ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE APOIO


CONTRATO nº __ /__
Processo administrativo:

TERMO para APOIO FINANCEIRO da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7ª Bienal Rubem Braga mediante contrapartida de publicidade, que entre si celebram o PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO – SEMCULT e Empresa XXXXXXX.


O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, inscrito(a) no CNPJ sob nº 27.165.588/0001-90, com sede na Praça Jerônimo Monteiro, nº 28, Centro, por intermédio da SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO – SEMCULT, doravante denominada APOIADA, neste ato representada pela Secretária a Sra. Fernanda Maria Merchid Martins – Decreto 27446/2017 e pela empresa xxxxxxxxxxxxx , com sede em (xxx), na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), no Estado (xxx), inscrita no CNPJ sob o nº (xxx), doravante denominada APOIADORA que pactuam o presente CONTRATO de APOIO FINANCEIRO que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições escritas no presente, fundamentada no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, para a realização do projeto cultural selecionado por meio do edital 005/2018 de chamamento público para captação de apoio, de pessoas jurídica e privada visando a realização da 7ª Bienal Rubem Braga, no que não contrastarem as sobreditas normas gerais, as quais a PROPONENTE declara conhecer e se obriga a respeitar, ainda que não transcritas neste instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:


CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente contrato tem por escopo o APOIO a 7ª Bienal Rubem Braga a ser realizada entre os dias 15 e 20 de maio de 2018, selecionado através do edital 005/2018 de chamamento público para captação de apoio, de pessoas jurídica e privada.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO EVENTO
A 7ª Bienal Rubem Braga acontecerá entre os dias 15 e 20 de maio de 2018. É um acontecimento literário cuja conotação ultrapassa o universo cultural, pois muitos são os segmentos envolvidos na concepção e construção desse grande evento.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO APOIO
A empresa deverá apoiar o evento com os seguintes itens constantes da cláusula segunda do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CAPTAÇÃO DE APOIO Nº005/2018, a saber:
Nº Item Lote Unidade Quant. Valor (COMPLETAR COM AS INFORMAÇÕES ESPECÍFICA DE CADA APOIADOR)

PARÁGRAFO ÚNICO: Não poderá haver repasse em dinheiro para a Secretaria de Cultura e Turismo ou para a Comissão Organizadora do evento. O apoio se efetivará via contratação de serviços ou compra de materiais diretamente entre o apoiador e o objeto especificado no termo de referência para atender às demandas de realização da 7ª Bienal Rubem Braga.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO
O presente termo vigerá a partir da data de sua assinatura até a data de realização do evento, podendo ocorrer sua prorrogação em caso de adiamento da data de realização do evento.

CLÁUSULA QUINTA: VALORES
O presente termo será sem dispêndio financeiro para a Administração Pública.

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONTRAPARTIDAS DE PUBLICIDADE
PARAGRAFO PRIMEIRO: As empresas interessadas em apoiar o evento com a contratação de serviços necessários à realização da 7ª Bienal Rubem Braga terão direito à publicidade conforme item 3 – DAS CONTRAPARTIDAS e descritos a seguir:


1-Logotipo da empresa em toda mídia realizada: jornal, convite newsletters, livros, programação, web banners, todos os banners do evento (portais na entrada da cidade, banners de identificação das salas de oficinas e auditório Marco Antônio de Carvalho, portal da entrada do evento); plotagens da marca da empresa e da Bienal nas salas de oficinas, streaming de vídeo para internet;

2-Espaço para promoção ou sorteio durante o evento em horários e espaços combinados com a organização (custos de brindes ou promoções correrão por parte do apoiador)

3-Participação de um representante da empresa em seção solene de abertura;

PARÁGRAFO SEGUNDO: A empresa apoiadora poderá realizar divulgação interna e externa do evento em meios de comunicação próprio ou de terceiros, associando o evento à marca até a data de 20 de maio de 2018.

PARÁGRAFO TERCEIRO: É vedada a empresa apoiadora qualquer tipo de publicidade em nome da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim ou Secretaria de Cultura e Turismo, fora do evento.


CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA APOIADA
Compromete-se a utilizar o recurso destinado a título de APOIO no evento descrito na cláusula 2ª deste instrumento ou, em caso de saldo, em eventos ligados a Cultura e Turismo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A SEMCULT se obriga a utilizar a logomarca do apoiador nas condições estabelecidas na cláusula sexta deste termo durante a realização do evento, bem como, em quaisquer veiculações de sua imagem, referentes ao evento e relacionada no item 3-DAS CONTRAPARTIDAS/COTAS DE PUBLICIDADE.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA APOIADORA
Obriga-se a apoiar o evento com os serviços relacionados na cláusula terceira deste termo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A apoiadora deverá fornecer sua logomarca, para ser utilizada pela apoiada em matérias de divulgação do evento, conforme estabelecido neste termo de compromisso.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando o APOIO envolver a prestação de serviço com mão de obra a APOIADORA será a única e exclusiva responsável pelas obrigações cíveis, trabalhistas, criminais e quaisquer outras surgidas em razão da sua participação no evento, correspondente ao item que está sendo apoiado.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A APOIADORA deverá solicitar ao prestador de serviços por meio de DECLARAÇÃO DE NÃO CRIAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO que seu apoio é pontual e estritamente relacionado ao objeto deste CONTRATO de Apoio.

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim por meio da Secretaria de Cultura e Turismo APOIADA poderá aplicar ao APOIADOR, assegurados a este o contraditório e a ampla defesa, as seguintes penalidades, previstas no Artigo 87 da Lei nº 8.666/93:
I – advertência;
II – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESPONSABILIDADE

A APOIADORA é responsável por danos causados à APOIADA ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO: A APOIADORA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do termo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO
A execução do termo será acompanhada e fiscalizada pela Comissão Executiva da 7ª Bienal, da SEMCULT, a quem compete:

I – verificar o cumprimento das obrigações acordadas por parte das empresas parceiras, na forma do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93;
II – emitir notificação escrita à empresa que vier a descumprir suas obrigações pactuadas;
III – fiscalizar e avaliar os fornecedores de bens e serviços ofertados pelo parceiro apoiador e denunciar qualquer irregularidade identificada Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ Secretaria de Cultura e Turismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO
A rescisão do presente CONTRATO de Apoio poderá ocorrer por ato unilateral por ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do CONTRATO por qualquer das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: PUBLICAÇÃO
Após a assinatura do Termo de Apoio Financeiro deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 10 (dez) dias, no Diário Oficial.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento,
partes, objeto e prazo.


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO SINISTRO
Em caso de qualquer motivo ou em caso de força maior que venha impedir, total ou parcialmente, a realização do evento, bem como as contrapartidas a que se destina o chamamento, poderá o APOIADO, mediante decisão do Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, e a seu exclusivo crédito, considerar cancelado o evento e o presente contrato findado, sem que o APOIADOR tenha direito a qualquer indenização, seja a que título for; ou, suspender as obrigações assumidas no presente contrato e ressarcimento do serviço/objeto fornecido através deste edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOMICÍLIO E FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.



Cachoeiro de Itapemirim, xx de xxxxxxx de 2018.



____________________________________
Fernanda Maria Merchid Martins




____________________________________
PESSOA JURÍDICA APOIADORA
Nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)



______________________________
Testemunha
CPF

______________________________
Testemunha
CPF

