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Edital de Seleção Pública de Projetos para Patrocínio CREA-SC nº 001/2019 

 
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA-SC, com esteio na 

Política de Concessão de Patrocínio, aprovada pela Decisão Plenária PL/SC nº 043/2019, de 

05 de abril de 2019, e Decisão DIR-014/2019, da Diretoria deste Conselho, e de acordo com o 

disposto no Decreto nº 6.555/2008, na Instrução Normativa da Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República (Secom/PR) nº 09, de 19 de dezembro de 2014, e demais 

normas aplicáveis em vigor, torna pública a abertura do processo para seleção de projetos a serem 

patrocinados em 2019 que tenham por objeto a realização de eventos, exposições ou publicações 

relacionados a temas inerentes à Engenharia, à Agronomia, à Geologia, à Geografia ou à Meteorologia. 

 

1. DA APRESENTAÇÃO 

1.1 O CREA-SC tem como missão institucional atuar com eficácia na orientação, fiscalização, 

valorização e aperfeiçoamento do exercício profissional, promovendo a melhoria da segurança e da 

qualidade de vida da sociedade.  

1.2 A comunicação do CREA-SC, no âmbito externo, visa atender ao dispositivo constitucional 

de publicidade e transparência de atuação da Administração Pública, com foco em campanhas de 

caráter educativo, informativo ou de orientação social e nas suas atribuições de fiscalização e 

regulamentação do exercício profissional definidas em  Lei. 

1.3 A concessão de patrocínio pelo CREA-SC é um processo para seleção de projetos que estejam 

alinhados às disposições de sua Política de Concessão de Patrocínio, que tem como princípios: 

a) fortalecer a imagem e os serviços prestados pelo CREA-SC; 

b) apoiar ações vinculadas à missão e visão do CREA-SC e ao seu planejamento estratégico; 

c) fortalecer o relacionamento do CREA-SC com a sociedade; 

d) incentivar ações vinculadas à valorização das profissões abrangidas pelo Sistema  

Confea/Crea; 

e) incentivar ações que promovam a inovação, atualização e a geração de conhecimento técnico-

científico de interesse da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia; e 

f) valorizar ações que contribuam com o regular exercício profissional na área da Engenharia, 

da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, visando à proteção da sociedade. 

 

2. DO OBJETO 

2.1 Este processo público visa à seleção de projetos a serem realizados no Brasil relacionados a temas 

inerentes à Engenharia, à Agronomia, à Geologia, à Geografia ou à Meteorologia, que estejam em 

consonância com os princípios da Política de Concessão de Patrocínio do CREA-SC, e que estimulem o 

desenvolvimento científico, tecnológico e econômico, assim como a troca de experiências e a 

interação entre profissionais, empresas e instituições científicas e tecnológicas. 

2.2 Este processo público para seleção de projetos para patrocínio observará as seguintes etapas: 

a) Inscrição; 
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b) Pré-Seleção; 

c) Seleção; 

d) Homologação; 

e) Contratação; e 

f) Prestação de Contas. 

 

3. DO PROJETO 

3.1 Poderá ser inscrito neste processo seletivo projeto cuja execução esteja compreendida entre o dia 

10 de junho de 2019 e o dia 31 de dezembro de 2019. 

3.2 O projeto inscrito deverá estar relacionado a temas inerentes à Engenharia, à Agronomia, à 

Geologia, à Geografia ou à Meteorologia e contemplar a realização de um dos seguintes objetos: 

a) Evento: congresso, conferência, encontro, fórum, seminário, simpósio ou workshop realizado 

no país; 

b) Exposição: feira ou mostra de produtos realizada no país; 

c) Publicação: livro, revista, entre outros, que apresente pesquisas, estudos acadêmicos, 

científicos, tecnológicos ou históricos, em suporte tradicional (papel) e/ou digital. 

3.3 O projeto inscrito poderá ser de âmbito: 

a) municipal; 

b) estadual; 

c) regional; 

d) nacional; ou 

e) internacional. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 De acordo com a Política de Concessão de Patrocínios do CREA-SC estão aptas a 

inscreverem projetos neste processo de seleção pública para patrocínio as seguintes pessoas jurídicas 

constituídas segundo as leis brasileiras, com sede no território nacional: 

a) instituições de ensino superior sem fins lucrativos registradas ou cadastradas no CREA-SC; 

b) pessoas jurídicas de direito público; 

c) pessoas jurídicas de direito privado. 

 

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS  

5.1 O valor aprovado para a política de patrocínio do CREA-SC, no ano de 2019, é de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que será distribuído conforme as cotas definidas 
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abaixo. O proponente deverá indicar em qual cota de patrocínio deseja inscrever seu projeto, 

como segue: 

a) 10 (dez) cotas no valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada; 

b) 05 (cinco) cotas no valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada; 

c) 02 (duas) cotas no valor máximo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada. 

5.2 Se alguma das cotas de patrocínio estabelecidas restar deserta ou fracassada, o valor será 

diluído dentre as demais cotas, a critério do CREA-SC. 

5.3 O projeto inscrito poderá obter patrocínio complementar de outras entidades ou empresas, 

desde que os itens a serem patrocinados pelo CREA-SC não tenham sido beneficiados integralmente 

por outro patrocinador. 

5.4 A cota solicitada deverá ser coerente com as contrapartidas ofertadas pelo proponente ao 

CREA-SC. 

5.5 As despesas decorrentes deste processo de seleção correrão à conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos Parcerias. 

 

6. DAS CONTRAPARTIDAS 

6.1 Serão estabelecidas contrapartidas de imagem e negocial, de acordo com o foco do projeto e 

que possibilitem ampla divulgação da marca CREA-SC. 

6.2 Considera-se "contrapartida" a obrigação contratual do patrocinado que expressa o direito de 

associação da marca do patrocinador ao projeto patrocinado, tais como: 

a) exposição da marca do patrocinador e/ou de seus produtos e serviços nas peças de divulgação 

do projeto; 

b) iniciativas de natureza negocial oriundas dessa associação (item 6.5 desse edital); 

c) autorização para o patrocinador utilizar nomes, marcas, símbolos, conceitos e imagens do 

projeto patrocinado; 

6.3 Constitui Contrapartida de Imagem a inserção da logomarca do CREA-SC nos seguintes 

elementos: 

a) peças gráficas impressas de divulgação tais como: adesivos, cartazes, catálogos, certificados, 

convites, crachás, encartes, flyers, folders, informativos, panfletos, programas, revistas ou jornais de 

circulação interna, publicações, entre outras; 

b) peças audiovisuais de divulgação tais como: vídeo do evento, vinheta de abertura, 

apresentações de slides, making off, documentário, locução, entre outras; 

c) peças eletrônicas de divulgação tais como: convites eletrônicos, banners, newsletters, e-mail 

marketing, hot site, site, blog, aplicativos, entre outras; 

d) peças publicitárias de mídia impressa tais como: anúncios veiculados em jornais, revistas e 

outros veículos, entre outras; 

e) peças publicitárias de mídia exterior ou não mídia tais como: outdoors, busdoors, painéis de 

rua, entre outras; 
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f) peças publicitárias de mídia televisiva – exemplos: anúncios em TV aberta e fechada, entre 

outras; 

g) peças de sinalização tais como: backdrops, displays, faixas, painéis, banners, placas, testeiras, 

totens, entre outras; 

h) peças promocionais tais como: agendas, pastas, blocos de anotações, cadernos, canetas, livro, 

publicação, entre outras; 

i) divulgação em Redes Sociais. 

6.4 Constitui Contrapartida de Imagem a citação ou menção ao CREA-SC nos seguintes meios: 

a) realização do evento/exposição - exemplos: citação por mestre de cerimônias na abertura ou 

encerramento, menção em sistema de som do local, citação em entrevistas, entre outras; 

b) mídias radiofônicas - exemplos: spot de rádio, merchandising; 

c) releases e materiais distribuídos à imprensa; 

d) exibição de vídeo institucional do CREA-SC durante o evento/exposição; 
 

e) cessão de espaço para inserção de texto institucional/anúncio do CREA-SC - exemplos: em 

publicações, catálogos ou outras peças gráficas de divulgação; 

f) cessão de direitos para a utilização de imagens do projeto. 

6.5 Constitui Contrapartida Negocial: 

a) distribuição/instalação de materiais de divulgação do CREA-SC - exemplos: inserção de 

folhetos nas pastas dos participantes, distribuição de folders, instalação de totens ou banners; 

b) cessão ao CREA-SC de estande com  infraestrutura adequada (montagem básica) – estande de 

no mínimo 9 m2 contendo uma mesa redonda com tampo de vidro e 3 cadeiras; balcão alto para 

atendimento e uma banqueta alta; testeira com logomarca do CREA-SC; TV tela plana; porta folder; 

vaso alto com planta verde para chão; plotagem com arte fornecida pelo CREA-SC para parede de 3 

m2. Para estandes de 12 m2 a 16 m2 deverá ser incluído também um sofá para 2 lugares ou duas 

poltronas individuais e plotagem com arte fornecida pelo CREA-SC para parede de 4 m2. Para 

estandes de 20 m2 deverá ser incluído além do mobiliário do estande de 9 m2 um sofá com 2 lugares, 

duas poltronas individuais e uma mesa de centro, além de plotagem com arte fornecida pelo CREA-

SC para parede de fundo, conforme layout do estande; 

c) participação de representantes do CREA-SC na programação do evento - exemplos: 

palestras, mesa de abertura, painéis e outros; 

d) cessão de mailing do evento/projeto; 

e) cessão de, no mínimo, 5 (cinco) convites e inscrições; 

6.6 No patrocínio de Publicações, é obrigatório o envio do conteúdo, por parte do proponente, para 

conhecimento prévio do CREA-SC, antes de sua publicação.  

6.7 O patrocinado é responsável pela execução das ações necessárias à realização do projeto, não 

cabendo ao CREA-SC, em nenhuma hipótese, quaisquer atribuições operacionais relativas à realização 

do evento, da exposição ou da publicação, tais como divulgação, mobilização de público, cessão de 

espaço e/ou infraestrutura para realizar o evento, viabilização de palestras, impressão de materiais, 
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Edital de Seleção Pública de Projetos para Patrocínio CREA-SC nº 001/2019 

Remetente: 

(Razão Social do Proponente) 

(Título do projeto) 

(Endereço do Proponente)  

disponibilização de pessoal, entre outras. 

 

7. DA INSCRIÇÃO DOS PROJETOS 

7.1 Neste processo público de seleção cada proponente poderá inscrever, no máximo, 01 (um) 

projeto. 

7.2 A inscrição é gratuita e deve ser realizada no período compreendido entre as 08:00 hs do dia 16 

de abril de 2019 até às 17:00 horas do dia 16 de maio de 2019. 

7.3 O ato de inscrição compreende o preenchimento integral e apresentação ao CREA-SC do 

Formulário de Solicitação de Patrocínio, acompanhado dos documentos obrigatórios, por via postal ou 

diretamente em uma das unidades do Conselho (sede, inspetorias e escritórios), sendo de responsabilidade da 

solicitante o meio e forma escolhidos para a entrega e protocolo de sua proposta. 

7.4 Será considerado inscrito o projeto protocolizado no CREA-SC (sede, inspetorias e escritórios) até a 

data e horário limite da Etapa de Inscrição. 

7.5 O Formulário de Solicitação de Patrocínio e demais documentos deverão ser apresentados ao 

CREA-SC em um único envelope lacrado contendo a seguinte identificação: 

7.6 O proponente é responsável pelas informações fornecidas no Formulário de Solicitação de 

Patrocínio preenchido. 

7.7 Ao Formulário de Solicitação de Patrocínio poderão ser anexados outros documentos ou 

informações consideradas relevantes para a análise do projeto. 

7.8 É vedada qualquer alteração no projeto após sua apresentação ao CREA-SC, exceto o previsto 

no item 11.3. 

 

8. DA DOCUMENTAÇÃO 

8.1 Para habilitação do projeto, devem ser apresentados ao CREA-SC os seguintes documentos: 

a) Formulário de Solicitação de Patrocínio devidamente assinado pelo(s) representante(s) 

legal(ais) do proponente; 

b) Prova de regularidade cadastral: 

1. cópia do ato constitutivo e/ou Contrato Social e alterações, ou alterações consolidadas, ou 

Estatuto Social com as alterações, se houver, devidamente registrados nos órgãos competentes; 

2. documento comprobatório que indique as pessoas habilitadas a representar a pessoa 

jurídica, devidamente registrado no respectivo órgão competente, se for o caso, quando tal 
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indicação não estiver expressa nos atos constitutivos; 

3. prova de regularidade de inscrição do proponente no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 

4. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, ou declaração original, 

sob as penas da lei, de que não é contribuinte ou é isento, ou cópia do documento de isenção 

emitido pelo(s) órgão(s) competente(s), relativa ao domicílio ou sede do Proponente; 

5. cópia da carteira de identidade do(s) representante(s) legal(ais) do proponente; 

6. prova de inscrição do(s) representante(s) legal(ais) do proponente no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF); 

c) Prova de regularidade fiscal e trabalhista, observados os respectivos prazos de validade: 

1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos e à Dívida Ativa do Estado, 

caso seja contribuinte; 

3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos e à Dívida Ativa do Município, 

caso seja contribuinte; 

4. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 

5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT/TST); 

6. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF/CEF); 

d) Declarações assinadas pelo(s) representante(s) legal(is) do proponente: 

1. declaração original de que está adimplente com as exigências contratuais de eventual 

patrocínio anterior celebrado com órgão ou entidade da Administração Pública Federal; 

2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a 

Administração Pública; 

3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não 

possui(em), em seu quadro societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos 

ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança que atuem na área responsável pela 

demanda ou pela contratação; 

4. declaração original de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvados os maiores 

de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, 

da Constituição Federal de 1988. 

8.2 Na hipótese de o ato constitutivo exigir a assinatura conjunta de dois ou mais 

representantes legais para a validade dos atos, deverá ser apresentada a cédula de identidade de 

todos estes, bem como as assinaturas de todos devem constar dos documentos em que as 

assinaturas se façam necessárias;  

8.3 Tratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o 

proponente deverá comprovar, além da documentação prevista acima, o preenchimento dos 

requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da referida lei federal. A presente comprovação poderá ser 
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efetuada mediante apresentação de declarações específicas firmadas pelo proponente, sob sua 

responsabilidade e sob as penas da lei.  

8.4 Na hipótese em que o proponente for entidade pública e não detiver, em decorrência de 

sua natureza jurídica, algum(ns) dos documentos exigidos, deverá ser apresentada justificativa 

fundamentada, a qual será submetida à análise do CREA-SC. 

8.5 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por 

cópia autenticada por Tabelião ou por empregado do CREA-SC (mediante conferência com os 

originais).  

8.6 O proponente deverá manter a regularidade da documentação obrigatória durante todas as 

etapas do processo seletivo, assim como se responsabilizar pelo envio ao CREA-SC de nova 

documentação em caso de vencimento da validade ou alteração de algum dos documentos 

apresentados. 

8.7 O CREA-SC poderá solicitar outros documentos que sejam necessários à análise do projeto. 

 

9. DA PRÉ-SELEÇÃO DOS PROJETOS 

9.1 A Etapa de Pré-Seleção compreende a análise dos projetos inscritos, considerando a 

regularidade documental e a pontuação do projeto conforme os quesitos técnicos estabelecidos. 

9.2 A análise de regularidade documental, de caráter eliminatório, identificará os projetos 

habilitados para serem submetidos à análise técnica. 

9.3 Será inabilitado o projeto que contemplar uma das seguintes irregularidades: 

a) tenha sido inscrito após a data limite fixada por este Edital; 

b) tenha objeto diferente do previsto neste Edital - evento, exposição ou publicação – ou que não 

aborde temas inerentes à Engenharia, à Agronomia, à Geologia, à Geografia ou à Meteorologia; 

c) pleiteie cota de patrocínio acima do valor máximo previsto para o respectivo objeto; 

d) não apresente Formulário de Solicitação de Patrocínio; 

e) não apresente, no todo ou em parte, a documentação obrigatória, ou cuja validade esteja 

expirada; 

f) informe dados cadastrais incorretos, falsos ou incompletos; 

g) esteja em desacordo com o presente Edital, com a Política de Concessão de Patrocínio do 

CREA-SC ou qualquer outra legislação aplicável. 

9.4 Será inabilitado o projeto que apresentar proponente em uma das seguintes condições: 

a) apresente impedimentos para contratar com a Administração Pública; 

b) não desfrute de idoneidade fiscal e  creditícia; 

c) mantenha contrato de prestação de serviços de publicidade ou de promoção com o 

patrocinador; 

d) seja associação de empregados ativos ou inativos do CREA-SC; 

e) possua, em seu quadro societário, empregado do CREA-SC ou parentes, até 3º grau, dos 
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ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda 

ou contratação. 

9.5 Será inabilitado o projeto que apresentar uma das seguintes características: 

a) possua cunho político-partidário; 

b) possua cunho religioso; 

c) possua natureza discriminatória, seja em função de etnia, nacionalidade, opinião política, 

religião, gênero, orientação sexual, condição social ou condição física; 

d) envolva jogos de azar e/ou especulativos; 

e) seja ilegal ou coloque em risco a imagem do CREA-SC; 

f) use nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos, ou que estejam associados a qualquer modalidade de veiculação eleitoral. 

9.6 Após análise da regularidade documental, o projeto habilitado será avaliado a partir dos 

seguintes quesitos técnicos: 

Quadro 1. Quesitos Técnicos para Seleção de Projetos de Eventos e Exposições 
 

Quesitos Técnicos Peso 
Escala 

Nota 
Avaliação do Quesito 

Nota 

Máxima 

 

1 

Visibilidade institucional e 

potencial de comunicação 
 

5 
 

1 a 5 

Verificar as possibilidades de exposição da 

marca e seu impacto no fortalecimento da 

imagem institucional do CREA-SC 

 

25 

 

2 
Relevância das 

contrapartidas 

 

4 
 

1 a 5 

Verificar se as contrapartidas oferecidas são 

relevantes para a exposição da marca CREA-

SC 

 

20 

 
3 

 

Aderência à missão do 

Sistema CREA-SC 

 
3 

 
1 a 5 

Verificar no projeto a relação do 

evento/exposição com os objetivos 

estratégicos e a missão do CREA-SC 

 
15 

 
4 

 
Proposta de conteúdo 

 
3 

 
1 a 5 

Verificar o conteúdo expresso nos temas a 

serem abordados, palestrantes, autores e 

participantes envolvidos, no formato do 
projeto, entre outros 

 
15 

 

5 
 

Abrangência do projeto 
 

3 
 

1 a 5 

Verificar a abrangência do projeto com 

relação à cota solicitada 
 

15 

Pontuação máxima por projeto 90 
 

Quadro 2. Quesitos Técnicos para Seleção de Projetos de Publicações 
 

Quesitos Técnicos Peso 
Escala 

Nota 
Avaliação do Quesito 

Nota 

Máxima 

 

1 

Visibilidade institucional 

e potencial de 
comunicação 

 

5 
 

1 a 5 

Verificar as possibilidades de exposição da 

marca, impacto no fortalecimento da imagem 
institucional do CREA-SC 

 

25 

 

2 
Relevância das 

Contrapartidas 

 

4 
 

1 a 5 
Verificar se as contrapartidas oferecidas são 

relevantes para a exposição da marca CREA-

SC 

 

20 

 

3 
Aderência à missão do 

CREA-SC 

 

3 
 

1 a 5 

Verificar no projeto a relação do conteúdo da 

publicação com os objetivos estratégicos e a 

missão do CREA-SC 

 

15 
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4 

 
Proposta de conteúdo 

 
3 

 
1 a 5 

Verificar se o conteúdo abrange temas de 

interesse dos profissionais registrados no 

CREA-SC, entre outros 

 
15 

5 Tiragem 3 1 a 5 
Verificar a quantidade de exemplares que 

serão publicados com relação à cota 

solicitada 

15 

Pontuação máxima por projeto 90 

 

Quadro 3. Escala de Pontuação para Projeto de Patrocínio 
 

Escala de Pontuação 

Pontuação máxima por projeto 90 

Pontuação mínima para aprovação do projeto 60 

 

Escala de notas por quesito 

1 - Não atende 

2 - Atende em menor parte 

3 - Atende parcialmente 

4 - Atende em maior parte 

5 - Atende totalmente 

9.7 O projeto será pontuado com notas que variam de 1 (um) a 5 (cinco) para cada quesito, sendo o 

grau 5 (cinco) considerado a maior pontuação. 

9.8 A nota final do projeto será obtida pela média ponderada das notas, conforme critérios e pesos 

acima. 

9.9 Será desclassificado o projeto cuja pontuação final seja inferior a 60 (sessenta) pontos. 

9.10 O valor a ser concedido deverá considerar a pontuação obtida, considerando o público alvo 

previsto, o investimento em divulgação do projeto e as contrapartidas oferecidas. 

9.11 Os projetos pré-selecionados pelo Comitê de Patrocínio serão classificados em ordem 

decrescente de notas de acordo com o objeto proposto - evento, exposição ou publicação. Em caso de 

empate e se não houver mais disponibilidade financeira para atender aos projetos empatados, será 

classificado o de melhor nota no item de peso maior. Se o empate persistir, haverá sorteio. 

 

10. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS 

10.1 A Etapa de Seleção compreende a aprovação pela Diretoria dos projetos pré-selecionados e 

dos valores que o CREA-SC concederá a título de cota de patrocínio. 

10.2 A relação dos projetos selecionados pela Diretoria será submetida à apreciação do Plenário do 

CREA-SC. 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO DOS PROJETOS 

11.1 Após decisão do Plenário, a relação dos projetos homologados será publicada no site 

http://www.crea-sc.org.br. 

11.2 Caso o proponente não concorde com o valor aprovado, deverá declinar do patrocínio por 

intermédio de correspondência protocolizada no CREA-SC e dirigida ao Comitê de Patrocínio, que 

dará conhecimento à Diretoria e ao Plenário do Conselho. 

http://www.crea-sc.org.br./
http://www.crea-sc.org.br./
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11.3 A alteração pelo proponente do projeto homologado pode implicar a sua desqualificação a 

qualquer tempo, a critério do CREA-SC. Se houver mudança da data de execução do projeto, o 

proponente deverá justificar a alteração através de ofício que será analisado pelo Comitê de Patrocínio 

para definir a permanência ou não do apoio financeiro.  

11.4 O cancelamento do projeto homologado, por qualquer motivo, ainda que por força maior ou 

caso fortuito, não enseja o direito de substituição por outro projeto. 

11.5 Os projetos homologados estarão aptos para contratação. 

 

12. DA ETAPA DE CONTRATAÇÃO 

12.1 A Etapa de Contratação compreende a formalização da concessão de patrocínio, mediante 

Contrato a ser assinado pelo patrocinado e pelo CREA-SC. 

12.2 A pessoa jurídica a ser patrocinada deverá manter conta corrente ativa, do mesmo CNPJ 

informado no ato de inscrição do projeto, na qual será efetuado o repasse referente ao patrocínio aprovado, 

não sendo exigida conta exclusiva para essa finalidade. 

12.3 No ato da contratação serão conferidas a validade e a atualização das provas de regularidade 

fiscal, trabalhista e cadastral. 

12.4 O CREA-SC poderá consultar a regularidade do proponente em cadastros restritivos e solicitar 

a atualização dos documentos cuja validade tenha expirado, bem como de outros documentos 

necessários à formalização do contrato de patrocínio. 

12.5 O projeto homologado cujo proponente não apresentar regularidade fiscal, trabalhista e 

cadastral na data da formalização da concessão de patrocínio será desqualificado. 

12.6 Caso, após celebrado o contrato, o patrocinado não possa realizar o evento, deverá declinar 

oficialmente do patrocínio concedido pelo CREA-SC, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de 

antecedência da data de execução do projeto. 

12.7 Caso o disposto no item anterior não seja observado, o patrocinado estará impossibilitado de 

participar de qualquer modalidade de patrocínio, junto ao CREA-SC, no prazo de 12 (doze) meses, a 

contar da sua inabilitação. 

 

13. DO REPASSE DE RECURSOS 

13.1 O repasse de até 50% do recurso de patrocínio aprovado poderá ser efetuado antes da execução 

do projeto se o proponente solicitar ao Comitê de Patrocínio, por ofício, desde que comprove no 

mínimo 50% da contrapartida de comunicação proposta. 

13.2 No ato do repasse dos recursos serão conferidas a validade e a atualização das provas de 

regularidade fiscal, trabalhista e cadastral. 

13.3 O CREA-SC poderá consultar a regularidade do patrocinado em cadastros restritivos e solicitar 

a atualização dos documentos cuja validade tenha expirado, bem como de outros documentos 

necessários ao repasse dos recursos. 

13.4 Caso, após o repasse dos recursos, o patrocinado não possa realizar o evento, deverá proceder à 

devolução dos recursos aos cofres do CREA-SC, devidamente atualizados, com base na variação do IGP-
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M, da Fundação Getúlio Vargas, ou índice que vier a substituí-lo, sob pena de adoção das demais 

medidas cabíveis. 

13.5 Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do contrato, os recursos integrais ou 

remanescentes, de acordo com cada caso, deverão ser restituídos ao CREA-SC, no prazo improrrogável 

de 30 (trinta)  dias. 

 

14. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

14.1 O ato de prestação de contas compreende o preenchimento integral e a apresentação ao CREA-

SC do Formulário de Prestação de Contas, acompanhado dos documentos comprobatórios que deverão 

ser protocolizados diretamente no CREA-SC (sede, inspetorias e escritórios). 

14.2 O prazo para prestação de contas é de até 30 (trinta) dias após a realização do projeto. 

14.3 A execução do projeto patrocinado e o cumprimento de todas as contrapartidas acordadas 

deverão ser comprovados pelo patrocinado junto ao CREA-SC, conforme estabelecido no contrato e no 

Formulário de Prestação de Contas. 

14.4 No caso de não cumprimento, cumprimento parcial ou não comprovação de contrapartidas, o 

CREA-SC poderá, unilateralmente, reter o valor patrocinado, caso não tenha sido repassado, ou 

considerar o contrato rescindido, aplicando-se o disposto nos itens 13.4 e 13.5 quanto à devolução dos 

recursos. 

14.5 Os procedimentos para prestação de contas do patrocínio e o modelo de relatório de execução 

do projeto constam do Formulário de Prestação de Contas. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 A participação no processo público de seleção de projetos para patrocínio do CREA-SC implica 

a aceitação de todos os termos constantes deste Edital e de seus anexos. 

15.2 O site http://www.crea-sc.org.br será o local para publicação oficial de quaisquer informações 

acerca deste processo público de seleção de projetos para patrocínio, sem prejuízo da utilização de outros 

meios de comunicação de que o CREA-SC venha a dispor. 

15.3 Outros esclarecimentos acerca do conteúdo deste Edital poderão ser obtidos através do 

endereço eletrônico licitacao@crea-sc.org.br.  

15.4 Os resultados de todas as etapas deste processo público de seleção de projetos para patrocínio 

são soberanos, não cabendo recursos administrativos de quaisquer espécies das decisões tomadas pelo 

Comitê de Patrocínio, pela Diretoria ou pelo Plenário do CREA-SC, notadamente quanto ao montante 

aprovado. 

15.5 O CREA-SC reserva-se o direito de divulgar o patrocínio em suas ações e peças de 

comunicação institucional, bem como em seu portal na Internet, sem qualquer ônus adicional à cota de 

patrocínio contratada. 

15.6 Este processo público de seleção de projetos para patrocínio pode ser suspenso ou cancelado, 

no todo ou em parte, no caso de superveniência de fatores conjunturais e econômicos, por decisão 

judicial, determinação de órgão de controle ou por decisão motivada do CREA-SC. 

mailto:licitacao@crea-sc.org.br.
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15.7 O CREA-SC não devolverá aos proponentes a documentação e projetos enviados, em meio 

físico ou digital. 

15.8 Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria após análise do Comitê de Patrocínio. 

15.9 Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:  

Anexo I - Política de Concessão de Patrocínio; 

Anexo II - Formulário de Solicitação de Patrocínio;  

Anexo III - Minuta de Contrato; 

Anexo IV - Formulário de Prestação de Contas. 

15.10 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Florianópolis/SC, 15 de abril de 2019. 

 

 

 

Eng. Agr. ARI GERALDO NEUMANN 

Presidente do CREA-SC 
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ANEXO I 

 

 

POLÍTICA DE CONCESSÃO DE PATROCÍNIO DO CREA-SC 

 

 
Institui a Política de Concessão de 

Patrocínio pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Santa 

Catarina – CREA-SC. 

 

Art. 1º Fica instituída a Política de Concessão de Patrocínios pelo CREA-SC. 

Art. 2º A presente Política tem como objetivo contribuir com o fortalecimento da imagem 

institucional do CREA-SC e a valorização das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 

Art. 3º Define-se como patrocínio a ação institucional que se realiza por meio de apoio, 

financeiro ou não, a projetos de iniciativa de terceiros, de cunho científico e técnico, alinhados 

aos princípios e diretrizes estabelecidos na presente portaria. 

Art. 4º A Política de Patrocínios do CREA-SC tem como princípios:  

I - fortalecer a imagem e os serviços prestados pelo CREA-SC; 

II - apoiar ações vinculadas à missão e visão do CREA-SC e ao seu planejamento 

estratégico; 

III - fortalecer o relacionamento do CREA-SC com a sociedade; 

IV - incentivar ações vinculadas à valorização das profissões abrangidas pelo Sistema 

Confea/Crea; 

V - incentivar ações que promovam a inovação, atualização e a geração de conhecimento 

técnico-científico de interesse da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e 

Meteorologia; e 

VI - valorizar ações que contribuam com o regular exercício profissional na área da 

Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e Meteorologia, visando à proteção da 

sociedade. 

Art. 5º A concessão de patrocínios pelo CREA-SC ocorrerá através de Seleção Pública de 

Projeto, que consiste na divulgação de Edital contendo, entre outros, os critérios e as condições 

para participação e a disponibilidade orçamentária, bem como os aspectos relativos à avaliação e 

à escolha dos projetos, eventos, exposições e publicações a serem patrocinados; 

Art. 6º Os Editais previstos no art. 5º deverão prever critérios de análise de forma a 

selecionar propostas de patrocínio que: 

I - apresentem cunho técnico-científico relacionado a temas inerentes à engenharia, 

agronomia, geologia, geografia e meteorologia; 
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II - sejam de iniciativa de organização sem fins lucrativos; e 

III - sejam de abrangência municipal, regional, estadual, nacional ou internacional. 

Art. 7º Somente poderão ser aprovadas propostas de patrocínio que observem as vedações 

previstas na legislação vigente, sendo vedada ainda a concessão de patrocínio a projetos e 

eventos: 

I - de cunho religioso, eleitoral e/ou partidário; 

II - que promovam qualquer tipo de discriminação ou violência; 

III - de caráter meramente comemorativo, festivo ou de confraternização; e  

IV - que não tenham como proponente pessoa jurídica sem fins lucrativos. 

 

Art. 8º As propostas de patrocínio serão avaliadas por comitê específico e decididas pela 

diretoria do CREA-SC e homologadas pelo Plenário do CREA-SC. 

Parágrafo único. O comitê será composto por cinco integrantes, sendo um representante da 

Assessoria de Comunicação e Eventos, um representante da Assessoria de Planejamento e 

Qualidade e os demais indicados pelo Gabinete da Presidência, todos servidores públicos 

efetivos do quadro permanente do CREA-SC. 

Art. 9º O comitê de que trata o artigo anterior será instituído por ato próprio do Presidente 

e terá como atribuições, dentre outras: 

I - elaborar e propor à Diretoria os editais de patrocínio do CREA-SC; 

II - analisar os projetos de patrocínio recebidos pelo CREA-SC; 

III - submeter à deliberação da Diretoria o resultado da análise dos projetos a serem 

patrocinados pelo CREA-SC; 

IV - propor ações para avaliação da efetividade dos patrocínios realizados; e 

V - promover ações de racionalização e uniformização dos procedimentos de divulgação, 

proposição, seleção e avaliação de projetos, visando à ampliação da eficiência do processo de 

concessão de patrocínios pelo CREA-SC. 

Art. 10. Os documentos e informações a respeito da concessão de patrocínios pelo CREA-

SC serão públicos e disponibilizados no site do CREA-SC. 

Art. 11. Esta Política entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Florianópolis, 05 de abril de 2019. 

 

 

 

Eng. Agr. ARI GERALDO NEUMANN 

Presidente do CREA-SC 
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ANEXO II 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIO 
 

1. DADOS DO PROPONENTE (pessoa jurídica) 

Razão Social 

CNPJ Inscrição Estadual Inscrição Municipal 

Endereço Nº 

Bairro Cidade Estado CEP 

Telefone Fax Web site E-mail 

 

(    ) Entidade sem fins lucrativos    (    ) ONG     (    ) OSCIP    (   ) Outros:    

 

2. PROJETO 
Nome do Projeto 

Período de Realização Local de Realização Cidade Estado 

 

3. REPRESENTANTES LEGAIS (pessoa que assinará o contrato) 

Nome RG Órgão Emissor 

Cargo CPF 

Telefone Celular E-mail 

 
Nome RG Órgão Emissor 

Cargo CPF 

Telefone Celular E-mail 

 

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 
Nome Cargo Celular 

Telefone Fax E-mail 

 

5. VALOR SOLICITADO - COTA DE PATROCÍNIO 
Cota de Patrocínio (Informar o valor solicitado ao CREA-SC) 

R$  

 

6. DADOS BANCÁRIOS 
Titular 

Conta Corrente Agência Banco 
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7. APRESENTAÇÃO DO PROPONENTE (pessoa jurídica) 

Objetivos (Missão) 

Principais Atuações 

 

8. PROJETO 
Descrição do Projeto (Foco do evento ou da ação a ser patrocinada, com as respectivas especificações técnicas) 

 

9. OBJETIVO DO PROJETO 
Objetivo (informar o que se espera com a realização do Projeto) 

 

10. PÚBLICO-ALVO 
Público-Alvo (Descrever detalhadamente a quantidade estimada e o perfil do público esperado, além dos segmentos beneficiados) 

 

11. ABRANGÊNCIA DO PROJETO 
Abrangência geográfica (Informar os Estados ou Regiões brasileiras participantes ou que se beneficiarão com o evento) 

 

12. HISTÓRICO DAS TRÊS ÚLTIMAS EDIÇÕES (quando houver) 

Breve descritivo (Informar em linhas gerais as principais ações desenvolvidas) 

 2015 2016 2017 

Nº DE EMPRESAS EXPOSITORAS    

Nº DE VISITANTES    

Nº DE PARTICIPANTES    

 

13. PROGRAMAÇÃO (no caso de evento, congresso, conferência, encontro, fórum, seminário, simpósio ou 
workshop) 
Programação do Projeto (Informar toda a programação provisória ou definitiva, incluindo as atividades previstas, os temas a serem abordados e nomes dos 

palestrantes/personalidades confirmadas ou a confirmar) 

 
14. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO PREVISTAS PARA O EVENTO OU EXPOSIÇÃO 
Assinale com X todos os itens que serão contemplados no plano de divulgação do projeto 

ITEM SIM NÃO 

TV   

Rádio   

Mídia eletrônica   
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Torpedo SMS/Whatsapp   

Revista   

Jornal   

Mala direta   

Outdoor   

Busdoor   

Front-light   

Banner   

Painel   

Totem   

Adesivos   

Cartaz   

Certificado   

Folder   

Agenda   

Crachá   

Assessoria de imprensa   

Outros   

Comentário: 

 

 

15. CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS AO CREA-SC 

Informar apenas os itens em que haverá inserção de marca CREA-SC 

PEÇAS PUBLICITÁRIAS 
 Anúncio em Jornal Veículo: Formato: Quant: Data/Período: 
 Anúncio em Revista Veículo: Formato: Quant.: Data/Período: 
 Anúncio em TV Veículo: Tipo: Quant.: Data/Período: 
 Anúncio em Rádio Veículo: Tipo: Quant.: Data/Período: 
 Mídia eletrônica Endereço: Tipo: Quant.: Data/Período: 
 Outdoor Tipo: Quant.: Data/Período: 
 Busdoor Tipo: Quant.: Data/Período: 
 Front-light Tipo: Quant.: Data/Período: 
 Outros Tipo: Quant.: Data/Período: 

PEÇAS DE DIVULGAÇÃO 
 Adesivos Descrição: Quant.: 
 Cartazes Descrição: Quant.: 
 Certificados Descrição: Quant.: 
 Folders Descrição: Quant.: 
 Outros Descrição: Quant.: 

PEÇAS DE SINALIZAÇÃO 
 Banners Descrição: Quant.: 
 Painéis Descrição: Quant.: 
 Totens Descrição: Quant.: 
 Outros Descrição: Quant.: 

PEÇAS PROMOCIONAIS 
 Agenda Descrição: Quant.: 
 Crachá Descrição: Quant.: 
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 Pasta Descrição: Quant.: 
 Outros Descrição: Quant.: 

OUTRAS CONTRAPARTIDAS 
 Estande Montagem: (itens de infraestrutura cedidos) Dimensão: 
 Espaço para realização de palestra Montagem: (itens de infraestrutura cedidos) Especificação: 
 Espaço para realização de debates Montagem: (itens de infraestrutura cedidos) Especificação: 
 Participação na mesa de abertura Representante: Data/Tempo: 

 
Espaço para veiculação de vídeo 

Formato do Arquivo: (VHS, Beta, DVD) Equipamentos: 

Especificação: (intervalos e/ou na abertura de cada sessão) Data/Tempo: 
 Descontos e/ou gratuidade Quant. concessões: R$ desconto: 
 Cotas de inscrições/credenciais Quant. concessões: R$ desconto: 

 

16. ANEXOS 

É obrigatório o encaminhamento dos itens abaixo 

1 Layout das peças de comunicação que terão exposição da marca CREA-SC. 

2 Planta baixa do evento com localização do estande do CREA-SC (se houver). 

3 Outros 

 
17. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Declaro estar ciente das normas de patrocínio do CREA-SC e adequar-me aos seus 

dispositivos. 
 

 
Local e Data 

 

 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) do Proponente 
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ANEXO III* 

*Essa minuta é meramente referencial e será adequada, caso a caso, conforme as 

condições e contrapartidas ofertadas em cada projeto aprovado. 

 

CONTRATO N° .........../2019 

 

Processo: ................/2019 

Assunto: .........................  

Interessado: ...................  

Unidade Gestora: .........  

 

CONTRATO N° ..................../2019 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA 
CATARINA — CREA-SC E O ............................................, 
CONFORME PROCESSO N° .............../2019. 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC, pessoa 
jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n° 82.511.643/0001-64, 
com sede na Rodovia Admar Gonzaga, n.º 2.125, Itacorubi, Florianópolis/SC, neste ato 
representado por seu Presidente, Eng. Agr. ARI GERALDO NEUMANN, brasileiro, 
casado, portador do RG n° 561.980 – SESP/SC e do CPF/MF n° 118.547.660-15, doravante 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado ......................................, pessoa jurídica de 
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ......................................, 
estabelecida na ......................................, neste ato representada por ......................................, 
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, justo e avençado, e celebram o 
presente instrumento, de acordo com o constante no Processo n° ................../2019, 
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA à Lei n° 8.666/1993, Decisão Plenária 
PL/SC nº 043/2019, de 05 de abril de 2019, Decisão DIR-014/2019, da Diretoria deste 
Conselho, Decreto nº 6.555/2008, Instrução Normativa da Secretaria de Comunicação Social 
da Presidência da República (Secom/PR) nº 09, de 19 de dezembro de 2014, e demais 
normas aplicáveis em vigor, mediante as cláusulas que se seguem: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1.  Concessão de patrocínio para a realização do .............................. a ser 
organizado pela CONTRATADA no período de ............. a .............. no ............... em 
....................... 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA — DAS ESPECIFICAÇÕES 

2.1.  O objeto deste Contrato deverá obedecer irrestritamente às especificações 
constantes do projeto e da planilha orçamentária constantes do processo n° ............../2019, e 
que integram o presente instrumento como se aqui estivessem transcritos. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO PATROCÍNIO 

3.1. O valor do patrocínio será de R$ ..................... (.......................), conforme 
aprovado na Decisão Plenária ....................................... 

3.2. Os valores são fixos e irreajustáveis. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA — DO REPASSE 

4.1. O valor da cota de patrocínio será transferido à CONTRATADA mediante 
ordem bancária de depósito direcionada ao Banco ..............., Conta n° .............., Agência 
.............. 

4.2.               O Repasse referente ao valor da cota de patrocínio ocorrerá nas seguintes                               

condições: 

4.2.1. Repasse de .....................% da cota do patrocínio aprovada, em até .......... 
(.............) dias úteis contados de solicitação protocolizada no CREA-SC, contendo os 
documentos que comprovem a execução total ou parcial das contrapartidas oferecidas, 
conforme projeto selecionado, e repasse do saldo remanescente, em até ............. (..............) 
dias úteis contados da análise dos documentos que comprovem a execução total das 
contrapartidas e a aplicação da cota de patrocínio na execução do projeto, objeto do 
presente contrato, conforme Relatório de Prestação de Contas (Anexo IV do Edital). 

4.2.2. Repasse de ....................% da cota de patrocínio aprovada, em até ............ 
(.................) dias úteis contados da análise dos documentos que comprovem a execução total 
das contrapartidas e a aplicação da cota de patrocínio na execução do projeto, objeto do 
presente contrato, conforme Relatório de Prestação de Contas (Anexo IV do Edital). 

 

5. CLÁUSULA QUINTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1.      As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação 
orçamentária do CREA-SC alocada na Conta 6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos 
Parcerias. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA — DA VIGÊNCIA 

6.1.      O período de vigência e de execução do Contrato será da data de sua assinatura 
até a data subsequente ao término do evento. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA — DAS CONDIÇÕES DO PATROCÍNIO 

7.1. A CONTRATADA, neste ato, declara ter completo conhecimento da Política de 
Concessão de Patrocínio do CREA-SC, comprometendo-se a observar, durante a execução 
do Contrato, todas as condições nela estabelecidas, sob pena de aplicação de sanções 
previstas legal e contratualmente. 

7.2. Para os fins previstos no item 7.1, a CONTRATADA, além de estar 
adimplente perante o CREA-SC e a Administração Pública, atesta que o projeto 
patrocinado: 

7.2.1. não está vinculado a organizadores, coordenadores, responsáveis ou 
proponentes que não desfrutem de idoneidade fiscal e creditícia; 

7.2.2. não é proposto por quem possua, em seu quadro societário, empregados do 
CREA-SC ou parentes, até 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou função de 
confiança com atuação na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a 
eles hierarquicamente superior; 

7.2.3. não é proposto por associação de empregados ativos ou inativos do CREA-SC; 

7.2.4. não é proposto por quem mantenha contrato de prestação de serviços de 
publicidade ou de promoção com o CREA-SC; 

7.2.5. não é proposto por quem apresente impedimentos para contratar com a 
Administração Pública. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS CONTRAPARTIDAS 

8.1. A CONTRATADA se obriga ao cumprimento das contrapartidas abaixo 
descritas, além das demais obrigações previstas ou decorrentes do presente Contrato. 

8.2. A fixação/veiculação da logomarca do CREA-SC nos moldes previstos nesta 
cláusula deverá obedecer às especificações oportunamente transmitidas pelo CREA-SC ou 
por ele autorizadas por carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio idôneo de 
comunicação, e em hipótese alguma terá visibilidade menor do que a de outros 
patrocinadores que tenham apoiado o projeto com uma cota menor ou igual ao CREA-SC. 

8.3. O CREA-SC poderá, a qualquer tempo e sem nenhuma restrição, divulgar a 
sua condição de patrocinadora do projeto objeto deste Contrato, podendo, inclusive, utilizar-
se do seu nome para fins de divulgação institucional, bem como se valer da utilização de 
imagens captadas durante a sua execução. O CREA-SC se responsabiliza pela obtenção de 
eventual direito de utilização de imagem. 

8.4. As peças publicitárias e suas formas de divulgação deverão ser submetidas à 
prévia aprovação do CREA-SC. 

8.5. São de única, integral e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os 
ônus de qualquer natureza relacionados com o oferecimento dos itens que compõem a 
contrapartida de que trata esta cláusula, bem como as consequências e implicações próximas 
ou remotas que a sua implementação venha a ter — incluindo-se obrigações trabalhistas e 
tributárias porventura aplicáveis —, ficando o CREA-SC e seus prepostos exonerados de 
qualquer responsabilidade. 
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8.6. A comprovação da implementação das contrapartidas pela CONTRATADA 
deverá ser efetuada por meio da apresentação de material impresso, fotográfico, visual ou 
qualquer outro meio através do qual se possa atestar o cumprimento dos itens estabelecidos 
nesta cláusula. 

 

9. CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. São obrigações da CONTRATADA, além de outras que porventura possam 
decorrer das responsabilidades assumidas neste instrumento e da legislação em vigor, as 
seguintes: 

9.1.1. manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação 
exigidas para a contratação e não utilizar, em qualquer atividade relacionada à execução 
deste Contrato, mão de obra infantil, escrava ou condição de trabalho degradante, em 
observância à legislação aplicável, bem como envidar esforços para que a referida medida 
seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores 
de serviço; 

9.1.2. cumprir integralmente o disposto na cláusula oitava deste instrumento  

(“Contrapartidas”); 

9.1.3. uma vez disponibilizado o material de divulgação a que se refere ao item 8.2 
da cláusula oitava, utilizar a logomarca do CREA-SC nos estritos termos determinados e 
aprovados; 

9.1.4. permitir ao CONTRATANTE, ou terceiros por esta indicados, o acesso a 
todas as informações e documentos que digam respeito ao objeto deste contrato; 

9.1.5. cumprir todas as exigências determinadas pelos órgãos públicos para a 
realização do objeto deste Contrato, inclusive no que tange ao pagamento de direitos 
autorais; 

9.1.6. atender ao estrito cumprimento de qualquer legislação que tenha reflexos no 

presente Contrato; 

9.1.7. assumir, com exclusividade, os ônus de qualquer natureza relacionados com o 
oferecimento dos itens que compõem as contrapartidas ou com as suas consequências e 
implicações próximas ou remotas, incluindo-se obrigações trabalhistas e tributárias 
porventura aplicáveis; 

9.1.8. responsabilizar-se, tanto perante o CREA-SC como perante terceiros, por 
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que seus agentes, prepostos e/ou 
subcontratados derem causa durante a organização e a execução do projeto patrocinado, 
incluindo-se aquelas porventura relacionadas com a implementação das contrapartidas 
previstas neste instrumento; 

9.1.9. informar ao CREA-SC, com uma antecedência mínima de 5 (cinco) dias, 
sobre quaisquer ocorrências que venham a impossibilitar total ou parcialmente a execução do 
Projeto apoiado ou alterar o cronograma do projeto patrocinado; 

9.1.10. valer-se de ações que promovam a visibilidade do projeto patrocinado; 

9.1.11. assegurar ao CREA-SC o direito de entrevistar, gravar, filmar e fotografar o 
evento patrocinado e o direito de usar internamente o material coletado ou para fins de 
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divulgação institucional perante terceiros; 

9.1.12. apresentar ao CREA-SC, em até 30 (trinta) dias corridos do término do 
projeto patrocinado, prestação de contas da qual constem os seguintes documentos: 

9.1.12.1. recibo do qual deverão constar o valor do apoio, o CNPJ do proponente, o 
número do contrato de patrocínio e indicação da conta bancária para depósito; 

9.1.12.2. Relatório de Prestação de Contas conforme anexo IV do Edital contendo: 

9.1.12.3. detalhamento das atividades realizadas durante o evento; 

9.1.12.4. público total do evento e participação nas atividades propostas; 

9.1.12.5. objetivo alcançado pelo projeto; 

9.1.12.6. comprovação das contrapartidas definidas no contrato (cópia impressa e arquivo 

digital); 

9.1.12.7. cópias de matérias publicadas, preferencialmente citando o nome do CREA-SC. 

9.1.13. apresentar a seguintes certidões, todas em dia e dentro do prazo de validade: 

9.1.13.1. Certidão Negativa de Débitos da Previdência Social — CND; 

9.1.13.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e 
Dívida Ativa da União; 

9.1.13.3.    Certidão Negativa de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal ou 

Distrital; 

9.1.13.4. Certificado de Regularidade junto ao FGTS — CRF; 

9.1.13.5. Certidão Negativa Relativa a Débitos Trabalhistas — CNDT; 

9.1.14. apresentar, sempre que solicitadas, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados de 
notificação específica, as informações e documentos que o CREA-SC julgar oportunos à 
apreciação da execução do presente instrumento; 

9.1.15. adotar todas as medidas necessárias à devolução do valor integral do aporte 
financeiro feito pelo CREA-SC a título de patrocínio nos casos de não execução do projeto 
apoiado ou não implementação dos itens que compõem a contrapartida; 

9.1.16. manter pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do término do evento, os 
documentos que comprovem a execução do projeto e o cumprimento das contrapartidas 
pactuadas; 

9.1.17. obrigação de respeitar os direitos sociais previstos nos artigos 6º a 11º da 
Constituição Federal, mormente as restrições quanto ao trabalho infantil e ao uso de mão de 
obra em condições análogas à de escravo. 

9.1.18. A CONTRATADA é considerada, para todos os fins e efeitos jurídicos, 
como única e exclusiva empregadora, afastado o CREA-SC, em qualquer hipótese, da 
responsabilidade trabalhista e previdenciária. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE 

10.1. São obrigações do CREA-SC, além de outras que porventura possam 
decorrer das responsabilidades assumidas neste instrumento, as seguintes: 

10.1.1. efetuar a transferência à CONTRATADA da contribuição a título de 
patrocínio, na forma estabelecida nas cláusulas terceira e quarta; 

10.1.2. designar, por qualquer meio idôneo, um ou mais prepostos responsáveis pelo 
acompanhamento e pela fiscalização do Contrato, a quem caberá intermediar a relação entre 
as partes contratantes e, também, atestar o cumprimento das obrigações atinentes à 
implementação das contrapartidas; 

10.1.3. disponibilizar os padrões e regras de uso da logomarca CREA-SC, para as 
finalidades previstas na cláusula oitava; 

10.1.4. prestar todas as informações que a CONTRATADA venha a requerer para a 
disponibilização das contrapartidas de que trata a cláusula oitava; 

10.1.5. realizar a fiscalização da implementação dos itens que compõem as 
contrapartidas e adotar as medidas necessárias à sua otimização, quando possível; 

10.1.6. notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre eventuais irregularidades, bem 
como sobre a aplicação de multas decorrentes da inexecução ou da má-execução do presente 
Contrato; 

10.1.7. aprovar, caso regulares, a prestação de contas atestando o cumprimento das 

obrigações da CONTRATADA ou, em havendo irregularidades, efetuar eventuais glosas. 

 

11.                 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DA 

CONTRAPARTIDA 

11.1. O CREA-SC fiscalizará a implementação dos itens que compõem a 
contrapartida da CONTRATADA e verificará se o cumprimento das respectivas 
especificações técnicas se adequa às suas exigências e ao que fora previamente aprovado. 

11.2. A fiscalização a que se refere esta cláusula será exercida por um ou mais 
prepostos, que serão oportunamente designados pelo CREA-SC mediante comunicação 
expressa à Contratada e que terão poderes para: 

11.2.1. prestar as informações e instruções necessárias à implementação das 
contrapartidas tratadas na cláusula oitava deste instrumento, bem como outorgar as 
autorizações necessárias para o mesmo fim; 

11.2.2.     acompanhar toda e qualquer atividade que diga respeito à implementação de 

contrapartida; 

11.2.3.    receber credenciais, convites, instruções e conteúdo ou material para análise 

prévia; 

11.2.4. notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades e falhas que porventura 
venham a ser encontradas na implementação dos direitos e prerrogativas inerentes à 
contrapartida. 

11.3. As ações ou omissões da fiscalização prevista nesta cláusula em nada 
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restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA pela 
implementação da contrapartida e pelas consequências e implicações próximas ou remotas 
que esta venha a ter perante quem quer que seja, sendo certo que eventuais irregularidades 
não implicarão a corresponsabilidade do CREA-SC ou de seus prepostos. 

11.4. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, 
métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CREA-SC, se 
obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de 
que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho das suas atividades. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA RESCISÃO 

12.1. Todas as obrigações estipuladas no presente instrumento são exigíveis nos 
prazos e pelas formas pactuadas, independentemente de notificação, sendo certo que a falta de 
cumprimento de qualquer delas, no todo ou em parte, poderá ensejar a rescisão da relação 
contratual, a exclusivo critério do CREA-SC, mediante simples denúncia. 

12.2. A rescisão contratual poderá, também, ser determinada pelo CREA-SC por 
ato unilateral e escrito, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 
da Lei n° 8.666/93, com a devida motivação e assegurado o contraditório, no prazo de 5 
(cinco) dias corridos, contados da data da respectiva notificação. 

12.3. Rescindido o Contrato pela configuração de quaisquer das hipóteses 
previstas nesta Cláusula, a CONTRATADA ficará obrigada a devolver ao CREA-SC a 
totalidade do valor recebido a título de patrocínio, acrescida de: atualização monetária 
calculada com base na variação do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, ou índice que vier a 
substituí-lo; juros moratórios de 1% ao mês; e multa de 10% sobre o valor total do Contrato, 
sem prejuízo do dever de reparar pelas perdas e danos eventualmente causados e das 
penalidades previstas na Lei n° 8.666/93. 

12.4. A devolução dos valores eventualmente recebidos pela CONTRATADA a 
título de patrocínio nas hipóteses de rescisão contratual previstas nos incisos XVII e XVII do 
artigo 78 da Lei n° 8.666/93 não será acrescida dos juros moratórios e da multa previstos no 
item 12.2 desta Cláusula. 

12.5. Caso a rescisão ocorra com fundamento no inciso XII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93, a 

CONTRATADA será ressarcida pelos prejuízos que houver comprovadamente sofrido. 

12.6. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato, os 
recursos integrais ou remanescentes, de acordo com cada caso, deverão ser restituídos ao 
CREA-SC, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. 

12.7. A tolerância ao descumprimento de obrigações em quaisquer das cláusulas 
deste instrumento será interpretada como mera liberalidade, não impedindo a parte 
prejudicada de exercer o direito previsto nesta cláusula. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES 

13.1. A inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato por parte da 
CONTRATADA assegurará ao CREA-SC, a seu exclusivo critério e independentemente da 
faculdade de rescisão contratual, o direito à aplicação, mediante simples notificação por 
qualquer meio idôneo, das seguintes penalidades: 
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13.1.1. Advertência; 

13.1.2. Multa de 1% (um por cento) do valor total do Contrato por dia de atraso na 
realização do projeto até o limite de 10% do valor total do Contrato; 

13.1.3. Multa, não cumulativa com a multa prevista no inciso anterior, no patamar de 
10% do total do Contrato, como sanção pela infração de qualquer de suas cláusulas ou pelo 
descumprimento total ou parcial das obrigações estabelecidas na cláusula nona; 

13.1.4. Suspensão do direito de licitar e de contratar com o CREA-SC pelo prazo de até 2 

(dois) anos; 

13.2. A CONTRATADA não será responsabilizada por atrasos resultantes de caso 
fortuito ou de força maior, desde que este seja devidamente comprovado e tenha influência 
direta no atraso verificado. Para eximir-se das penalidades previstas nesta cláusula sob essa 
alegação, deverá comunicar a sua ocorrência ao CREA-SC, por escrito, no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas contadas do início da ocorrência do evento causador do atraso, 
bem como indicar novo prazo de execução do projeto patrocinado, que não poderá ser 
superior a 30 (trinta) dias contados da data da referida comunicação. 

13.3. As penalidades previstas nesta cláusula não excluem quaisquer outras 
previstas na legislação ou neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA pelas 
perdas e danos a que der causa ao CREA-SC em consequência do inadimplemento das 
obrigações contratuais. 

 

14.              CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOS IMPOSTOS, TAXAS E 

ENCARGOS 

14.1.    Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os impostos e taxas 
devidos sobre o objeto deste Contrato, bem como as contribuições à Previdência Social, 
encargos trabalhistas, prêmios de seguro e acidentes de trabalho, emolumentos e outras 
despesas que se façam necessárias à execução deste contrato, existente ao tempo de sua 
assinatura ou que venham a incidir posteriormente sobre o objeto da presente contratação. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO 

15.1.     Toda e qualquer alteração do presente Contrato deverá ocorrer por meio de 
Termo Aditivo, que deverá ser necessariamente firmado pelo CREA-SC e pela 
CONTRATADA e que se tornará parte integrante deste instrumento. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS 

16.1.               A execução deste Contrato, bem como os casos omissos, serão resolvidos 
entre as partes, respeitando o objeto do Contrato, a legislação e demais normas reguladoras 
da matéria, em especial a Lei n° 8.666, de 1993, aplicando-lhe, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos estabelecidos na legislação civil 
brasileira e às disposições do direito privado. 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

17.1.     Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o 
Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária de 
Florianópolis.  

  

E, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e 

achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que 

a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e 

execução. 

 

Florianópolis/SC, ...... de ........................ de 2019. 

 

 

 

Eng. Agr. Ari Geraldo Neumann 

Presidente do CREA-SC 

 Representante  

 

Testemunhas: 

 

 

 

 Nome/CPF:   Nome/CPF: 

 

 

 

Visto PROJUR/CREA-SC 
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ANEXO IV 

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
Processo nº: (Informar número do processo administrativo do CREA-SC) 

 
1. DADOS PROPONENTE 
Razão Social: 

Nome Fantasia: 

CNPJ: 

Nome do Responsável pela Prestação de Contas: 

Telefone: Celular: 

E-mail: 

 

 

2. CONTRAPATIDAS REALIZADAS 

Informar apenas os itens em que a marca CREA-SC foi inserida 

PEÇAS PUBLICITÁRIAS 
 Anúncio em Jornal Veículo: Data/Período: 
 Anúncio em Revista Veículo: Data/Período: 
 Anúncio em TV Veículo: Data/Período: 
 Anúncio em Rádio Veículo: Data/Período: 
 Mídia eletrônica Endereço: Data/Período: 
 Outdoor Tipo: Data/Período: 
 Busdoor Tipo: Data/Período: 
 Front-light Tipo: Data/Período: 
 Outros Tipo: Data/Período: 

PEÇAS DE DIVULGAÇÃO 
 Adesivos Descrição: Quant.: 

 Cartazes Descrição: Quant.: 

 Certificados Descrição: Quant.: 

 Folders Descrição: Quant.: 

 Outros Descrição: Quant.: 

PEÇAS DE SINALIZAÇÃO 
 Banners Descrição: Quant.: 

 Painéis Descrição: Quant.: 

 Totens Descrição: Quant.: 

 Outros Descrição: Quant.: 

PEÇAS PROMOCIONAIS 
 Agenda Descrição: Quant.: 

 Crachá Descrição: Quant.: 

 Pasta Descrição: Quant.: 
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 Outros Descrição: Quant.: 

OUTROS REGISTROS 
 Fotografias Descrição: 
 Vídeos (CD/DVD) Descrição: 

OUTRAS CONTRAPARTIDAS 
 Estande Dimensão: 
 Espaço para realização de palestra Especificação: 
 Espaço para realização de debates Especificação: 
 Participação na mesa de abertura Data/Tempo: 
 Espaço para veiculação de vídeo Data/Tempo: 
 Descontos e/ou gratuidade Quant.: 
 Cotas de inscrições/credenciais Quant.: 

 
 3. RELAÇÃO DOS ANEXOS ENVIADOS 

Relacione todos os ANEXOS enviados (inclusive jornais, revistas, fotos, entre outros.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 4. INSTRUÇÕES 

4.1. Relacionar as ações de comunicação, bem como demais contrapartidas apresentadas no projeto, tais como 

comunicados, anúncios, propagandas, peças promocionais, de divulgação, de sinalização, entre outros; 

4.24.2. Em anexo deverão ser apresentados os elementos materiais que efetivamente evidenciem o cumprimento 

das ações de divulgação, bem como das demais contrapartidas, tais como fotos, vídeos, peças gráficas, 

jornais, revistas, entre outros, em formato impresso e/ou digital. 

 

 

 
 

Local e Data Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) da Contratada. 
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RELATÓRIO DO PROJETO 

(Usar papel timbrado do patrocinado) 

 

 

1. Objetivos alcançados 

Descreva os objetivos alcançados. 

 

 

 

2. Público total do evento/exposição e participação nas atividades propostas 
Informe a quantidade total e forma participação nas atividades do evento ou exposição. 

 

 

 

 
3. Estratégias de Ação 

Descreva as etapas realizadas e, no caso de divergências com o projeto, justifique enumerando as soluções 

encontradas. 

 

 

 

 
4. Resultados do Projeto 

Avalie os resultados do projeto e justifique possíveis alterações relativas ao planejamento inicial. 

 

 

 

 

 
 

Local e Data Assinatura do(s) Representante(s) Legal (is) da Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 


