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                     Florianópolis, 18 de janeiro de 2019. 
 
Assunto: Pedido de Esclarecimento – Chamada Pública SMTTDE 001/2019 
 
Prezados (as) Senhores (as), 
 
Seguem questionamentos e esclarecimentos solicitados referentes à Chamada Pública 
SMTTDE 001/2019.  
 

QUESTIONAMENTOS 
 
A – EDITAL  
  
1)  Em relação ao Item 4, pede-se que se esclareça se o valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) a ser pago diretamente à Prefeitura é o único a ser adimplido para os 
três anos de vigência do Contrato, isto é, se não haverá nenhum desembolso direto 
adicional da Patrocinadora em favor da Prefeitura nos anos subsequentes (2020 e 2021), 
além do referido valor da oferta pago nas datas definidas no item 8 do edital (“Do 
Pagamento).  
  
2) Ao lado deste ponto, faz-se necessário esclarecer se o critério de lance financeiro com 
valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é o critério determinante para se 
determinar o vencedor do certame, desde que a produtora de eventos entregue a 
infraestrutura solicitada no “Caderno de Encargos” (Anexo 4 – Responsabilidades e 
Contrapatidas da Vencedora) ou se o valor do referido Anexo 4 (precificação unitária e 
precificação total dos custos de infraestrutura) também irão compor o valor final do lance 
a ser ofertado perante a Secretaria de Turismo de Florianópolis.   
  
3) Em relação à documentação de habilitação constante do Item 5, o subitem 5.3 
estabelece que deverão ser apresentados, além daqueles listados no edital, “demais 
documentos previstos no art. 27 da Lei 8666/1993”. Ocorre que o art. 27 da referida lei é 
um artigo genérico e amplo, de forma que não determina os documentos específicos que 
devem ser apresentados para a comprovação da habilitação. Por exemplo, a mera 
exigência de apresentação de documentação relativa à qualificação econômico-financeira  
(inc. III do art. 27) deixa em aberto quais documentos devem ser apresentados para 
comprová-la, dentre as opções permitidas pelo art. 31. Note-se que a previsão genérica 
acerca da documentação exigível por meio da mera remissão ao art. 27, com avaliações a 
posteriori sobre a suficiência dos documentos apresentados pelas licitantes, revelar-se-ia 
problemática à luz dos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento 
convocatório. Diante disso, requer-se seja mais bem esclarecida e especificada a 
documentação necessária para a habilitação.  
  
4) Embora o item 8 do instrumento convocatório (“Do Pagamento”) preveja apenas três 
datas para o pagamento dos valores, o item 10 do mesmo edital, ao dispor que “a 
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vigência do contrato oriundo dessa chamada pública se encerrará imediatamente após o 
pagamento da última parcela prevista”, conduz ao entendimento de que haverá 
pagamentos ao final do termo do Contrato. Por isso, caso haja pagamentos além das 
datas previstas no item 8, requer-se que se esclareça quais serão as datas de pagamento 
nos anos subsequentes. Caso não haja, requer-se seja alterada a disposição do edital.  
  
5) O Item 10 do edital (“Duração do Contrato”) afirma que “a vigência do contrato oriunda 
dessa chamada pública se encerrará imediatamente após o pagamento da última parcela 
prevista, e após apresentação e aprovação de relatório pela vencedora à Prefeitura até o 
dia 31/03/2021”. Diante disso, pede-se que sejam esclarecidos os seguintes pontos: (i)  
Qual é a data de encerramento da vigência do Contrato? O item em referência não deixa 
claro se a data será a de pagamento da última parcela ou da aprovação do relatório 
elaborado pela contratada. (ii)  A data mencionada no referido item (31/03/2021) é a data 
de apresentação do relatório pela contratada ou a data limite de aprovação do mesmo 
pela Prefeitura? (iii) O supracitado relatório deve ser apresentado apenas uma vez em 
2021 ou trata-se de uma obrigação anual da contratada? (iv) Qual o conteúdo do relatório 
a ser apresentado pela produtora do evento perante a Prefeitura de Florianópolis? Citar 
conteúdo mínimo e estrutura de referência (principais tópicos e informações) que devem 
constar no relatório.   
  
B – ANEXO 03: CONTRATO  
  
6)   Requer-se seja esclarecido, para fins de segurança jurídica, se o prazo de 
manutenção de documentos na sede da contratada de que trata o subitem 2.2 
corresponde ao prazo de 05 (cinco) anos, à semelhança do que prevê o art. 54 da Lei 
federal nº 9.784/1999. Em caso negativo, requer-se seja esclarecido o prazo correto.  
  
7) Em relação à multa rescisória prevista no item 4.2, estabelecida em 100% (cem por 
cento) do valor do patrocínio, é importante pontuar que o porcentual definido no edital vai 
de encontro à jurisprudência dos tribunais nacionais, que determina que as multas 
rescisórias em contratos administrativos devem ser aplicadas de forma razoável. Nesse 
sentido, o STJ veda expressamente a fixação de multa “em percentual exorbitante que  
importe em locupletamento ilícito dos órgãos públicos” “STJ - REsp: 330.677/RS, 1ª T., 
relator: Ministro José Delgado, j. 02/10/2001, DJ 04.02.2002 p. 306 RIP vol. 13 p. 289). 
Nem poderia ser diferente, porque “a aplicação do art. 77 [da Lei nº 8.666/1993, que trata 
da rescisão por culpa] tem de ser permeada pelo princípio da proporcionalidade”. No caso 
do item 4.2, além de ter sido fixado percentual nitidamente irrazoável, não há previsão de 
aplicação da multa rescisória de forma proporcional.  Além disso, é importante trazer à 
baila a Súmula 205 do TCU, segundo a qual “é inadmissível, em princípio, a inclusão, nos 
contratos administrativos, de cláusula que preveja, para o Poder Público, multa ou 
indenização, em caso de rescisão”. Embora tal súmula tenha sido elaborada antes da 
edição da Lei nº 8.666/1993, ela não foi revogada e esse entendimento vem sendo 
aplicado pelo Tribunal (v. Acórdão 1.953/2018 – Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler, j. 
22/08/2018, o qual faz remissão à súmula, e Decisão 197/1997 – Plenário, rel. Adhemar 
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Paladini Ghisi, j. 23/04/1997, que aplica entendimento muito semelhante ao recomendar 
que órgão administrativo se abstenha de prever esse tipo de multa, exceto quando 
comprovada a sua conveniência).  Por todas essas razões, sugere-se que a i. Secretaria 
adeque a referida disposição editalícia aos comandos legais e jurisprudenciais 
mencionados, com a consequente redução do percentual previsto para patamar razoável, 
em consonância com o art. 412 do Código Civil.1 Além disso, pede-se que se esclareça 
se a multa rescisória prevista será aplicada de forma proporcional, e não sempre no 
percentual máximo fixado pelo contrato.  
  
  
C – ANEXO 04: Responsabilidades e Contrapartidas da Vencedora  
  
8) Na “Nota 1” da descrição dos bens e serviços a serem fornecidos no evento “Arena 
Central – Floripa, uma Cidade em Festa”, estabelece-se que “os shows musicais devem 
ser alusivos ao Carnaval – samba, pagode, axé, swing, entre outros. Fora dos ritmos aqui 
listados, a vencedora deverá solicitar autorização (...)”. A redação da Nota pode parecer 
contraditória: embora os ritmos não estejam listados exaustivamente no edital (“entre 
outros”), há necessidade de autorização para aqueles que não estejam listados. Assim, 
sugere-se que a Prefeitura liste objetiva e exaustivamente os ritmos por ela considerados 
“alusivos ao Carnaval”.   
  
D – ANEXO 05: Contrapartidas da Prefeitura de Florianópolis  
  
9) Qual seria exatamente a “área disponível para ativação no centro de Florianópolis”? 
Corresponde ao “Espaço da Arena Central” (cf. Anexo 01) e eventuais outras áreas a 
serem autorizadas pela Prefeitura, conforme o item 9.3 do Edital?  
  
10) Em relação à previsão do Anexo 05 de que haverá “exclusividade de publicidade e 
comercialização no espaço delimitado”, e considerando  
                                                 1 CC/2002, Art. 412. O valor da cominação imposta na 
cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.  
que o item 1.1, parágrafo único da Cláusula Primeira da minuta do Contrato (Anexo 03) 
dispõe que serão realizados eventos “em diversos locais da cidade”, põem-se as 
seguintes questões; (i) O “espaço delimitado” a que se refere o Anexo 05 do edital 
corresponde à área em que forem realizados os eventos objeto do certame? Em outras 
palavras, é correto concluir que a exclusividade de publicidade e comercialização se 
aplica a todos os eventos previstos no edital? (ii) Dado que serão disponibilizados “fiscais 
para o controle de ambulantes” por parte da Prefeitura como contrapartida, pede-se que 
esta i. Secretaria confirme que haverá exclusividade na revenda de bebidas por meio de 
ambulantes em todos os eventos descritos no Contrato, incluindo aí os blocos de rua e o 
evento “Aniversário da Cidade”.  
  
11)   Por fim, busca-se esclarecer se as contrapartidas oferecidas pela Prefeitura de 
Florianópolis (a saber, “exclusividade de publicidade e comercialização no espaço 
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delimitado” e, ainda, “ativação de marcas em outras formas/locais previstas em lei em 
toda a área”) permitem a exploração de diversas marcas (pertencentes ou licenciadas em 
favor da produtora de eventos / patrocinadora do evento) ou se há uma limitação 
numérica mínima de 06 (seis) marcas por ano para exploração comercial pela vencedora 
do certame.   
 

ESCLARECIMENTOS 
 
1)  O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago diretamente à Prefeitura é o 
único a ser adimplido para os três anos de vigência do Contrato. Não há pagamentos 
financeiros adicionais nos anos de 2020 e 2021.  

  
2) O critério de lance financeiro com valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é 
o critério determinante para se determinar o vencedor do certame.  

  
3) Em relação à documentação de habilitação, serão exigidos o exposto nos incisos I e II 
do artigo 31 da lei 8666/1993 

 
4) e 5) Na chamada pública, tem-se que: “A vigência do contrato oriundo dessa chamada 
pública se encerrará imediatamente após o pagamento da última parcela prevista, e após 
apresentação e aprovação de relatório pela vencedora à Prefeitura até o dia 31/03/2021”. 
Tira-se que além do pagamento da última parcela prevista (prevista para 2019) o relatório 
deve ser apresentado uma vez, no ano de 2021, após a realização do evento daquele 
ano. No relatório, deve estar contido, no mínimo: fotos dos três anos de operação que 
comprovem as contrapartidas previstas, com separação por datas, nomes de artistas e 
público estimado.   
 
6)   O prazo de manutenção de documentos na sede da contratada de que trata o subitem 
2.2 corresponde ao prazo de 05 (cinco) anos.  

 
7) A multa rescisória, quando cabível, só recairá sobre o lance financeiro do vencedor do 
certame - aplicado de forma proporcional à falta de execução.  

  
8) Os ritmos considerados “alusivos ao Carnaval” são: samba, pagode, axé, swing 
(conforme chamada pública), além de samba de raiz, partido-alto, samba-enredo, samba-
funk, sambalanço, samba-reggae, samba-rock. A intenção de se colocar a expressão 
“entre outros” se dá em virtude da diversidade de ritmos, tipos, gêneros e subgêneros 
relacionados com o Carnaval. Outrossim, salienta-se que outros ritmos, modalidades, 
tipos, gêneros e subgêneros não diretamente relacionados com o carnaval mas que 
possam trazer grande quantidade de público e que tenham relação com festas populares 
podem ser submetidos à aprovação da Secretaria.     

  
9) A área disponível para ativação no centro de Florianópolis contempla a Praça Fernando 
Machado e parte da Av. Paulo Fontes, conforme o Anexo 01.  Quanto ao item 9.3, tem-se: 
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“9.3) Com exceção da Arena Central, as contrapartidas não podem ter a marca do 
vencedor, a menos que ocorra autorização por parte da Prefeitura”. Como as 
contrapartidas são eminentemente relativas a blocos de bairros - e centro, os pedidos 
para ativação nesses locais devem ser submetidos à Secretaria para avaliação e 
consequente autorização ou negativa.   

   
10) O item 1.1 da minuta do contrato traz: “(...) tem como objeto o patrocínio a ser 
prestado pela PRODUTORA à PREFEITURA para a participação deste nos eventos 
arrolados na Chamada Pública SMTTDE 01/2019, de acordo com as condições adiante 
estipuladas”. Temos, adiante: “9) PRODUTOS, ENTREGAS E CONTRAPARTIDAS, 9.1) 
As responsabilidades e contrapartidas da vencedora estão disponíveis no Anexo 4. 9.2) 
As responsabilidades e contrapartidas da Prefeitura estão disponíveis no Anexo 5.  9.3) 
Com exceção da Arena Central, as contrapartidas não podem ter a marca do 
vencedor, a menos que ocorra autorização por parte da Prefeitura”.  Não está sendo 
ofertada a exclusividade de comercialização noutro local que não seja na Arena Central. 

 
11)   As contrapartidas oferecidas pela Prefeitura de Florianópolis (“exclusividade de 
publicidade e comercialização no espaço delimitado” e, ainda, “ativação de marcas em 
outras formas/locais previstas em lei em toda a área”) permitem a exploração de diversas 
marcas (pertencentes ou licenciadas em favor da produtora de eventos/patrocinadora do 
evento), sem limitação de marcas para a vencedora do certame. 

 

 

                                             Juliano Richter Pires 

Secretário Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
 
 

Vinicius De Luca Filho 
Superintendente Municipal de Turismo 

 


