
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE CAMPINAS

DIRETORIA DE CULTURA
COORDENADORIA DE EXTENSÃO CULTURAL

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE CAMPINAS “JOSÉ PANCETTI”

EDITAL DE AGENDAMENTO PARA EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO 

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE CAMPINAS “JOSÉ PANCETTI”

PARA PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

O Município de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no uso
de suas atribuições legais, torna público que está aberto o Edital de Agendamento para
Exposições Temporárias no MACC – Museu de Arte Contemporânea de Campinas “José
Pancetti”, de acordo com as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. O presente edital destina-se a agendar projetos de artes visuais, para exposição
no  MACC –  Museu  de  Arte  Contemporânea  de  Campinas  “José  Pancetti”  de
março a julho de 2022.

1.2. Serão selecionados projetos expositivos de artes visuais: linguagens artísticas 
contemporâneas, compreendendo desenho, escultura, colagem, pintura, 
instalação, fotografia, gravura (litogravura, serigrafia, xilogravura, gravura em 
metal e congêneres), bem como a criação ou reprodução mediante o uso de 
multimeios, meios eletrônicos, mecânicos, cibernéticos ou artesanais de 
realização.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Podem se inscrever:

2.1.1. Proponentes  pessoas  físicas  individuais  ou  em  grupo,  microempreendedor
individual (MEI) e pessoas jurídicas.

2.2. Não podem se inscrever:

2.2.1. Membros da Comissão Consultiva;

2.2.2. Servidores públicos municipais de Campinas;

2.2.3. Pessoas jurídicas das quais participem, a que título  for,  servidores públicos
municipais de Campinas.

2.2.4. Parentes  em  até  2º  grau,  ascendentes  e  descendentes,  dos  membros  da
Comissão Consultiva;

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. O prazo para as inscrições será de 01/12/2021 a 30/12/2021. 



3.2. As inscrições serão feitas exclusivamente e obrigatoriamente, por meio do site
https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais,  devendo  conter  as  seguintes
informações:

3.2.1. Proponente Microempreendedor Individual:

3.2.1.1. Nº do cartão do CNPJ;

3.2.1.2. Certificado de Condição de Microempreendedor Individual; 

3.2.1.3. Nº do CPF;

3.2.1.4. N.º de Cédula de Identidade ou do Registro Nacional de Estrangeiro;

3.2.1.5. Telefones, e-mails, contatos;

3.2.1.6. Endereço completo;

3.2.2. Proponente Pessoa Física:

3.2.2.1. Nº da Cédula de Identidade ou do Registro Nacional de Estrangeiro;

3.2.2.2. Nº do CPF;

3.2.2.3. Endereço completo; 

3.2.2.4. Telefones, e-mails, contatos.

3.2.3. Proponente Pessoa Jurídica:

3.2.3.1. Nº do Contrato Social registrado na Junta Comercial ou

3.2.3.2. Nº  do  Estatuto  Social  registrado  no  Cartório  de  Registro  de  Pessoas
Jurídicas;

3.2.3.3. Nº do cartão do CNPJ;

3.2.3.4. Endereço, 

3.2.3.5. Telefones, e-mails, contatos.

3.2.3.6. Nº  da  Cédula  de  Identidade  ou  do  Registro  Nacional  de  Estrangeiro  do
Presidente da Instituição;

3.2.3.7. Nº do CPF do Presidente da Instituição;

3.2.4. Todos os proponentes deverão apresentar:

3.2.5. Portfólio do(s) artista(s), com as seguintes características:

3.2.5.1. Limite máximo de 5 (cinco) imagens;

3.2.5.2. Descrição ou explicação da técnica;

3.2.5.3. Dimensões das obras;

3.2.6. Projeto  curatorial  da  exposição,  explicando  os  conceitos,  concepção  e
características  específicas  do projeto,  com respectivos  resumos,  expografia,
argumentos, croquis e cronograma.

3.2.7. Documentos gerais do(s) artista(s) e/ou do curador da exposição, tais como
publicações em jornais,  revistas  e outros  meios  de divulgação,  certificados,
diplomas, folders, cartazes, entre outros.



3.3. Quando  menor  de  18  (dezoito)  anos,  o(s)  artistas(s)  dever(ão)  encaminhar,
também em formato pdf, autorização dos pais ou responsável legal, devidamente
assinada.

3.4. Será aceita somente uma inscrição por artista ou curador, serão invalidadas as
inscrições anteriores, sendo utilizado como critério de averiguação e invalidação a
data e horário de inscrição.

4. DA COMISSÃO JULGADORA

4.1. A Comissão Julgadora será formada por 03 (três) profissionais da área, sendo 01
(um) da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e 02 (dois) representantes da
sociedade civil, que detenham notório saber artístico, devidamente nomeada pelo
Secretário Municipal de Cultura e Turismo, nos termos do artigo 11 do Decreto
Municipal nº 14.840, de 03 de agosto de 2004.

4.2. À  Comissão  Julgadora  caberá  examinar  e  selecionar  os  projetos  curatoriais,
obedecendo aos critérios estabelecidos neste Edital.

4.3. A Comissão Julgadora será soberana no que se refere à seleção dos projetos.

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1. Os  projetos  serão  avaliados  segundo  os  critérios  descritos  a  seguir,  com  as
respectivas faixas de pontuação:

Critério Pontuação

1.Originalidade 1 a 5

2.Relevância do projeto no escopo da programação cultural do MACC
e do município 

1 a 5

3.Relevância do projeto no desenvolvimento da linguagem artística 1 a 5

4.Viabilidade técnica e de produção 1 a 3

5.Clareza e coerência da Proposta 1 a 3

Total de pontuação 5 a 21

5.2. Em caso de empate,  o  critério  de  desempate  considerará  a  maior  pontuação
obtida no critério de Relevância do projeto no escopo da programação cultural do
MACC e do município.

6. DOS CONTEMPLADOS

6.1.         Proponente Pessoas Físicas: 

6.1.1.1. Cópia da Cédula de Identidade ou do Registro Nacional de Estrangeiro;

6.1.1.2. Cópia do CPF;



6.1.1.3. Cópia  do  comprovante  de  domicílio  (contas  de  fornecimento  de  água,
energia elétrica ou de telefonia) em nome do proponente;

6.1.1.4. Declaração assinada pelo(s) artista(s) e pelo curador, caso estes não sejam
os proponentes, autorizando o proponente a representá-lo junto ao Município
de Campinas para todos os fins relativos ao Edital de Agendamento para
Exposições Temporárias no Museu de Arte Contemporânea de Campinas
“José Pancetti”, para primeiro semestre de 2022;

6.1.2.  Proponente Microempreendedor Individual:

6.1.2.1. Cópia do cartão do CNPJ; 

6.1.2.2. Cópia da Cédula de Identidade ou do Registro Nacional de Estrangeiro; 

6.1.2.3. Cópia do CPF;

6.1.2.4. Cópia do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual;

6.1.2.5. Cópia  do  Comprovante  de domicílio  (contas  de  fornecimento  de  água,
energia elétrica ou de telefonia) em nome do proponente; 

6.1.2.6. Declaração assinada pelo(s) artista(s) e pelo curador, caso estes não sejam
os proponentes, autorizando o proponente a representá-lo junto ao Município
de Campinas, para todos os fins relativos ao Edital de Agendamento para
Exposições Temporárias no Museu de Arte Contemporânea de Campinas
“José Pancetti” para primeiro semestre de 2022.

6.1.3. Proponente pessoa Jurídica:

6.1.3.1. Cópia do Contrato Social registrado na Junta Comercial ou

6.1.3.2. Cópia  do  Estatuto  Social  registrado no Cartório  de  Registro  de  Pessoas
Jurídicas;

6.1.3.3. Cópia do cartão do CNPJ;

6.1.3.4. Cópia  do  comprovante  de  domicílio  (contas  de  fornecimento  de  água,
energia elétrica ou de telefonia) do Presidente da Instituição;

6.1.3.5. Cópia da Cédula de Identidade ou do Registro Nacional de Estrangeiro do
Presidente da Instituição;

6.1.3.6. Cópia do CPF do Presidente da Instituição;

6.1.3.7. Declaração assinada pelo(s) artista(s) e pelo curador, caso estes não sejam
os  proponentes,  autorizando  o  proponente  a  representá-lo(s)  junto  ao
Município  de  Campinas  para  todos  os  fins  relativos  ao  Edital  de
Agendamento  para  Exposições  Temporárias  no  Museu  de  Arte
Contemporânea  de  Campinas  “José  Pancetti”  para  primeiro  semestre  de
2022.

6.2. Serão  contemplados  no  máximo  05  (cinco)  projetos que  obtiverem  maior
pontuação e ainda uma lista de até 02(dois) projetos suplentes.

6.3. O  resultado  da  seleção  será  publicado  no  Diário  Oficial  do  Município  de
Campinas.

7. DO AGENDAMENTO DOS PROJETOS



7.1. A exposição dos projetos contemplados será feita a partir de março de 2022 até
julho de 2022.

7.2. Cada  contemplado  terá  direito  a  no  máximo  40  (quarenta)  dias  corridos  da
agenda  do  MACC,  incluindo  montagem  da  exposição,  período  da  mostra  e
desmontagem.

7.3. O cronograma de agendamento para exposição de cada um dos projetos será
elaborado pelo MACC.

8. DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTEMPLADOS

8.1. Aos contemplados caberão as seguintes obrigações:

8.1.1. Fornecer equipamentos e materiais especiais eventualmente previstos e não
disponíveis no MACC;

8.1.2. Responsabilizar-se  pela  montagem  do  projeto,  produção  da  sua  abertura/
vernissage e desmontagem;

8.1.3. Entregar e retirar todo material a ser exposto nas datas e prazos estabelecidos
pelo MACC;

8.1.4. Responsabilizar-se pelos encargos relativos à embalagem, transporte, seguro
do material exposto, impressos e coquetel para o evento;

8.1.5. Entregar, em tempo hábil, o material para o pré-release do projeto, com todas
as informações necessárias à sua divulgação;

8.1.6. Responsabilizar-se  pela  expografia  da  mostra,  com  todas  as  devidas
informações e texto sobre o projeto;

8.1.7. Fornecer monitoria da mostra, caso seja parte constituinte do projeto;

8.1.8. Assinar Termo de Cessão de Uso, conforme Anexo VI, para desenvolvimento
do projeto.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

9.1. À Secretaria Municipal de Cultura e Turismo caberão as seguintes obrigações:

9.1.1. Divulgar as mostras contempladas no Edital de Agendamento junto à rede de
ensino e imprensa local;

9.1.2. Auxiliar  nas  condições  técnicas  relativas  aos  equipamentos  existentes  no
MACC, necessárias ao apoio do desenvolvimento dos projetos selecionados no
Edital;

9.1.3. Efetuar  contatos  com  escolas  e  outras  instituições  para  visitação  dos
estudantes e organização de monitorias;

9.1.4. Fornecer  aos  visitantes  e  público  em  geral,  informações  sobre  o  projeto
exposto;

9.1.5. Decidir sobre a distribuição espacial dos projetos na área expositiva.

10. DO DIREITO DE USO DE IMAGENS

10.1. O contemplado concede ao Município de Campinas o direito de uso das imagens
das obras expostas para divulgação, ficando vedado o uso para fins comerciais.



11. DAS CONDIÇÕES GERAIS

11.1. O Município de Campinas não se responsabiliza por eventuais furtos, roubos ou
danos às obras expostas.

11.2. Quando da exposição, não poderão ocorrer alterações no projeto contemplado
por este Edital.

11.3. O inscrito declara conhecer e concordar com o Decreto Municipal nº 14.840, de 03
de agosto de 2004, que Dispõe sobre o Regimento Interno estabelecido para o
Museu de Arte Contemporânea de Campinas ‘’José Pancetti’’ bem como com os
termos deste Edital.

11.4. Os documentos constantes no item 3 serão incorporados ao protocolado que deu
origem  a  este  Edital,  recebendo  a  respectiva  numeração  bem  como  todo  e
qualquer ato da Comissão Consultiva, recursos e demais decisões.

11.5. Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Secretária  Municipal  de  Cultura  e
Turismo,  nos  termos  do  Artigo  19  do  Decreto  Municipal  nº  14.840,  de  03  de
agosto de 2004.

Campinas, 01 de novembro de 2021.

Alexandra Caprioli dos Santos Fontolan

Secretária Municipal de Cultura e Turismo



EDITAL DE AGENDAMENTO PARA EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO MUSEU DE
ARTE CONTEMPORÂNEA DE CAMPINAS “JOSÉ PANCETTI” PARA PRIMEIRO

SEMESTRE DE 2022

Anexo I – Ficha de Inscrição

Informações sobre o Proponente – Pessoa Física

Nome completo

Endereço (rua, avenida)

Nº Bairro

Estado CEP Data de Nascimento
_____/_____/_____

Fone residencial Fone celular

E-mail

RG CPF

Informações sobre o Proponente – Microempreendedor Individual

Nome completo

Endereço (rua, avenida)

Nº Bairro

Estado CEP CNPJ

Fone da sede da empresa Fone celular

E-mail

Nome do representante legal

RG CPF



Informações sobre o Proponente – Pessoa Jurídica

Nome completo

Endereço (rua, avenida)

Nº Bairro

Estado CEP CNPJ

Fone da sede da empresa Fone celular

E-mail

Nome do representante legal da empresa

RG CPF



Informações sobre o artista (preencher um para cada artista)

Nome completo

Endereço (rua, avenida)

Nº Bairro

Estado CEP Data de Nascimento 

_____/_____/_____

Fone residencial Fone celular

E-mail

RG CPF

Currículo Resumido do Artista

Preencher um para cada artista

Documentação complementar sobre sua trajetória artística (opcional)



Informações sobre o Curador

Nome completo

Endereço (rua, avenida)

Nº Bairro

Estado CEP Data de Nascimento 

_____/_____/_____

Fone residencial Fone celular

E-mail

RG CPF

Currículo Resumido do Curador



SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPINAS
DIRETORIA DE CULTURA

COORDENADORIA DE EXTENSÃO CULTURAL
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE CAMPINAS “JOSÉ PANCETTI”

ANEXO II – AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL LEGAL

Eu
______________________________________________________________________
__,  Cédula de Identidade nº  ___________,  CPF nº _______________,  responsável
legal,  na  qualidade  de  __________  (pai,  mãe  ou  tutor)  do(a)  menor
_______________________________, Cédula de Identidade nº ________________,
nascido em ____ de ______ de ______,  AUTORIZO sua participação no  Edital  de
Agendamento  para  Exposições  Temporárias  no  Museu  de  Arte  Contemporânea  de
Campinas “José Pancetti” para 2022, assumindo toda a responsabilidade pela presente
autorização e participação do(a) menor.

Campinas, _____ de ___________ de 2021

Assinatura do Responsável Legal

      Nome do Responsável Legal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPINAS
DIRETORIA DE CULTURA

COORDENADORIA DE EXTENSÃO CULTURAL
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE CAMPINAS “JOSÉ PANCETTI”

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – PESSOA FÍSICA

Nós,  abaixo-assinados,  autorizamos
____________________________________________,  Cédula  de  Identidade  nº
__________,  CPF  nº  _______________________,  residente
_________________________________,  nº  ___________,  bairro
______________________,  cidade  ___________________________,  estado
________________, a representar-nos legalmente, junto ao Município de Campinas,
para todos os fins relativos ao Edital de Agendamento para Exposições Temporárias no
Museu de Arte Contemporânea de Campinas “José Pancetti” para 2022.

Cidade:

Data: ____/____/____

Assinatura
Nome Completo e Legível
CPF n°
RG n°

Assinatura
Nome Completo e Legível
CPF n°
RG n°

Assinatura
Nome Completo e Legível
CPF n°
RG n°

Assinatura
Nome Completo e Legível
CPF n°
RG n°
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPINAS
DIRETORIA DE CULTURA

COORDENADORIA DE EXTENSÃO CULTURAL
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE CAMPINAS “JOSÉ PANCETTI”

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Nós,  abaixo-assinados,  autorizamos  a  empresa
__________________________________, CNPJ nº ____________________, situada
à  rua  ____________________________________,  nº  _______,  bairro
_________________,  cidade  ____________________________________,  estado
_______________,  a  representar-nos legalmente,  junto  ao Município  de  Campinas,
para todos os fins relativos ao Edital de Agendamento para Exposições Temporárias no
Museu de Arte Contemporânea de Campinas “José Pancetti” para 2022.

Cidade:

Data: ____/____/____

Assinatura
Nome Completo e Legível
CPF n°
RG n°

Assinatura
Nome Completo e Legível
CPF n°
RG n°

Assinatura
Nome Completo e Legível
CPF n°
RG n°

Assinatura
Nome Completo e Legível
CPF n°
RG n°
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPINAS
DIRETORIA DE CULTURA

COORDENADORIA DE EXTENSÃO CULTURAL
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE CAMPINAS “JOSÉ PANCETTI”

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – PESSOA JURÍDICA

Nós,  abaixo-assinados,  autorizamos  a  empresa
__________________________________, CNPJ nº ____________________, situada
à  rua  ____________________________________,  nº  _______,  bairro
_________________,  cidade  ____________________________________,  estado
_______________,  a  representar-nos legalmente,  junto  ao Município  de  Campinas,
para todos os fins relativos ao Edital de Agendamento para Exposições Temporárias no
Museu de Arte Contemporânea de Campinas “José Pancetti” para 2022.

Cidade:

Data: ____/____/____

Assinatura
Nome Completo e Legível
CPF n°
RG n°

Assinatura
Nome Completo e Legível
CPF n°
RG n°

Assinatura
Nome Completo e Legível
CPF n°
RG n°

Assinatura
Nome Completo e Legível
CPF n°
RG n°
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPINAS
DIRETORIA DE CULTURA

COORDENADORIA DE EXTENSÃO CULTURAL
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE CAMPINAS “JOSÉ PANCETTI”

ANEXO VI – TERMO DE CESSÃO DE USO

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº

PROTOCOLADO: 

INTERESSADO:  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Turismo  –  Museu  de  Arte
Contemporânea de Campinas “José Pancetti”.

Pelo presente instrumento, de um lado, o Município de Campinas através da Secretaria
Municipal  de Cultura  e Turismo, com sede à  Avenida Anchieta,  nº  200,  15º  andar,
Centro, Campinas, SP, neste ato representada pela Secretária Municipal de Cultura e
Turismo, ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN, doravante denominada
CEDENTE e, de outro lado,

inscrito no CNPJ/CPF-MF sob n°

localizado/residente à

neste ato representado por

telefone R

RG CPF

doravante denominado CESSIONÁRIO, resolvem, de comum acordo, na melhor forma
de direito e, diante das testemunhas abaixo assinadas, o seguinte:

CLÁUSULA  PRIMEIRA: O  CESSIONÁRIO declara  ter  conhecimento  do  Decreto
Municipal nº 14.840, de 03 de agosto de 2004 e suas alterações, que Dispõe sobre o
Regimento Interno Estabelecido para o Museu de Arte Contemporânea de Campinas
‘’José Pancetti’’, ordenamentos pelos quais este Termo de Cessão será regido.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente instrumento, o CESSIONÁRIO se compromete
a  realizar,  em  Campinas,  a  exposição
_____________________________________________,  no  Museu  de  Arte
Contemporânea de Campinas “José Pancetti”, de ___/___/___ a ___/___/___, das ___
h às ___ h.

Parágrafo  único. A montagem  será  realizada  de  ___/___/___  a  ___/___/___  e  a
desmontagem de ___/___/___ a ___/___/___, das ___ h às ___ h.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPINAS
DIRETORIA DE CULTURA

COORDENADORIA DE EXTENSÃO CULTURAL
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE CAMPINAS “JOSÉ PANCETTI”

CLÁUSULA  TERCEIRA: A  cessão  de  uso  do  espaço  mencionado  na  Cláusula
Segunda será gratuito.

CLÁUSULA QUARTA: A confecção de todo e  qualquer  material  impresso será  de
inteira responsabilidade do CESSIONÁRIO, que deverá ter aprovação do CEDENTE,
em especial da Secretaria de Comunicação.

Parágrafo  único.  O  CESSIONÁRIO se  obriga  a  incluir  o  brasão  da  Prefeitura
Municipal de Campinas e o nome da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo nos
materiais de divulgação da exposição.

CLÁUSULA QUINTA: O CESSIONÁRIO tem conhecimento das leis vigentes relativas
à  utilização  de  meios  de  divulgação,  responsabilizando-se  pelo  seu  integral
cumprimento, em especial das Leis Municipais 4.740/77 e 9.207/96.

CLÁUSULA  SEXTA: Fica  expressamente  proibida  qualquer  alteração,  pelo
CESSIONÁRIO, do período e horário constantes neste Termo de Cessão de Uso. 

CLÁUSULA SÉTIMA: São obrigações do CESSIONÁRIO: 

a) Fornecer  equipamentos e  materiais  especiais  eventualmente  previstos  e  não
disponíveis no MACC;

b) Responsabilizar-se  pela  montagem  do  projeto,  produção  da  sua  abertura  e
desmontagem;

c) Entregar e retirar todo material a ser exposto nas datas e prazos estabelecidos
pelo MACC;

d) Responsabilizar-se pelos encargos relativos a embalagem, transporte, seguro do
material exposto, impressos e coquetel para o evento;

e) Entregar, em tempo hábil, o material para o pré-release do projeto, com todas as
informações necessárias à sua divulgação.

f) Responsabilizar-se  pela  expografia  da  mostra,  com  todas  as  devidas
informações e textos obrigatórios (créditos) sobre o projeto;

g) Fornecer monitoria da mostra, caso o atendimento ao público exija;

CLÁUSULA OITAVA: São obrigações do CEDENTE:

a) Divulgar as mostras contempladas no Edital de Agendamento;

b) Auxiliar  nas  condições  técnicas  relativas  aos  equipamentos  existentes  no
MACC, necessárias ao apoio do desenvolvimento dos projetos selecionados no
Edital;
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c) Efetuar contatos com escolas e outras instituições para visitação dos estudantes
e interessados às exposições;

d) Fornecer aos visitantes e público em geral, informações sobre o projeto exposto;

e) Decidir sobre a distribuição espacial dos projetos na área expositiva.

CLÁUSULA NONA: O CESSIONÁRIO deverá indenizar o Município de Campinas por
quaisquer danos que a produção do evento der causa.

CLÁUSULA DÉCIMA: O descumprimento parcial  ou total,  por uma das partes, das
obrigações  que  lhes  correspondam,  não  será  considerado  como  inadimplemento
contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente
justificado  e  comprovado.  O  caso  fortuito  ou  de  força  maior  verifica-se  no  fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, nos termos do artigo 393
do Código Civil.

As partes elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, a
jurisdição e competência do Foro da Comarca de Campinas para dirimir dúvidas ou
questões não resolvidas administrativamente.

E, por assim estarem as partes justas, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Campinas, _____ de ___________ de 2021

ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLAN

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

CESSIONÁRIO
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