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PROC ESSO ADMIN ISTRATIVO NO P330825 12016
TERMO DE CONCESSÃO DEAPOIO FINANCEIRO DO EDITAL 11 12016/SECULTFOR-N"4/2016

TERMo DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO .'I MOSTRA DE
sANFoNEtRos DEDos DE ouRo" euE cELEBRAM ENTRE sl, o MuNtcÍpto
DE FoRTAIEZA, CoM A INTERVENIÊITIcIR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
CULTURA DE FORTALETA - SECULTFOR E O PROPONENTE FRANCISCO
MARCIO FIRMIANO DA SILVA - (MEl), DORAVANTE QUALIFICADOS

OUTORGANTE: O IT,IUITIICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVES DA SUA SECRETARIA MUNICIPAL DA
CULTURA DE FORTALEZA- SECULTFOR, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N" 10.321.307/OOO1-48, COM
SEDE NA RUA PEREIRA FILGUEIRAS, NO 04, CENTRO, FORTALEZA-CE, NESTE ATO REPRESENTADA
POR SEU SECRETARIO, FRANCISCO GERALDO DE MAGELA LIMA FILHO.

OUTORGADO: FRANCISCO MARCIO FIRMIANO DA SILVA - (MEl), MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL, INSCRITO NO CNPJ SOB NO 22.859 063/000,I-30, COM SEDE NA RUA MARIA DE JESUS,
No 747, BAIRRO: CANINDEZINHO, CEP: 60731-710, REPRESENTADO LEGALMENTE POR FRANCISCO
MARCIO FIRMIANO DA SILVA, INSCRITO NO CPF NO 876.379.873-53 E PORTADOR DA CEDULA DE
IDENTIDADE NO 98010016024 - SSPDSiCE, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA MARIA DE JESUS,
No 747, BAIRRO: CANINDEZINHO, CEP: 60731-710, AMBOS NESTA CAPITAL.

Em conformidade com a Lei n" 10.432, de 22 de dezembro de 2015, que institui o edital das artes de
Íortaleza e dá outras providências, com o Processo noP22075212016, referente ao Edital no 1112016, têm,
entre si, justo e avençado, o presente TERMO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, sujeitando-se
subsidiariamente às normas da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais normas
que regem a espéeie, bem como às cláusulas e condições abaixo especificadas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO:
1 .1 . O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio financeiro para a realizaçáo do "l MOSJRA DE
SANFONEIROS DEDOS DE OURO", inscrito na linguagem MUSlcA,categoria PRODUçAO DE
EVENTOS MUSICAIS, classificação "CLASSIFICADO APOS 10.3", de forma a contribuir para o
desenvolvimento da área cultural na forma descrita no respectivo projeto selecionado.
1.2. Este Termo vincula-se ao Regulamento do Edital 1112016 e demais anexos, independentemente de
transcrição.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO:
2.1. O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, meses a contar da publicação de

seu extrato no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULATERCEIRA: DAS OBRTGAçÔES DO OUTORGANTE - SECULTFOR
3.1. Caberá à outorgante:
3.'1.'1. Liberar os recursos do Apoio Financeiro;
3.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Termo;
3.1.3. Tomar as providências administrativas cabíveis, no caso de o OUTORGADO não cumprir as
exigências previstas no respectivo Edital.

GLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGAçÕES DO OUTORGADO
4.1. Caberá ao OUTORGADO:
4.1.1. Executar o objeto de acordo com as especificações contidas no Projeto, Planilha Orçamentária,
Plano de Divulgação, Ficha Técnica, Cronograma de Atividades, Contrapartida Social (se for o caso),
aprovados pela Comissão de Seleção, que passam aÍazer parte integrante do presente Termo;
4.1.1.1. Caso o.CUTORGADO seja contemplado com valor diferente do valor apresentado no projeto
inicial, o mesmo deverá alterar sua planilha orçamentária, concordando com valor, nos termos das
cláusulas '10.3 e 10.4 do edital.
4.1.2. Arcar com todos os
execução, equipamentos
decorrentes;

custos para a sua realização, inclusive pesquisa, material de divulgação e de
e mão de obra, bem como com os encargos trabalhistas; fiscais e sociais
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4"1'3' Responsabilizar por eventuais danos, de quaisquer espécies, causados à prefeitura Municipal deForlaleza, seus equipamentos culturais ou a terceiios si, seus prepostos, representantes, componentes
má execução do objeto deste Edital, ou então, a
ando-se a arcar com todos os ônus decorrentes.

objeto deste Termo;
s exigências previstas no edital e das obrigações

ursos recebidos na forma deste Termo, no prazo
imento da notificação administrativa, acrescidos de

eração dos recursos pela SECULTFOR até a data da
de mora de i% (um por cento) ao mês, incidentes a

cação,
m especial as contidas na clausula dezenove;
tas até 30 (trinta) dias. apos o término da vigência do

a Prestação de Contas até 30 (trinta) dias após o
peças'.,t-,-

nÍormações sobre sua execuÇão incluindo o registro
beneficiado, locais de apresentação e materiãl de
e Edital);
balho, cópia do Termos de Concessão e eventuais
nceiro, Demonstrativo de Execução da Receita e
entos, Relação de Bens permanentes Adquiridos,

se estende do recebimento da primeira parcela até o
ransferências eletrônicas ou dos cheques emitidos eextrato da conta de aplicação financeira com a movim

c) Comprovantes das despesas realizadas: notas fisc
termo firmado e atesto de recebimento dos serviços jt!":$:.::
ate R$ 8.000,00 (oito mil reais) por credor, atas da vencedora,termo de adjudicação e homologação das licitações realizadas, justificativa técnica e parecer jurÍdico parasua dispensa e inexigibilidade.
5'2' As despesas deverão ser emitidas dentro da vigência do Termo de Concessão de Apoio Fi

veve'iqv oe, çrilLruor uuilr.r u ua vtgencta oo Iermo oe uoncesseo deApoio Financeiro e

::^i::"^9:,9yI9lGADo, devidamente identificaãos e mantidos em arquivo em boa ordem, no própriono propno

correspondente, relativa ao exercício em que ocorreu a sua concessão.

cLÁusuLA sEXTA: DA DOTAÇÃO OnçauENTARtA
6.,1 As despesas ocorrerão com recurso§ da secretaria Municipal da cultura de Fortaleza - sECULTFoR apartir da seguinte Dotação: Programa 13.392.0072.126A.0001, Elemento 335041 Fonte 0101.

CLÁUSULA SETIMA: VALOR DO APOIO FINANCEIRO
7 .1 . o valor total do apoio financeiro e de Rg20.000,00 (vlNTE MIL REAIS).

CLÁUSULA OITAVA: CONDIÇÕES DE LIBERAçÃO DO APOIO FINANCEIRO8'1' A liberação dos recursos financeiros será efetuada na conta corrente do BANCO DO BRASILcadastrada junto a Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza, sendo o ouroRGADo responsávelpela regularidade deste cadastro.

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO
nilateral da OUTORGANTE, pela inexecução total ou
e caiba ao OUTORGADO direito a indenizações de

e as previstas em lei ou regulamento, nos termos do
relacionados nos artigos 7g e 79 do mesmo diploma

9'2' A oUToRGANTE deverá comunicar o oUToRGADo quanto à decisão de rescindir unilateralmente opresente Termo mediante expedição de notificação administrativa, a qual deverá ser devidamente
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Íundamentada.
9'3' os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo,assegurando ao OUTORGADO o direito ao contradit lrio e a prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA DECIMA: DAS PENALIDADES
10'1' o oUToRGADo estará sujeit previstas no art. 87, da Lei Federal no g.666/93,
assegurado o contraditório e a prévia
10'2' o inadimplemento ou a in obrigações previstas neste Termo sujeitará o

) do valor do apoio financeiro, sem prejuízo da
administração e da imposição de outras sanções

al ou parcial da obrigáção assumida, a Administráção
defesa:

dia útil sobre o valor da nota de empenho, do contrato
máximo de 30 (trinta) dias;

ebido;
o e impedimento de contratar com a Administração

com a Administração pública.
rio da OUTORGANTE atendendo à gravidade da
do apoio financeiro, além da multa administrativa

ser impedido de participar do Edital das Artes de

ão têm caráler compensatório, não se eximindo oouToRGADo, pelo pagamento, por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas, especialmente aterceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
11'1' Fica eleito o Foro da Cidade de Fortaleza/CE, com exclusão de qualquer outro, para dirimir qualquerquestão decorrente do presente instrumento.
11'2'E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três)vias de igual teor eforma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conÍorme.

ForlalezalCE, 03 de novembro de 2016

FRANCISCO
SECRETARIO

PrêfÊi turit

TE LEGAL

Contatos: (85) 98916-4227- fmfs 1980@gmail com

REPRESENT
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