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CHAMADA PÚBLICA 11/2018 
 

EDITAL DE PATROCÍNIO - PESSOA JURÍDICA 

19ª FENAOSTRA  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, através da SECRETARIA DE 
TURISMO, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, com sede na Rua 
Padre Roma, 482, Centro, Florianópolis/SC, torna público o edital de patrocínio da 19ª 
FENAOSTRA, de 06 a 16 de setembro de 2018, a ser realizada na Praça Fernando 
Machado e imediações. 
 
1 OBJETO 

1.1 O presente edital tem por objeto a busca de patrocinadores para a 19ª FENAOSTRA 
2018, de 06 a 16 de setembro de 2018, a ser realizada na Praça Fernando Machado e 
imediações, no Centro de Florianópolis, destinados à operação comercial de serviços de 
qualquer natureza. COTA OURO – R$ 5.000,00 (uma cota disponível). COTA PRATA – R$ 
3.000,00 (uma cota disponível). 
  
2 MOTIVAÇÃO  E JUSTIFICATIVA  
 
2.1 A FENAOSTRA consagrou-se como uma festa popular da capital catarinense, estando 
em sua 19ª. edição. Trata-se de evento gastronômico e cultural. Durante a realização da 
festa, além de atrações artísticas em suas várias expressões, há intensa divulgação da 
cultura e artesanato da ilha, aliadas ao ponto forte das festividades que reside na 
divulgação e na comercialização da ostra. Santa Catarina atualmente responde por mais 
de 95% da produção de ostra nacional e, Florianópolis, por sua vez, a praticamente 75% 
por cento da produção estadual. A importância da produção de ostras para o município de 
Florianópolis vai além do aspecto econômico-financeiro e de geração de empregos (cerca 
de 5000 empregos entre diretos e indiretos) resultante dessa atividade: trata-se da 
divulgação e expansão de consumo de alimento saudável, com baixo teor de calorias, e 
rico em vitaminas, sais minerais e ômega 3. Para o município tem-se a oportunidade de 
divulgar a cidade, sua cultura e fomentar o turismo, com reflexos diretos na economia, a 
curto e em médio prazo, divulgando-se a capital catarinense, especialmente em época em 
que a procura pelas praias não é fator determinante de viagens turísticas. A busca de 
patrocinadores serve para amenizar o investimento de recursos públicos, além de 
possibilitar aos participantes mais opções de produtos e serviços no evento.  
 
3 DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
3.1 O presente credenciamento está fundamentado nos seguintes dispositivos:  
 
A) Constituição da República Federativa do Brasil;  
B) Lei Federal n.º 4.320/64;  
C) Lei Orgânica do Município de Florianópolis;  
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D) Lei de Diretrizes Orçamentária do Município de Florianópolis - LDO;  
E) Plano Plurianual do Município de Florianópolis - PPA;  
F) Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de 
Direito na Legislação orçamentária municipal.  
 
4 VALORES DE REFERÊNCIA E CONTRAPARTIDAS 

 
4.1 A tabela de valores e contrapartidas está abaixo: 
 

Descrição Valor mínimo/de referência Contrapartida 

COTA 
OURO (uma 
cotas) 

1) R$  5.000,00 (o pagamento 
será realizado diretamente para 
Rainha, 1ª e 2ª princesas e 
personagem “Ostrilho”;  

 

 

Um espaço de 4m x 4m (Possibilidade do espaço ser 
utilizado para comercialização de bebidas. Somente o 
espaço, sem estrutura física). O local será 
determinado em comum acordo entre patrocinador e 
Prefeitura. 

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

Possibilidade de realização de ação de merchandising 

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

 

COTA 
PRATA 

1) R$  3.000,00 (o pagamento 
será realizado diretamente para 
Rainha, 1ª e 2ª princesas e 

personagem “Ostrilho” 

Um espaço de 3m x 3m (Espaço não pode ser utilizado 
para comercialização de bebidas. Somente o espaço, 
sem estrutura física). O local será determinado em 
comum acordo entre patrocinador e Prefeitura. 

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

Possibilidade de realização de ação de merchandising 

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

 

 
4.2 Se por ventura a vencedora da cota ouro for comercializar bebidas, deverá, 
obrigatoriamente, fornecer o copo SUSTENTÁVEL, reciclável e reutilizável a partir de 
operação com empresa credenciada pela Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico. 
 
4.3 Se por ventura a vencedora for comercializar bebidas, não poderá ultrapassar o teto 
estipulado, conforme segue: 
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Item Preço (em R$) 

Chopp 300 ml Até 8,00 

Chopp artesanal 300 ml Até 14,00 

Cerveja 300 ou 350 ml Até 5,00 

Cerveja artesanal 300 ml Até 16,00 

Refrigerante 300 ml ou 350 ml Até 5,00 

Água com ou sem gás Até 4,00 

 

 
 
 
5 DA VIGÊNCIA  
 
5.1 O presente credenciamento de patrocínio terá seu prazo de vigência a partir da 
assinatura do contrato. A montagem do espaço deverá ocorrer de 02 a 06 de setembro de 
2018, até às 14 horas; a desmontagem deverá iniciar a partir das 23 horas do dia 16 de 
setembro e encerrar até o dia 17 de setembro de 2018, 18 horas.   
 
6 DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO   
 
6.1 Os interessados deverão preencher ficha de inscrição com diversos campos (ANEXO);  
 
6.2 Os interessados, se forem comercializar alimentos ou bebidas, deverão entregar prova 
de capacidade técnica da empresa, mediante a apresentação de atestado(s) de 
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove a aptidão para o desempenho de atividades do tipo: bares, restaurantes, e/ou 
congêneres atuantes com a comercialização, fornecimento e/ou preparo de gêneros 
alimentícios em geral;  
 
6.3 Os vencedores deverão efetuar pagamento à rainha, 1ª princesa, 2ª princesa e Ostrilho 
(personagem) até o dia 17 de setembro de 2018 e apresentar recibos à Secretaria de 
Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. 
 
6.4 Caso haja vencedor tanto para cota ouro como para cota prata o valor total a ser pago 
para Corte (composta por rainha, 1ª princesa e 2ª princesa) e Ostrilho é de R$ 5.700,00. A 
diferença entre a soma dos valores dos patrocinadores e o pagamento da corte e do 
Personagem Ostrilho, de R$ 2.300,00, deverá ser totalmente utilizado para o pagamento 
de insumos e materiais para a realização dos Cook shows e harmonizações (4 
apresentações, de 10 a 13 de setembro. Insumos são compostos por alimentos e 
ingredientes em geral e materiais são compostos por equipamentos e utensílios.  
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7 DA DISPUTA 

 
7.1 Os participantes concordam em pagar o valor de referência previsto no presente edital 
ou o valor do lance ofertado. 
 

7.2 Em caso de mais interessados do que vagas disponíveis, será classificado o 
estabelecimento que ofertar o maior valor por tipo de cota, podendo dar quantos lances 
forem necessários, de forma alternada com o(s) outro(s) interessado(s).  
 

7.3 Mesmo os interessados que não estiverem entre as propostas vencedoras deverão 
participar do leilão para desempate – com validade para a lista de espera. 
 
8 DA AVALIAÇÃO 

 

8.1 A comissão de avaliação dos participantes no presente edital será composta pelo 
Superintendente Municipal de Turismo e mais dois trabalhadores da Secretaria Municipal 
de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, que receberão a documentação e 
as propostas impreterivelmente no dia 28 de agosto de 2018, às 14 horas, na sala 309 – 
sala de reuniões da própria Secretaria. 
 

9 PRAZOS 

 
9.1 As propostas deverão ser submetidas no dia 28 de agosto de 2018, às 10 horas, na 
Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Rua Padre 
Roma, 482, Ed. Premier, 3o. Andar, sala 309.  
 
9.2 O resultado será publicado no dia 28 de agosto de 2018, após às 17 horas, no site da 
Secretaria.  
 

9.3 O prazo para recurso é até o dia 30 de agosto de 2018, devendo ser protocolizado o 
recurso até às 17 horas, no setor de Protocolo da Secretaria.   
 
9.4 O resultado após o recurso será publicado no dia 31 de agosto, a partir das 16 horas, 
no site da Secretaria. 
 
 9.5 As empresas vencedoras deverão efetuar o pagamento até o dia 17 de setembro de 
2018. 
 

10 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS VENCEDORAS 
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10.1 Os vencedores deverão disponibilizar pessoal em número suficiente, que deverão se 
apresentar treinados/capacitados, com crachá/credencial e uniformizados para 
atendimento durante a festa. 
 
10.2 Os vencedores deverão manter os valores de bebidas conforme estabelecido aqui, 
caso realizem a comercialização de bebida. 
 
10.3 Os vencedores deverão providenciar todos os recursos humanos, materiais – 
incluindo de consumo – para o evento. 
 

10.4 A gestão do caixa será de responsabilidade de cada vencedor – não haverá caixa 
central. 
 

10.5 A segurança de cada espaço é de responsabilidade da organização vencedora do 
certame.  
 
10.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pelo 
fiscal da Secretaria de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis; 
 

10.7 A  Secretaria de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico buscará as 
licenças para a realização do evento. Porém, é de responsabilidade das empresas 
vencedoras providenciar as licenças específicas de seus stands. 
 

10.8 Todas as peças publicitárias alusivas à Fenaostra deverão conter a marca do evento, 
a marca da Prefeitura de Florianópolis e a marca turística do município correspondente à 
ostra. 
 
11 OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, TECNOLOGIA E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 
11.1 Designar funcionário da Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico para orientar e monitorar as ações e espaços do patrocinador  
 

11.2 Disponibilizar espaço físico conforme descrito  
 

11.3 A Secretaria de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico contratará 
seguranças e vigilantes, porém, não pode ser responsabilizada por furtos ou avarias que 
por ventura ocorrerem durante o evento. 
 
12 DAS SANÇÕES 

 

12.1 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. 
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12.2 Penalidades que poderão ser cominadas às vencedoras, após defesa e direito ao 
contraditório: 
  
12.2.1 em caso de falta em qualquer dia da FENAOSTRA - multa de 100% do valor pago  
  
12.2.2 em caso de ultrapassar os preços máximos previstos no edital – multa de 100% do 
valor pago 
 
13 OUTROS CASOS 
 
13.1 Os casos omissos serão tratados pela Comissão da Secretaria de Turismo, 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
 
 
 

 
Florianópolis, 21 de agosto de 2018.  

 

  
 

 
Vinicius De Luca Filho 

Superintendente Municipal de Turismo 
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FICHA DE INSCRIÇÃO – PESSOA JURÍDICA - PATROCÍNIO 

FENAOSTRA 2018 

 
RAZÃO SOCIAL__________________________________________________________ 

 
 
NOME FANTASIA_________________________________________________________ 

 
CNPJ___________________________________________________________________ 

 
RESPONSÁVEL (NOME DA PESSOA)_________________________________________ 

 
Declaro concordar com os termos do edital de credenciamento. 
 
 
Nome e Assinatura_____________________________________________________ 

 
 

(Para uso da comissão de avaliação – não preencher) 

Apresenta documentação?  (  ) completa      (  ) incompleta     (   ) não apresenta 

Observações: 

 

 

 


