
classificatória. 

7.6. O primeiro projeto de cada critério será declarado vencedor. Caso não
haja  projetos  inscritos  ou  deferidos  em  determinada  área,  serão
selecionados  mais  de  um  em  outra  área  a  ser  escolhida  a  critério  da
Comissão.

7.7.  Em  caso  de  empate  entre  dois  ou  mais  projetos  será  declarado
vencedor o que tiver a maior nota no critério ‘‘Viabilidade de realização’’.
Persistindo o empate, será declarado o vencedor o que obtiver a maior nota
no critério “Relevância artística’’.

8. DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

8.1.  Os  vencedores  deverão  desenvolver  os  projetos  selecionados  em
parceria com a equipe da Biblioteca Mário de Andrade para discussão de
possíveis  adequações  e  adaptações  necessárias,  considerando  questões
técnicas.

8.2. As discussões dos projetos com a equipe da BMA serão realizadas em
reuniões presenciais na instituição, em datas a serem definidas, devendo
ser o participante ser informado com antecedência. 

9. DA SELEÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O vencedor receberá um prêmio no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) pelo projeto e assinará um contrato com a Municipalidade de São
Paulo nesse valor para desenvolvimento de projeto.

9.2. O pagamento do valor será feito em até 10 dias após a assinatura do
contrato  a  ser  firmado  depois  da  homologação  do  certame,  mediante
depósito bancário em conta-corrente do Banco do Brasil, conforme Decreto
Municipal  nº 51.197/10,  cujos dados deverão ser  informados quando da
assinatura do contrato, ou mediante ordem de pagamento a ser retirada em
qualquer agência do Banco do Brasil.
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9.3. A viagem está prevista para ocorrer na segunda semana do mês de
julho de 2015.

9.4.  Em caso de desclassificação ou desistência o valor do prêmio deverá
ser devolvido pelo participante mediante guia própria expedida pela BMA. 

9.5.  Os recursos  necessários  ao  atendimento  das despesas do presente
edital  serão  onerados  por  intermédio  das  dotações
25.11.13.392.3001.6.354.3.3.90.36.00.00  (prêmio) e
25.11.13.392.3001.6.387.3.3.90.33.00.00 (passagens).

10. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

10.1.  Para  a  assinatura  do  contrato  deverá  apresentada  a  seguinte
documentação:

10.1.1.  Cópia  do  documento  de  identidade  válido  no  momento  da
contratação.

10.1.2. Cópia do CPF, caso o número não conste do documento acima.

10.1.3. Certidão Negativa de Tributos Mobiliários da Prefeitura do Município
de São Paulo (caso o selecionado seja inscrito no CCM) ou Declaração de
que nada deve à Prefeitura do Município de São Paulo.

10.1.4.  Indicação do número da agência  e  conta-corrente  do  Banco do
Brasil,  onde  o  pagamento  devido  poderá  ser  efetuado,  nos  termos  do
disposto no Decreto nº 51.197/10.

10.2. Ainda como condição à contratação deverá estar comprovado
que  o  selecionado  não  possui  pendências  junto  ao  Cadastro
Informativo  Municipal  –  CADIN  MUNICIPAL,  por  força  da  Lei
Municipal nº 14.094/2005 e Decreto nº 47.096/2006.

10.3.  É facultado à Administração, quando o convocado não formalizar o
ajuste nas condições estabelecidas, convocar os selecionados suplentes, na
ordem de classificação, para, querendo, fazê-lo em igual prazo e condições.

11. DAS PENALIDADES

11.1. São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº
8.666/93,  na  Lei  Federal  n°10.520/02  e  demais  normas  pertinentes,
devendo  ser  observados  os  procedimentos  contidos  no  capítulo  X,  do
Decreto Municipal n° 44.279/2003.

11.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá
aplicar à contratada as penalidades constantes do ANEXO III – Minuta do
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Termo  de  Contrato,  sem  prejuízo  das  demais  sanções  legalmente
estabelecidas,  as  quais  só  deixarão  de  ser  aplicadas  nos  casos
expressamente comprovados, pela Contratada, da ocorrência de força maior
impeditiva do cumprimento contratual, ou manifestação da BMA informando
que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração.

11.3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das
outras. 

11.4.  A recusa injustificada do selecionado, regularmente convocado, em
firmar o ajuste,  dentro do prazo estabelecido, implicará  na aplicação de
multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Os envelopes com os projetos que não foram selecionados estarão a
disposição para devolução na Supervisão de Planejamento da BMA a partir
da data de homologação do certame, de segunda a sexta-feira, das 10h às
18h. Após três meses a contar dessa data, o material será reciclado.

12.2.  Ficam os participantes inscritos cientes de que a apresentação da
proposta  implica  a  aceitação  de  todas as  condições deste  Edital  e  seus
anexos,  bem  como  a  submissão  às  disposições  da  Lei  Municipal  nº
13.278/2002, Decreto Municipal nº44.279/2003, Lei Federal nº8.666/93, e
demais normas complementares que disciplinam a presente licitação.

12.3.  O candidato selecionado deve ter pleno conhecimento de todas as
disposições  constantes  do  edital,  não  podendo  invocar  qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta
ou do perfeito cumprimento do ajuste.

12.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Biblioteca Mário de
Andrade.

12.5. O ato de inscrição implica na afirmação por parte do inscrito de que
detém os direitos autorais e patrimoniais referentes ao trabalho proposto,
respondendo por sua autenticidade. A Secretaria Municipal de Cultura não
poderá ser responsabilizada por eventuais problemas de autoria do projeto.
Em caso de constatação de irregularidades envolvendo direitos autorais, a
Secretaria  Municipal  de  Cultura  poderá  tornar  sem  efeito  a  decisão  da
Comissão Julgadora, excluindo o projeto irregular.

12.6.  Ceder, em caráter definitivo, na qualidade de único autor, plena e
totalmente,  todos  os  direitos  autorais  patrimoniais  sobre  o  projeto  à
Municipalidade de São Paulo; transferindo, nos termos do art. 49 da Lei
9.610/98, o direito de uso, fruição e demais modalidades previstas no art.
29  de  referida  Lei,  para  qualquer  finalidade,  incluindo  a  publicação,
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reprodução,  edição  e  adaptação,  mediante  o  emprego  de  qualquer
tecnologia (analógica, digital, com ou sem fio e outras), exposição, inclusão
em  base  de  dados,  armazenamento  em  quaisquer  meios,  digitalização,
divulgação  e  quaisquer  outras  modalidades  de  utilização  existentes,  em
quaisquer meios e suportes existentes ou que venham a ser inventados,
próprios e/ou de terceiros, dentro e fora do território nacional, por número
ilimitado de vezes e por todo o prazo de proteção do projeto.

12.7.  Fica desde logo eleito o Foro do Município de São Paulo – Vara da
Fazenda  Pública  para  dirimir  quaisquer  controvérsias  decorrentes  do
presente.

São Paulo, 11 de maio de 2015.

_______________________________
Luiz Armando Bagolin
Diretor
Biblioteca Mário de Andrade
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ANEXO I

DECLARAÇÃO
(para cada um dos proponentes)

Eu,  _____________________________________________,  portador  da

Cédula  de  Identidade  RG  nº_______________  e  inscrito  no  CPF  son

n°_______________________ proponente do projeto:

-  estou  ciente  de  que  o  meu  credenciamento  e  possível  seleção  para

integrar  o  presente  Projeto  não geram direito  subjetivo  à  minha efetiva

contratação pela Biblioteca Mário de Andrade

- conheço e aceito,  incondicionalmente, as regras do presente Concurso,

bem como me responsabilizo por todas as informações contidas no projeto

e  pelo  cumprimento  do  respectivo  plano de  trabalho,  caso  venha  a  ser

contratado, após apresentar a documentação exigida no Edital.

- não sou servidor municipal e preencho todos os requisitos de participação.

São Paulo, ___de__________de 2015.

_______________________

Assinatura do proponente
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ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
PARA O CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Nome completo: _______________________________________

Endereço: ____________________________________________

Cidade:______________ Estado:___________ CEP:___________

Telefone fixo:______________ Celular:_____________________

E-mail:_______________________________________________
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ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO No     /SMC-BMA/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015-0.114.708-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADO: 

 
OBJETO: Contratação de projeto cultural selecionado através do Edital de
Concurso.

VALOR GLOBAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais) para desenvolvimento
do projeto premiado.  

Pelo presente instrumento, de um lado a  Prefeitura do Município de São
Paulo,  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura,  representada  pelo
_________________________,  adiante  designada apenas CONTRATANTE
de  outro,  portador  do  RG  n°___________
e inscrito no CPF/MF sob nº__________________, residente e domiciliado
na rua______________________________ - bairro___________, telefone
nº.________________,  e-mail:_________________________,  doravante
designada apenas  CONTRATADO, tendo em vista o despacho publicado no
D.O.C.  de____________________________,  foi  ajustado  o  presente
Contrato que reger-se-á pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e
Lei Municipal nº. 13.278/02, com alterações posteriores e demais normas
regulamentares  aplicáveis  à  espécie,  bem  como  pelas  cláusulas  abaixo
discriminadas,  integrando o presente ajuste o edital  de concurso e seus
Anexos.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS

1.1.  Contratação do selecionado para desenvolvimento do projeto cultural
na modalidade __________________, selecionado através do “EDITAL DE
CONCURSO PARA A SELEÇÃO DE PROJETOS DE ARTES”.

1.2. Os  serviços  objeto  deste  contrato  deverão  se  pautar  no  projeto
apresentado pelo contratado por ocasião da inscrição do referido Edital.

1.3. O desenvolvimento do projeto deverá ser feito seguindo as orientações
da equipe da Contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
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2.1. Ceder,  em caráter  definitivo,  na qualidade de único  autor,  plena e
totalmente,  todos  os  direitos  autorais  patrimoniais  sobre  o  projeto  à
Municipalidade de São Paulo; transferindo, nos termos do art. 49 da Lei
9.610/98, o direito de uso, fruição e demais modalidades previstas no art.
29  de  referida  Lei,  para  qualquer  finalidade,  incluindo  a  publicação,
reprodução,  edição  e  adaptação,  mediante  o  emprego  de  qualquer
tecnologia (analógica, digital, com ou sem fio e outras), exposição, inclusão
em  base  de  dados,  armazenamento  em  quaisquer  meios,  digitalização,
divulgação  e  quaisquer  outras  modalidades  de  utilização  existentes,  em
quaisquer meios e suportes existentes ou que venham a ser inventados,
próprios e/ou de terceiros, dentro e fora do território nacional, por número
ilimitado de vezes e por todo o prazo de proteção do projeto.

2.2. Dedicar-se às atividades previstas no projeto;

2.3. Para o desenvolvimento do projeto, o contratado, em parceria com a
equipe  da  Contratante,  deverá  participar  de  discussões  para  possíveis
adequações e adaptações necessárias, considerando-se questões técnicas e
financeiras.

2.4. As discussões do projeto com a equipe da Contratante serão realizadas
em  reuniões  presenciais  na  instituição,  em  datas  a  serem  definidas,
devendo o contratado ser informado com antecedência. 
 
2.5. A  ação  ou  omissão  total  ou  parcial  da  fiscalização  não  eximirá  o
contratado  da  responsabilidade  pelo  desenvolvimento  do  projeto
selecionado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1. Efetuar  os  pagamentos,  de  acordo  com  a  cláusula  quarta  deste
contrato.
 
3.2. Assegurar ao contratado condições para o regular cumprimento das
obrigações, dando as orientações técnicas necessárias ao desenvolvimento
do projeto;
 
3.3 Solicitar informações ou documentos adicionais que julgar necessários.
 
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. O valor global do projeto é R$ 2.000,00 (dois mil reais), nele estão
incluídos todos os custos, benefícios, e constituirá, a qualquer título, a única
e completa remuneração pela adequada e perfeita execução da proposta
objeto  deste,  incluído  ainda,  todos  os  custos  decorrentes  de transporte,
alimentação, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e
encargos  necessários,  de  modo  que  nenhuma  outra  remuneração  seja
devida ao Contratado, inclusive a título de direitos autorais; 
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4.2. O pagamento será realizado em parcela única em até 10 (dez dias) a 
contar da data de assinatura do contrato.

4.3. O  pagamento  será  efetuado  diretamente  ao  selecionado,  mediante
depósito bancário em conta-corrente do Banco do Brasil, conforme Decreto
Municipal  nº 51.197/10,  cujos dados deverão ser  informados quando da
assinatura deste termo, ou através de ordem de pagamento a ser retirada
em qualquer agência do Banco do Brasil.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO CONTRATUAL 

5.1.  O prazo de execução do projeto  e,  por  consequência,  do  presente
ajuste é de dois meses contados a partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES 

6.1.  São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº
8.666/93,  na  Lei  Federal  10.520/2002  e  demais  normas  pertinentes,
devendo  ser  observados  os  procedimentos  contidos  no  capítulo  X,  do
Decreto Municipal nº. 44.279/2003.

6.1.1.  A Administração  poderá aplicar  à  contratada  as  penalidades aqui
constantes, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas, as
quais só deixarão de ser aplicadas nos casos expressamente comprovados,
pela Contratada, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento
contratual, ou manifestação da Coordenadoria de Projetos informando que o
ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração.

6.1.2. Pela  inexecução  parcial  será  aplicada  multa  de  20%  e  pela
inexecução total multa de 30%, ambas sobre o valor total do contrato. 

6.1.3. Pela interrupção do desenvolvimento do projeto, exceto por motivos
de força maior: rescisão do contrato, aplicação de multa de 20% sobre o
valor  total  do  contrato  e  devolução  da  parcela  relativa  à  premiação
atualizada monetariamente.

6.1.4.  Nesta  hipótese,  será  convocado  o  segundo  colocado  para
contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas correspondentes deverão onerar, no presente exercício, as
dotações orçamentárias 25.11.13.392.3001.6.354.3.3.90.36.00.00 (prêmio)
e 25.11.13.392.3001.6.387.3.3.90.33.00.00 (passagens).
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CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1.  Dar-se-á  a  rescisão  deste  ajuste,  independente  de  notificação  ou
interpelação judicial,  nos termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei
Federal 8.666/93 e artigo 29 da Lei Municipal n°13.278/2002; 
 
8.2.  Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I da
Lei 8.666/93, ficam reconhecidos os direitos da Administração especificados
no mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1.Nos termos do disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 para a
fiscalização  da  execução  do  Contrato  fica  designado  o  servidor  Fabrício
Reiner de Andrade. 
 
9.2. Elegem as partes o Foro do Município de São Paulo – Vara da Fazenda
Pública, para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o
qual preferirá a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar;
 
9.3. Fica o contratado ciente de que a assinatura deste contrato indica que
tem pleno  conhecimento  dos  elementos  nele  constantes,  bem como  de
todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar qualquer
desconhecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito
cumprimento deste contrato;

9.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais
em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a
matéria;
 
9.5.  Nenhuma tolerância  das  partes  quanto  à  falta  de  cumprimento  de
quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação,
novação ou precedente;

9.6. A Prefeitura do Município de São Paulo se reserva o direito de executar
através de outras Contratadas, nos mesmos locais, serviços distintos dos
abrangidos no presente Contrato;

9.7.  E,  por  estarem  justas  e  contratadas,  exaram  as  partes  suas
assinaturas no presente instrumento, na presença de duas testemunhas que
também o subscrevem, lavrado somente no anverso de laudas, sendo as
primeiras rubricadas, e extraído em 03 (três) vias de igual teor. 

                                                                                       São Paulo,
CONTRATANTE:
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   CONTRATADA:

                              
TESTEMUNHAS:


	

