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CONTRATO REFERENTE À CHAMADA PÚBLICA 004/2018 – PATROCÍNIO 

FENAOSTRA 2018 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE 
TURISMO, neste ato representadas respectivamente pelo Superintendente de Turismo, 
Vinicius De Luca Filho, CPF 018.508.949-65, doravante denominado PREFEITURA, e do 
outro lado a empresa XXXXXX, CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxx, com sede à XXXXXXXXXXX, 
doravante denominada de EMPRESA firmam o presente instrumento visando participação 
no evento FENAOSTRA 2018, acordando entre si as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1. Este Termo tem como objeto o credenciamento da EMPRESA junto à PREFEITURA 

para a participação no evento FENAOSTRA 2018, de acordo com as condições adiante 

estipuladas. 

PARAGRAFO ÚNICO  

O evento será realizado na Praça Fernando Machado e imediações. O presente 

credenciamento tem por objeto o uso de espaço público durante a FENAOSTRA 2018, que 

será realizada de 6 a 16 de setembro de 2018.  

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1. A EMPRESA deverá transferir, na forma de Deposito Identificado, para a conta da 

PREFEITURA prevista na chamada pública, o valor previsto em sua Proposta, de R$ 

XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX); 

2.2. A EMPRESA deve manter em seu estabelecimento, pelo prazo decadencial, este termo, 

juntamente com os documentos comprobatórios da transferência de recursos financeiros 

para a conta específica da PMF.  

2.3. O pagamento deverá ser realizado até o dia xxxxx de 2018. 

 

2.4 Os pagamentos das contrapartidas devem ser realizados conforme as datas 

estabelecidas na chamada pública.  

CLÁUSULA TERCEIRA 
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3.1. As responsabilidades e contrapartidas estão descritas a seguir: 

Descrição Valor mínimo/de referência Contrapartida 

COTA 

OURO 

R$  40.000,00  

Pagamento de cachês para Rainha, 

1ª e 2ª princesas e personagem 

“Ostrilho”, total de R$ 8.000,00;  

 

Fornecimento de trajes para a Corte 

da Fenaostra – R$ 5.000,00);  

Fornecimento de estrutura para 

aulas-show de gastronomia – fogão 

elétrico de duas bocas, forno elétrico, 

geladeira e bancada.  

Doação de 400 garrafas de água 

mineral de 500ml para utilização da 

produção e de serviços de apoio 

(GMF, PM, etc.) durante o evento 

Doação de três troféus – 1º. 2º. e 3º. 

Colocados do 2º.  Festival de Talentos 

da Fenaostra.  

1) Um espaço de 7m x 5m (Possibilidade do espaço 
ser utilizado para comercialização de bebidas. Somente 
o espaço, sem estrutura física). 

2)  Possibilidade de uso de naming rights em suas 
próprias peças publicitárias (exemplo – “19ª Fenaostra, 
Patrocínio Empresa X’ ou “A empresa X apresenta a 19ª 
FENAOSTRA”). 

3) Citação antes de cada apresentação cultural no 
palco da Fenaostra (mínimo de 20 apresentações)  

COTA 

PRATA 

R$ 4.000,00 1) Um espaço de 3m x 3m (somente o espaço, 
sem estrutura) 

2) Citação antes de cada apresentação cultural no 
palco da Fenaostra (mínimo de 30 apresentações) 

3) Possibilidade de realização de ação de 
merchandising 

4) Inserção de marca como patrocinadora do 
evento no telão do evento – mínimo de 20 inserções 
diárias 

 

 

 

 



 

Rua Padre Roma nº 482 – 3º andar - Centro 
Florianópolis - SC – CEP: 88010-090 
CNPJ: 82.892.282/0011-15 
(48) 3952-7000  

3 

CLÁUSULA QUARTA 

 

4.1 A parte que der causa à rescisão do presente instrumento pagará multa de 1%(um por 

cento) do valor do patrocínio, independente de ação judicial específica para ressarcimento 

de perdas e danos, que poderá ser movida, obviamente, pela parte prejudicada. 

 

CLAUSULA QUINTA 

5.1 As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas a licitante/Contratada são as 

previstas na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal n.º 8.666, de 21 

de junho de 1993 e alterações posteriores. 

5.2. Pelo descumprimento total ou parcial de quaisquer cláusulas e condições estabelecidas 

no Termo de Compromisso e nas demais legislações aplicadas à espécie, PMF poderá 

aplicar as seguintes sanções à EMPRESA, garantida a defesa prévia: 

a) Advertência;  

b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia útil de atraso no cumprimento de obrigação 

assumida sobre o valor da nota de empenho, que ocorrerá desde a data do recebimento do 

recurso até a efetiva devolução a PMF;  

c) Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor do recurso recebido;  

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

CLÁUSULA SEXTA 

6.1 A vigência do contrato oriundo dessa chamada pública se encerrará após a realização 

do último pagamento/entrega de contrapartida previsto.  

6.2. De comum acordo, as partes elegem o fórum da Comarca de Florianópolis para dirimir 

quaisquer dúvidas de questões que não poderem ser resolvidas amigavelmente em relação 

ao presente CONTRATO. 
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6.3. Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavrou-se o presente Termo em 3 

(três) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado de conforme, é assinado pelas 

partes contratantes e por duas testemunhas abaixo. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     Vinicius De Luca Filho 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     Superintendente de Turismo  

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

Nome e Assinatura:      Nome e Assinatura: 

TESTEMUNHA 1      TESTEMUNHA 2 

 

FLORIANÓPOLIS, XX AGOSTO DE 2018 


