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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

 

Edital n.: 001/2019/SESP 

Processo Administrativo n.: 23080.074071/2018-39 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), por intermédio da 

Secretaria de Esporte, órgão executivo central integrante da Administração 

Superior, torna público que está selecionando interessados em firmar contrato de 

patrocínio em favor da delegação esportiva oficial da Instituição, nos termos deste 

edital de chamada pública e dos demais anexos que o compõem, os quais passam 

a fazer parte integrante e indissociável de todo o instrumento convocatório, além do 

disposto nas Leis n. 8.666/1993, n. 9.279/1996, n. 8.069/1990 - ECA, n. 

10.420/2002 - Código Civil, LC n. 123/2006 e suas posteriores alterações. 

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 28/02/2019 

HORÁRIO: 15:00 horas 

LOCAL: Secretaria de Esportes 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto desta chamada pública é a seleção de particular para a celebração 

de contrato de patrocínio em favor da delegação esportiva oficial da 

Universidade Federal de Santa Catarina, com direito à exploração de 

publicidade de marca por parte do patrocinador. 

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1. Como contraprestação à exploração de publicidade de sua marca, o 

patrocinador promoverá o fornecimento de uniformes, objetos ou utilidades 

esportivas, conforme discriminado neste edital (Anexo I), podendo optar por 
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cada espécie de item, lote separadamente ou em conjunto de lotes 

veiculados pelo Edital, inclusive dentre as respectivas modalidades 

esportivas, nos termos das regras pertinentes à forma de apresentação da 

proposta e aos critérios de julgamento explanados subsequentemente neste 

edital. 

2.1.1. A publicidade da marca ocorrerá única e exclusivamente no respectivo 

uniforme, objeto ou utilidade a que conferido o patrocínio, nos moldes e 

limites discriminados neste edital. 

2.2. Por opção voluntária da patrocinadora, além do fornecimento dos itens de 

seu respectivo lote e da exploração de publicidade a ser neles inserida, 

poderá haver a distribuição de quites promocionais aos atletas que 

compõem a modalidade referente ao lote escolhido, podendo se estender 

aos atletas de outras modalidades, desde que os itens sejam de utilidade 

aos atletas e a distribuição ocorra mediante consulta e aprovação prévias 

da Secretaria de Esporte. 

2.2.1. São exemplos de quites: sacolas, copos retornáveis, bonés, viseiras, 

toalhas para punho, toalhas, squeezes etc. 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. O patrocínio decorre da necessidade de suplementação de recursos para a 

participação da Delegação da Universidade Federal de Santa Catarina no 

cronograma de competições universitárias dos anos de 2019, 2020, 2021, 

entendendo-se que, por meio desta chamada pública, seja possível a 

captação de recursos materiais necessários para a uniformização dos 

atletas, além de adquirir artigos esportivos e de lazer a serem distribuídos 

para uso de atletas e demais alunos da UFSC. 
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3.2. Nos últimos anos, as Instituições Federais de Ensino Superior vêm sofrendo 

cortes orçamentários e contingenciamento no repasse de recursos 

financeiros originários do orçamento geral da União em seu favor, 

impossibilitando o investimento em diversas áreas de atuação da 

Universidade. A situação é de conhecimento público e está atrelada ao 

vertiginoso decesso na arrecadação estatal e ao recente período de 

recessão por que passou o Brasil, além, é claro, de outros fatores de 

natureza política no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo. 

3.3. A busca por fontes alternativas à receita estatal para custeio desse tipo de 

investimento é, por conseguinte, trajeto viável e necessário a ser trilhado, 

com vistas a possibilitar a estruturação organizada da delegação esportiva 

da UFSC, sua participação em eventos e a promoção de atividades 

esportivas diversas, além de ações de lazer para toda a comunidade 

universitária. Esse modelo de negócio jurídico é bastante comum no cenário 

privado, seja na prática do mecenato e fomento à prática esportiva com o 

aporte de doações puras, seja através da contribuição de setores 

empresariais no patrocínio de atletas e clubes, onde há direito à exploração 

de imagem, licenciamento de produtos, espaço cativo de publicidade, 

publicidade expositiva de sua marca em outdoors ou, por fim, e não menos 

importante, a publicidade expositiva de sua marca em uniformes ou 

objetos/utilidades esportivos, sendo esta última categoria o escopo da 

presente chamada pública. 

3.4. A interação com a iniciativa privada na busca por patrocínio não desnatura o 

caráter público do ensino superior desenvolvido no âmbito da UFSC, 

somando-se aos demais projetos internos para a concretização da missão 

da Secretaria de Esportes em desenvolver ações institucionais voltadas à 

prática do esporte universitário e do lazer ativo, contribuindo para o viver 

saudável da comunidade universitária. 
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3.5. No que concerne aos resultados pretendidos em termos de economicidade 

e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros 

disponíveis, o aporte dos uniformes, objetos ou utilidades esportivos que 

serão a contraprestação a ser honrada pela patrocinadora desonera a 

Administração e potencializa a utilização dos recursos do orçamento 

próprio, permitindo que sejam afetados ao fiel cumprimento da incumbência 

confiada pela Constituição Federal à UFSC: promover o acesso aos níveis 

mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, sempre sob o 

prisma da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

4. ELEMENTOS PARA DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

4.1. A utilização dos uniformes em competições oficiais pela Delegação da 

UFSC ocorrerá ao menos na participação dos atletas em competições como 

os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), Jogos Universitários 

Catarinenses (JUCS) e Jogos das Instituições Federais. 

4.2. O número aproximado de componentes da delegação (como um todo) é de 

300 (trezentas) pessoas. 

4.2.1. O quantitativo de itens/lotes de uniformes discriminados no Anexo I deste 

edital já leva em consideração esse numerário distribuído nas respectivas 

modalidades esportivas. 

4.3. A utilização dos objetos ou utilidades esportivas também veiculados nesta 

chamada pública, por sua vez, será regulada pela necessidade e interesse 

precípuos dos atletas da delegação em atividades competitivas ou de 

treinamento. 

4.3.1. Os demais membros da comunidade universitária poderão igualmente fazer 

uso desses itens patrocinados, em práticas esportivas ou de lazer, 

competitivas ou amadoras, em concomitância ou não com a delegação, mas 
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sempre em atendimento prioritário desta e com autorização prévia da 

SESP. 

5. DAS IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

5.1. Qualquer pessoa que tome conhecimento dos termos deste edital poderá 

impugná-lo por razões de (des) conformidade ao direito que se lhe aplica, 

devendo fazê-lo no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis anteriores ao 

prazo de abertura das propostas. 

5.2. Os pedidos de mero esclarecimento, por sua vez, deverão ser realizados no 

prazo máximo de até 03 (três) dias úteis anteriores ao prazo de abertura 

das propostas. 

5.3. Impugnações ou pedidos de esclarecimento deverão fazer referência 

expressa a este Edital no preenchimento do campo “assunto” da mensagem 

e serão recebidos exclusivamente por intermédio do endereço eletrônico 

sesp@contato.ufsc.br, devendo ser enviado com pedido de confirmação 

de recebimento. 

5.4. As impugnações e os pedidos de esclarecimento serão respondidos pela 

Comissão Especial de Seleção de Propostas no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas a contar do recebimento e publicados exclusivamente na página da 

Secretaria, no sitio eletrônico www.sesp.ufsc.br, no espaço identificado e 

destinado exclusivamente a editais de chamada pública. 

5.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

5.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

 

mailto:sesp@contato.ufsc.br
http://www.sesp.ufsc.br/
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6. DA FORMA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Os interessados deverão apresentar sua proposta por intermédio de 

mensagem eletrônica ao endereço eletrônico sesp@contato.ufsc.br, 

devendo ser enviada com pedido de confirmação de recebimento e em 

forma de anexo, em documento formato “.pdf”, de acordo com o Anexo II 

deste Edital. 

6.2. Não serão aceitas remessas de propostas por outro meio que não o por 

mensagem eletrônica. 

6.3. A chamada pública não será veiculada pelo sistema Comprasnet, dada a 

incompatibilidade de suporte para este tipo de instrumento convocatório. 

6.4. Poderão participar desta chamada pública qualquer pessoa física ou 

jurídica, esteja ou não com credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, explore atividade 

comercial ou intelectual por definição, de que ramo ou abrangência 

diversos. 

6.5. Outrossim, não há qualquer impedimento na participação de sociedades 

cooperativas ou de sociedades em processo recuperação judicial ou 

extrajudicial, vide, respectivamente, o Parecer nº 2/2016/CPLCA/CGUAGU 

e a Súmula n. 281 do Tribunal de Contas da União. 

6.6. Não poderão participar os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

c) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

mailto:sesp@contato.ufsc.br
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d) que estejam em processo de dissolução, falência, fusão, cisão ou 

incorporação; 

e) empresário ou sociedade cuja atividade econômica esteja relacionada à 

fabricação, distribuição ou comercialização exclusiva de: produtos 

fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias, defensivos 

agrícolas; e 

f) agremiações, associações ou entidades de natureza religiosa ou instituições 

político-partidárias. 

7.  DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

7.1. Os interessados deverão apresentar proposta em conformidade com o 

modelo acostado a este edital (Anexo II), com todos os elementos 

identificadores do proponente e devidamente preenchida e assinada pelo 

representante legal da pessoa física ou jurídica, devendo ser enviada com 

pedido de confirmação de recebimento. 

7.2. A proposta deverá obrigatoriamente contemplar ao menos um dos lotes 

veiculados por esta chamada pública, podendo, inclusive, a critério do 

proponente, haver a contemplação de todos os lotes. 

7.3. É de inteira responsabilidade do proponente a compreensão plena das 

informações contidas nos respectivos lotes, em termos quantitativos, 

qualitativos e respectivos prazos de entrega dos itens patrocinados. 

8. DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

8.1.  As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias, período esse 

após o qual o proponente se exonera das obrigações assumidas em 

decorrência da participação neste edital de chamada pública. 
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8.1.1. Não correrá o prazo enquanto estiver pendente decisão de recurso 

interposto por quaisquer dos proponentes. 

9. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 

9.1. A condução deste edital de chamada pública será operada pela Comissão 

Especial designada por Portaria pela autoridade competente. 

9.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário 

pela Comissão. 

9.3. A sessão de abertura visa conferir lisura ao julgamento, já que a chamada 

pública transcorrerá sem o auxílio do sistema eletrônico próprio das 

licitações. 

9.4. No dia e hora aprazados, qualquer dos eventualmente presentes poderão 

assistir à abertura dos e-mails com as propostas e a sistematização e 

consolidação desses dados em planilha pela Comissão, devendo todas as 

mensagens serem compiladas e futuramente agregadas ao processo 

administrativo referente ao Edital. 

9.5. De tudo se fará constar em ata, sucintamente, devendo-se solicitar aos 

presentes a assinatura e, caso haja recusa em tal sentido, o fato deverá ser 

igualmente registrado na mesma ata. 

9.6.  A presença ou não de proponentes no ato não desqualifica ou desprestigia 

a solenidade, essencial para que se não alegue nulidade no futuro. 

9.7. Devidamente recebidas, abertas as propostas e alimentadas as informações 

com identificação do CNPJ/CPF do proponente e o respectivo 
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item/lote/grupo de lotes que tenha optado em patrocinar, passa-se à etapa 

subsequente. 

 

10. DA ACEITAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. Acessados os e-mails com as propostas no dia, hora acima aprazados, a 

Comissão Especial receberá as propostas encartadas como anexo à 

mensagem eletrônica e que, até aquela data, não tinham ainda sido objeto 

de conferência pelos membros da Comissão. 

10.2. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

10.2.1. Não se considera erro sanável a proposta que contenha indicação de 

item/lote inexistente ou não contenha a contemplação de nenhum lote. 

10.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 

de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do chamamento público. 

10.4. Recebidas e eventualmente desclassificada alguma proposta, haverá o 

julgamento. 

10.5. O critério de julgamento será sempre a proposta que contemplar o maior 

número possível de lotes veiculado no edital. 

10.6. Em caso de empate, se resolverá pela proposta apresentada com mais 

antecedência e, persistindo o empate, por sorteio. 
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10.7. Havendo proposta menor, mas que contenha alguns desses lotes (no caso 

de o vencedor não contemplar a integralidade dos lotes) e outros não 

contemplados, será lícito ao proponente em situação de desvantagem ao 

mais bem classificado optar por não manter sua proposta ou então mantê-

la, sendo que neste caso, contemplará tão somente aqueles objeto de sua 

proposta, subtraídos os já contemplados. 

10.7.1. Essa previsão justifica-se como meio de evitar a inibição de potenciais 

interessados que compreendam inconveniente a contemplação parcial de 

lote/lotes a que se propôs e por isso não se identifique com o modelo de 

disputa proposto, podendo inclusive servir de incentivo a que o particular 

esforce-se em contemplar o maior número de lotes que lhe for possível. 

10.7.2. Essa possibilidade não se aplica de forma alguma aos demais proponentes 

cujo lote/lotes não tenha sido objeto de contemplação de outras propostas, 

razão pela qual sobre a sua proposta se obriga o proponente. 

10.7.3. A manifestação deverá ocorrer no ato da sessão ou, se não estiver 

presente, em resposta até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da 

mensagem eletrônica. O silêncio opera-se em desfavor da vantagem 

concedida ao proponente, de modo que se interpretará como concordância 

tácita de que honrará com os demais lotes de sua proposta e que não 

estavam contidos na daquele que apresentou a mais ampla. 

11. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

11.1. A melhor proposta para o item/lote/conjunto de lote respectivo, se não for 

desclassificada, passará pela análise habilitatória. 

11.2. Nesse momento os próprios membros da Comissão Especial é que 

consultarão no sistema próprio a regularidade do proponente. 
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11.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

proponente detentor da proposta classificada em primeiro lugar para o 

item/lote/conjunto de lote, a Comissão verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido 

pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

11.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 

de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

11.5. Constatada a existência de sanção, o membro da Comissão reputará o 

proponente inabilitado, por falta de condição de participação. 

11.5.1. Em que pese a natureza diferenciada deste chamamento público em 

relação aos certames licitatórios, será conferido o tratamento diferenciado 

ao proponente ME e EPP que apresentar irregularidade fiscal e trabalhista, 

devendo regularizar a pendência em até cinco dias úteis, nos termos da Lei 

n. 123/2006. 
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11.5.2. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções, nos termos 

da legislação vigente 

11.6. No âmbito da regularidade fiscal e trabalhista, deverá o proponente 

apresentar: 

11.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

11.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional; 

11.6.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

11.6.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

11.7. A Comissão poderá, justificadamente, realizar diligências para suprir 

eventuais falhas de documentação, esclarecendo ou complementando a 

instrução do processo administrativo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente das 
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manifestações dos interessados e desde que não haja ofensa aos princípios 

da isonomia, impessoalidade e moralidade. 

11.8. Havendo impossibilidade de verificação no momento, a Comissão 

suspenderá a sessão e aprazará a reabertura para a mesma hora do dia útil 

imediatamente subsequente, salvo motivo de força maior que o impeça, o 

que toda forma constará de aviso na página da Secretaria na internet, no 

espaço dedicado ao presente edital de chamada pública. 

12. DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO PROVISÓRIO 

12.1. A melhor proposta selecionada (ou as melhores), consoante o critério de 

julgamento já apresentado, será provisoriamente publicada como 

vencedora, em aviso na página da Secretaria, além de informado aos 

proponentes por disparo de mensagem eletrônica. 

13. DOS RECURSOS 

13.1. A fase recursal é única, em analogia ao que a legislação prevê em relação 

às modalidades mais modernas de disputa licitatória. 

13.2. Havendo interesse na interposição de recurso administrativo, as razões 

respectivas deverão ser apresentadas pelos mesmos meios à disposição do 

particular para apresentação da sua proposta. 

13.3. Publicado o resultado provisório na página www.sesp.ufsc.br, no espaço 

identificado e destinado exclusivamente a editais de chamada pública, 

haverá - em complementação a esse ato oficial - o disparo de mensagem 

eletrônica a todos os proponentes e começará a contar o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas para apresentação das razões. 

http://www.sesp.ufsc.br/
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13.4. Os demais proponentes receberão cópia das razões e, querendo, poderão 

nesse mesmo prazo apresentar contrarrazões recursais a contar do 

recebimento do e-mail. 

13.5. A autoridade superior decidirá sobre o (s) recurso (s) em até 72 (setenta e 

duas) horas, caso não haja retratação pela Comissão. 

13.6. O provimento a recurso não invalida os atos aproveitáveis, dos quais se 

tomará o ponto de partido para reabertura da chamada, se for o caso. 

14. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO 

14.1. O objeto desta chamada pública será adjudicado ao proponente declarado 

vencedor, por ato da Comissão Especial, caso não haja interposição de 

recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento.  

14.3. Homologado o procedimento, será dada publicidade formal com a indicação 

dos dados das propostas de patrocínio vencedoras. 

15. DO (S) LOTE (S) REMANESCENTE (S) 

15.1. Os lotes remanescentes, após publicado o resultado da licitação, decididos 

eventuais recursos, adjudicados os respectivos lotes/conjunto de lotes e 

homologado o resultado final pela autoridade superior, serão objeto de 

chamamento público que ficará aberto sem prazo definitivo, tampouco 

“sessão de abertura de propostas”. 

15.2. A chamada pública é, portanto, dividida em dois momentos. Um primeiro em 

que o critério de julgamento é contemplar o maior número de lotes possível, 

almejando-se que um mesmo particular proponha-se a contemplar a 
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totalidade dos lotes. Um segundo momento é o de gerenciar de modo mais 

simplificado o chamamento público, mantidas as demais regras, mas agora 

sem o critério da primeira etapa, de modo que o proponente que primeiro 

remeter proposta será vencedor do lote respectivo. 

15.3. Para tanto, será publicado aviso contendo informações pormenorizadas, 

inclusive a data a partir da qual será possível o envio de novas propostas. 

15.4. O critério de julgamento, nessa hipótese, será quem primeiro enviar 

proposta que contemple os bens remanescentes, independentemente da 

quantidade beneficiada pela proposta. 

16. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PATROCÍNIO 

16.1. O proponente cuja proposta for declarada vencedora em relação ao item, 

lote ou conjunto de lotes contemplado pelo patrocínio será convocado para 

assinatura do respectivo contrato em até 10 (dez) dias úteis contatos a partir 

do prazo da publicação da homologação do resultado da chamada pública 

pela autoridade competente. 

16.1.1. Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, justificadamente, no interesse 

da UFSC. 

16.2. Para todos os fins, considera-se meio hábil e suficiente para formalizar a 

convocação o mesmo endereço eletrônico indicado na proposta 

apresentada e, na sua falta, será mantido contato telefônico com o 

proponente ou seu representante/procurador habilitado e somente em 

último caso, desde que estritamente necessário, haverá envio de 

correspondência A.R. para consumação do ato. 

16.3. O proponente que, devidamente convocado, deixar transcorrer em branco o 

prazo para assinatura da avença, sem motivo justificado assim decidido 
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pela autoridade superior, estará sujeito à aplicação das sanções constantes 

deste instrumento, sem prejuízo da propositura de ação tendente a 

apuração e indenização reparatório de perdas e danos suportados pela 

patrocinada UFSC. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA PATROCINADORA 

17.1. Cumprir integralmente as condições estabelecidas no contrato de 

patrocínio. 

17.2. Caberá à patrocinadora enviar amostra prévia ou por outros meios e 

instrumentos precaver-se quanto ao atendimento dos requisitos antes de 

remetê-los todos. 

17.3. Serão previamente diligenciados os aspectos quantitativos, qualitativos e de 

adequação dos materiais, do espaço de inclusão da marca da patrocinadora 

e da observância do emblema da UFSC nos uniformes, objetos e utensílios, 

com fidelidade ao Sistema de Identidade Visual (http://identidade.ufsc.br/), 

cujas diretrizes deverão ser previamente repassadas à patrocinadora. 

17.4. A exploração de publicidade é restrita à marca da patrocinadora, aí inserido 

seu logotipo, emblema e designativos que a distinguem e representam. Não 

havendo marca, caberá ao patrocinador optar por utilizar seu designativo 

nominativo, firma individual ou firma social, conforme o caso. 

17.5. A patrocinadora assume integralmente os riscos em caso de demanda que 

reclame a utilização indevida de marca sob alegação de terceiro que 

reivindique os direitos de propriedade industrial. 

17.6. Em qualquer caso, é vedado ao patrocinador fazer uso do espaço 

publicitário que lhe é concedido no material para fins diversos do que a 

publicidade própria. 
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17.6.1. Repise-se que, assim como não podem participar pessoas discriminados no 

item 6 deste edital, é igualmente vedada a publicidade de teor relacionado a 

produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias, defensivos 

agrícolas, de natureza religiosa, político-partidárias, pornográfica, ofensiva 

aos direitos humanos ou que se afigure inapropriado por ferir os bons 

costumes. 

17.7. Os uniformes e demais itens (objetos, artigos esportivos, outros) deverão 

ser entregues de acordo com os prazos estipulados no Anexo I deste Edital. 

17.8. Excepcionalmente, e desde que não haja prejuízo à delegação esportiva e 

demais atletas e membros da comunidade acadêmica, esse prazo poderá 

ser dilatado mediante apresentação de requerimento e justificativa prévios. 

17.9. O limite de prazo não importa a opção aleatória por parte do patrocinador 

quanto à data de entrega, pois esta deverá ser previamente agendada com 

a Instituição patrocinada, observando-se o prazo fatal para entrega dos 

materiais. 

17.10. Efetuar a disponibilização do (s) item (ns) e/ou lote (s) para o qual for 

declarado vencedor conforme especificações, quantidades, qualidade, 

prazo, local, dia e horário indicados pela SESP e livres de quaisquer 

encargos, sejam fretes, taxa de descargas ou embalagens. 

17.10.1. Os uniformes e/ou objeto e/ou utilidades esportivas contemplados na 

proposta vencedora respectiva deverão ser de primeiro uso, vedada a 

remessa de materiais já utilizados ou recondicionados, devendo estar de 

acordo com as especificações constantes no presente instrumento, dentro 

da validade - quando houver essa classificação -, em perfeitas condições 

de uso e devidamente embalados para o transporte, entrega e recebimento 

pela SESP. 
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17.11. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz 

respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os 

demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste 

instrumento. 

17.12. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar à instituição ou a 

terceiros, por si ou por seus prepostos, sucessores e representantes na 

entrega do objeto do contrato de patrocínio, isentando a instituição de toda 

e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; 

17.13. Em sendo de seu interesse, e somente neste caso, realizar às suas 

expensas a troca dos uniformes e/ou a substituição da gravura de sua 

marca nos objetos/utilidades esportivas respectivamente patrocinados, caso 

haja alteração dos elementos designativos da marca, não sendo lícito à 

patrocinadora exigir da UFSC esse custeio. 

17.14. O mesmo se aplica (interesse da patrocinadora) nos casos em que haja 

depreciação do material que o torne inutilizável ou inapropriado ao uso 

antes do término do prazo do contrato de patrocínio, devendo a 

substituição/conserto do uniforme, objeto ou utilidade esportiva ocorrer às 

suas expensas. 

17.14.1. Neste caso, em não havendo interesse da patrocinadora, não poderá a 

UFSC exigir a substituição ou reparo da coisa, mas também não será 

exigível da Instituição a utilização do uniforme, objeto ou utilidade 

respectivo pela delegação ou membros da comunidade universitária, 

podendo inclusive o material ser contemplado por outra patrocinadora, 

operando-se, nesta situação, a resolução plena do contrato de patrocínio no 

âmbito das obrigações afetas ao item/lote específico, mas tão somente a 

este. 
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17.15. A contraprestação pelo patrocínio é limitada à exploração de publicidade a 

ser inserida nos referidos materiais objeto do lote (s)/item (ns) patrocinado 

(s) e, quando for o caso, de distribuição gratuita de quites promocionais, 

sendo vedada qualquer outra abordagem de marketing nas dependências 

da Instituição patrocinada, tampouco exploração comercial sobre os direitos 

de imagem dos atletas e demais membros da comunidade universitária. 

17.15.1. É igualmente proibido veicular os designativos da UFSC (sigla, nome por 

extenso, brasão, símbolos) em quaisquer materiais ou estabelecimentos 

em que o particular explore atividade comercial ou eventualmente exerça 

a prática de prestação de serviço intelectual, seja o ambiente físico ou 

virtual, bem como em cartazes, panfletos, uniformes, placas, publicidade, 

enfim, em qualquer meio físico ou virtual. 

17.15.2. A inobservância dessa proibição evidencia uso parasitário do nome e da 

imagem da Universidade patrocinada, em ofensa aos ditames da 

Constituição Federal, art. 5º, XXIX, aos artigos n. 12 e 18 do Código Civil 

Brasileiro de 2002, bem como aos artigos n. 191 c/c inciso I do 124, 

ambos da Lei de Propriedade Industrial, sujeitando a infratora às 

penalidades da lei. 

17.16. Para fins de aplicação das duas proibições acima, não se considera 

exploração mercantil que ofenda os direitos de personalidade, notadamente 

o direito à imagem, a mera veiculação quanto ao compromisso de patrocínio 

firmado com a UFSC, de caráter meramente informativo no âmbito da 

própria patrocinadora ou desta com seus clientes (site, redes sociais, 

dependências de estabelecimento físico/e-commerce, folder), desde que 

limite-se a informar e delimitar com clareza o item/lote que é objeto de 

patrocínio.     

17.16.1. Não é lícito fazer uso de expressões tais como: 
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a) "patrocinadora da UFSC"; 

b)  "patrocinadora da delegação da UFSC"; 

c)  "patrocinadora dos atletas da UFSC". 

17.16.2. Devem-se preferir, quando for o caso, referências como: 

a)  "patrocinadora dos uniformes da delegação da modalidade esportiva [xxx] 

da delegação da UFSC"; ou 

b) "patrocinadora do objeto/utilidade esportiva [xxx] em prol da delegação 

esportiva da UFSC". 

17.17. A patrocinadora deve, ainda, primar pela lisura de seus atos e por manter 

boa reputação no ambiente de mercado, dado que sua marca será 

veiculada, ainda que inserida tão somente em uniformes/objetos, no 

ambiente de uma instituição pública de ensino superior.  

17.18. Os fatos que se tornarem públicos e notórios, com fundados indícios de 

serem verídicos, e que acarretem desprestígio, desonra e vilipêndio à 

reputação e boa-fama da patrocinadora poderão ensejar a resolução 

antecipada do contrato de patrocínio, garantido o contraditório e a ampla 

defesa à patrocinadora, e desde que tais fatos sejam capazes, dada a sua 

repercussão, de tornar inconveniente a manutenção do contrato com a 

UFSC. 

17.18.1. São exemplos de eventos passíveis de serem compreendidos na 

dimensão suso mencionada: 

a) o envolvimento da patrocinadora em escândalos de corrupção; 

b) a descoberta de utilização de mão-de-obra em situação análoga à 

escravidão assim definida pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou pelo 

Ministério Público do Trabalho e por algum desses relatado; e 
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c)  o envolvimento da patrocinadora ou de seus prepostos em situações a 

que lhe seja atribuída a exposição ou propagação de discurso de ódio 

(hate speech) ou intolerância, bem como nos casos de injúria ou racismo 

assim definidos como crime ou contravenção pela lei penal. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA PATROCINADA - SESP/UFSC 

18.1. Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento, ficando também 

responsável pela validação do objeto entregue pela (s) patrocinadora (s) 

declarada (s) como vencedora (s). 

18.2. Conferir e controlar a(s) quantidade(s) fornecida(s), dando quitação 

provisória quanto ao recebimento dos bens objeto do patrocínio. 

18.3. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação 

escrita da (s) empresa (s) declarada (s) como vencedora (s), ressalvados os 

casos de urgência, informações adicionais para dirimir dúvidas e orientá-la 

em todos os casos omissos do presente instrumento. 

18.4. Conferir os aspectos quantitativos, qualitativos e de adequação dos 

materiais, do espaço de inclusão da marca da patrocinadora e da 

observância do emblema da UFSC nos uniformes, objetos e utensílios, com 

fidelidade ao Sistema de Identidade Visual (http://identidade.ufsc.br/), cujas 

diretrizes deverão ser previamente repassadas à patrocinadora. 

18.4.1. Após a conferência, emitir termo de recebimento definitivo do (s) bem (ns) 

em favor da patrocinadora. 

18.5. A detecção, a qualquer tempo, de vícios de qualidade nos materiais 

ofertados, importará na aplicação dos dispositivos da Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor) não isentando ainda a pessoa 

declarada como vencedora das demais cominações legais. 
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18.5.1. Nessa situação, caberá à UFSC notificar por escrito a (s) vencedora (s) se 

verificado qualquer problema no objeto patrocinado. Poderá, ainda, ser 

ordenada a suspensão da entrega, a contar da notificação, se não for 

atendida a reclamação, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita. 

18.6. São também obrigações aplicar sanções e resolver os casos omissos, 

quando necessário. 

19. DAS SANÇÕES 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/1993, o 

proponente que:  

a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

b) apresentar documentação falsa; 

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) cometer fraude fiscal; e 

g) comportar-se de modo inidôneo. 

19.2. O proponente/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 

discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.2.1. Multa de até R$ 1.000,00 (mil reais). 

19.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
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licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

19.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 

pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Em caso de ausência de interessados, caberá à Secretaria de 

Esporte/UFSC a decisão de prorrogação ou não do prazo desta chamada 

pública. 

20.2. A fiscalização exercida pela Administração Pública não exclui a 

responsabilidade primária da(s) empresa(s) declarada(s) como 

vencedora(s), inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, má-

qualidade dos produtos que venham a causar danos a terceiros e na sua 

ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus 

agentes, a qualquer título. 

20.3. A Secretaria de Esporte/UFSC, desde já se reserva o direito de efetuar 

diligências necessárias para validar as informações prestadas pela(s) 

proponente (s) declarada(s) como vencedora(s). 

20.4. Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Termo de 

Patrocínio deverão ser pontualmente atendidas pela(s) empresa(s) 

declarada(s) como vencedora(s), sem ônus para a SESP/UFSC. 

20.5. O abandono na execução dos serviços em qualquer etapa, por parte da(s) 

proponente (s) declarada(s) como vencedora(s), ensejará ação de perdas e 

danos. 
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20.6. A(s) proponente (s) declarada(s) como vencedora(s) que vier causar 

impedimentos ao normal e legal andamento do presente processo, além das 

sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos e 

prejuízos causados ao órgão, derivados da não conclusão do processo, 

bem como do objeto pretendido. 

20.7. A(s) proponente (s) declarada(s) como vencedora(s) é (são) responsável 

(is) pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados. 

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem 

os prazos em dias de expediente na Administração. 

20.9.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do proponente, desde que seja possível o aproveitamento do 

ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

20.10.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.sesp.ufsc.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos nos autos do 

processo administrativo que permanecerão com vista franqueada aos 

interessados. 

20.11. As decisões a serem tomadas priorizarão a incidência do princípio do 

formalismo moderado de que trata a Lei n. 9.784/1999 em seu art. 2.º, 

inciso IX. 

20.12. Nenhum ato será declarado nulo se dele não resultarem prejuízos às partes, 

ao interesse público e à moralidade administrativa. 

20.13.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente 

poderá revogar a chamada pública por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 

http://www.sesp.ufsc.br/
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ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

20.14.  A anulação do procedimento de chamada pública por motivo de ilegalidade 

não gera obrigação de indenizar por parte da Administração Pública. 

20.15.  A nulidade do procedimento de chamada pública induz à do contrato. 

20.16.  Em todos os casos, fica assegurado o exercício pleno do contraditório e da 

ampla defesa pelos proponentes. 

20.17.  Os atos essenciais desta chamada pública, inclusive os decorrentes de 

meios eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas 

à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle. 

21. ANEXOS 

21.1. São anexos a este Edital de Chamada Pública: 

a) Descrição dos lotes; 

b) Modelo de Proposta; e 

c) Termo de Contrato de Patrocínio. 

 

Florianópolis/SC, 01 de fevereiro de 2019. 

 

Juliano Fernandes da Silva 
Secretário de Esportes 

Portaria nº 1868/2018/GR 
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ANEXO I 

CARACTERISTICAS MÍNIMAS DE CADA LOTE DISPONIBILIZADO 

 

LOTE 1  

MODALIDADE BASQUETE FEMININO CONVENCIONAL E BASQUETE 3X3 

CAMISAS (REGATA) 

TECIDO Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

COR/ MODELO 

20 regatas na cor azul royal com faixa no peito em 

forma de “V” e faixa na lateral ambas na cor amarelo 

canário, com o símbolo da Universidade Federal de 

Santa Catarina (até 80cm²) na parte da frente superior 

do peito a esquerda, com o nome UFSC (de 90 a 

100cm²) na cor branca na parte das costas 

centralizado, acima do número em cor branca e 

FLORIANÓPOLIS – SC (de 60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número. 

 

 

20 regatas na cor amarelo canário com faixa no peito 

em forma de “V” e faixa lateral ambas na cor azul 

royal, com o símbolo da Universidade Federal de 

Santa Catarina (De até 80cm²) na parte da frente 

superior do peito a esquerda, com o nome UFSC (de 

90 a 100cm²) na cor branca na parte das costas 

centralizado, acima do número em cor branca e 

FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número. 

QUANTIDADE 40 (20 para cada cor) 

NUMERAÇÃO Numeração de 1 a 20 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas 

disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 

2 - Parte da frente na altura do peito, lado direito (até 80 cm2). 3 - 

Parte traseira abaixo do número do atleta (até 300cm2). 
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MODALIDADE BASQUETE FEMININO CONVENCIONAL E BASQUETE 3X3 

CALÇÃO 

TECIDO Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

COR/ 

MODELO 

20 calções na cor azul royal com listra lateral 

amarelo canário e com o logotipo da Universidade 

Federal de Santa Catarina na parte da frente e 

direita 

20 calções na cor azul Royal com degradê para a 

cor amarelo canário e com o logotipo da 

Universidade Federal de Santa Catarina na parte 

da frente e direita. 

QUANTIDADE 40 (20 para cada cor) 

NUMERAÇÃO Numeração de 1 a 20 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis 

para exposição da empresa 

patrocinadora 

Parte de baixo do lado direito (até 100cm²) 
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LOTE 2 

 

LOTE 2 

MODALIDADE 

 

 BASQUETE MASCULINO CONVENCIONAL E BASQUETE 3X3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMISAS (REGATA) 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 

 

 

 

 

 

 

 
COR/ 

MODELO 

20 regatas na cor azul royal com faixa no peito em 

forma de “V” e faixa na lateral ambas na cor 

amarelo canário, com o símbolo da Universidade 

Federal de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte 

da frente superior do peito a esquerda, com o nome 

UFSC (de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das 

costas centralizado, acima do número em cor branca 

e FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número. 

 

 

20 regatas na cor amarelo canário com faixa no 

peito em forma de “V” e faixa lateral ambas na cor 

azul royal, com o símbolo da Universidade Federal 

de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte da frente 

superior do peito a esquerda, com o nome UFSC 

(de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das costas 

centralizado, acima do número em cor branca e 

FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número. 

 

QUANTIDADE 

40 (20 para cada cor) 

 

NUMERAÇÃO 

Numeração de 1 a 20 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 

2 - Parte da frente na altura do peito, lado direito (até 80 cm2). 

3 - Parte traseira abaixo do número do atleta (até 300cm2). 
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MODALIDADE 

 

 BASQUETE MASCULINO CONVENCIONAL E BASQUETE 3X3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALÇÃO 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
COR/ 

MODELO 

20 calções na cor azul royal com listra lateral 

amarelo canário e com o logotipo da Universidade 

Federal de Santa Catarina na parte da frente e 

direita 

 

 

20 calções na cor azul Royal com degradê para a 

cor amarelo canário e com o logotipo da 

Universidade Federal de Santa Catarina na parte da 

frente e direita. 

 

QUANTIDADE 

40 (20 para cada cor) 

 

NUMERAÇÃO 

Numeração de 1 a 20 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

Parte de baixo do lado direito (até 100cm²) 
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LOTE 3 

 

MODALIDADE 

 

FUTEBOL FEMININO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMISAS 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 

 

 

 

 

 

 

 
COR/ 

MODELO 

25 camisetas na cor azul royal com faixa no peito 

em forma de “V” e faixa na lateral ambas na cor 

amarelo canário, com o símbolo da Universidade 

Federal de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte 

da frente superior do peito a esquerda, com o nome 

UFSC (de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das 

costas centralizado, acima do número em cor branca 

e FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número e 

bandeira de Santa Catarina (de até 80cm²) na manga 

esquerda 

 

 
25 camisetas na cor amarelo canário com faixa no 

peito em forma de “V” e faixa lateral ambas na cor 

azul royal, com o símbolo da Universidade Federal 

de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte da frente 

superior do peito a esquerda, com o nome UFSC 

(de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das costas 

centralizado, acima do número em cor branca e 

FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número e 

bandeira de Santa Catarina (de até 80cm²) na 

manga esquerda 

 

QUANTIDADE 

50 (25 para cada cor) 

NUMERAÇÃO Numeração de 1 a 25 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 

- Parte da frente na altura do peito, lado direito (até 80 cm2). 3 - Parte 

traseira abaixo do número do atleta (até 300cm2). 
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MODALIDADE 

 

FUTEBOL FEMININO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALÇÃO 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 

 

 
COR/ 

MODELO 

25 calções na cor azul royal com listra lateral 

amarelo canário e com o logotipo da Universidade 

Federal de Santa Catarina na parte da frente e 

direita 

 

 

25 calções na cor azul Royal com degradê para a 

cor amarelo canário e com o logotipo da 

Universidade Federal de Santa Catarina na parte da 

frente e direita. 

 

QUANTIDADE 

50 (25 para cada cor) 

 

Meião 

25 pares de meiões amarelos 

25 pares de meiões azuis royal 

 

NUMERAÇÃO 

Numeração de 1 a 25 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

Parte de baixo do lado direito (até 100cm²) 
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MODELO ILUSTRATIVO: 
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LOTE 4 

 

 

MODALIDADE 

 

FUTEBOL MASCULINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMISAS 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
COR/ 

MODELO 

25 camisetas na cor azul royal com faixa no peito 

em forma de “V” e faixa na lateral ambas na cor 

amarelo canário, com o símbolo da Universidade 

Federal de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte 

da frente superior do peito a esquerda, com o nome 

UFSC (de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das 

costas centralizado, acima do número em cor branca 

e FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número e 

bandeira de Santa Catarina (de até 80cm²) na manga 

esquerda 

 
 

25 camisetas na cor amarelo canário com faixa no 

peito em forma de “V” e faixa lateral ambas na cor 

azul royal, com o símbolo da Universidade Federal 

de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte da frente 

superior do peito a esquerda, com o nome UFSC 

(de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das costas 

centralizado, acima do número em cor branca e 

FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número e 

bandeira de Santa Catarina (de até 80cm²) na manga 

esquerda 
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QUANTIDADE 

50 (25 para cada cor) 

 

NUMERAÇÃO 

Numeração de 1 a 25 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 

2 - Parte da frente na altura do peito, lado direito (até 80 cm2). 

3 - Parte traseira abaixo do número do atleta (até 300cm2). 

 

 

MODALIDADE 

 

FUTEBOL MASCULINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALÇÃO 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 

 

 

 

 

 

 

 
COR/ 

MODELO 

25 calções na cor azul royal com listra lateral 

amarelo canário e com o logotipo da Universidade 

Federal de Santa Catarina na parte da frente e 

direita 

 

 

25 calções na cor azul Royal com degradê para a 

cor amarelo canário e com o logotipo da 

Universidade Federal de Santa Catarina na parte da 

frente e direita. 

 

QUANTIDADE 

50 (25 para cada cor) 

 

Meião 

25 pares de meiões amarelos 

25 pares de meiões azuis royal 

 

NUMERAÇÃO 

Numeração de 1 a 25 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 
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Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

Parte de baixo do lado direito (até 100cm²) 

 

MODELO ILUSTRATIVO: 
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MODALIDADE 

 

 

FUTSAL FEMININO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMISAS 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 

 

 

 

 

 

 

 
COR/ 

MODELO 

15 camisetas na cor azul royal com faixa no peito 

em forma de “V” e faixa na lateral ambas na cor 

amarelo canário, com o símbolo da Universidade 

Federal de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte 

da frente superior do peito a esquerda, com o nome 

UFSC (de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das 

costas centralizado, acima do número em cor branca 

e FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número e 

bandeira de Santa Catarina (de até 80cm²) na manga 

esquerda 

 

 

15 camisetas na cor amarelo canário com faixa no 

peito em forma de “V” e faixa lateral ambas na cor 

azul royal, com o símbolo da Universidade Federal 

de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte da frente 

superior do peito a esquerda, com o nome UFSC 

(de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das costas 

centralizado, acima do número em cor branca e 

FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número e 

bandeira de Santa Catarina (de até 80cm²) na manga 

esquerda 

 

QUANTIDADE 

30 (15 para cada cor) 

 

NUMERAÇÃO 

Numeração de 1 a 15 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 

2 - Parte da frente na altura do peito, lado direito (até 80 cm2). 

3 - Parte traseira abaixo do número do atleta (até 300cm2). 

 

LOTE 5 
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MODALIDADE 

 

FUTSAL FEMININO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALÇÃO 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 15 calções na cor azul royal com listra lateral 

amarelo canário e com o logotipo da Universidade 

Federal de Santa Catarina na parte da frente e 

direita 

 

 

15 calções na cor azul Royal com degradê para a 

cor amarelo canário e com o logotipo da 
 COR/ 

MODELO 

Universidade Federal de Santa Catarina na parte da 

frente e direita. 

 

QUANTIDADE 

30 (15 para cada cor) 

 

Meião 

15 pares de meiões amarelos 

15 pares de meiões azuis royal 

 

NUMERAÇÃO 

Numeração de 1 a 15 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

Parte de baixo do lado direito (até 100cm²) 
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MODELO ILUSTRATIVO: 
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MODALIDADE 

 

FUTSAL MASCULINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMISAS 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 

 

 

 

 

 

 

 
COR/ 

MODELO 

15 camisetas na cor azul royal com faixa no peito 

em forma de “V” e faixa na lateral ambas na cor 

amarelo canário, com o símbolo da Universidade 

Federal de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte 

da frente superior do peito a esquerda, com o nome 

UFSC (de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das 

costas centralizado, acima do número em cor branca 

e FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número e 

bandeira de Santa Catarina (de até 80cm²) na manga 

esquerda 

 

 

15 camisetas na cor amarelo canário com faixa no 

peito em forma de “V” e faixa lateral ambas na cor 

azul royal, com o símbolo da Universidade Federal 

de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte da frente 

superior do peito a esquerda, com o nome UFSC 

(de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das costas 

centralizado, acima do número em cor branca e 

FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número e 

bandeira de Santa Catarina (de até 80cm²) na manga 

esquerda 

 

QUANTIDADE 

30 (15 para cada cor) 

 

NUMERAÇÃO 

Numeração de 1 a 15 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 

2 - Parte da frente na altura do peito, lado direito (até 80 cm2). 

3 - Parte traseira abaixo do número do atleta (até 300cm2). 

 

 

LOTE 6 
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MODALIDADE 

 

FUTSAL MASCULINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALÇÃO 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 15 calções na cor azul royal com listra lateral 

amarelo canário e com o logotipo da Universidade 

Federal de Santa Catarina na parte da frente e 

direita 

 

 

15 calções na cor azul Royal com degradê para a 

cor amarelo canário e com o logotipo da 
 COR/ 

MODELO 

Universidade Federal de Santa Catarina na parte da 

frente e direita. 

 

QUANTIDADE 

30 (15 para cada cor) 

 

MEIÃO 

15 pares de meiões amarelos 

15 pares de meiões azuis royal 

 

NUMERAÇÃO 

Numeração de 1 a 15 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

Parte de baixo do lado direito (até 100cm²) 
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MODELO ILUSTRATIVO: 
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MODALIDADE 

 

ATLETISMO FEMININO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMISAS 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 

 

 

 

 

 

 

 
COR/ 

MODELO 

15 regatas na cor azul royal com faixa no peito em 

forma de “V” e faixa na lateral ambas na cor 

amarelo canário, com o símbolo da Universidade 

Federal de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte 

da frente superior do peito a esquerda, com o nome 

UFSC (de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das 

costas centralizado, acima do número em cor branca 

e FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número. 

 

 

15 regatas na cor amarelo canário com faixa no 

peito em forma de “V” e faixa lateral ambas na cor 

azul royal, com o símbolo da Universidade Federal 

de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte da frente 

superior do peito a esquerda, com o nome UFSC 

(de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das costas 

centralizado, acima do número em cor branca e 

FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número. 

 

QUANTIDADE 

30 (15 para cada cor) 

 

NUMERAÇÃO 

Não se aplica 

TAMANHOS A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 

2 - Parte da frente na altura do peito, lado direito (até 80 cm2). 

3 - Parte traseira abaixo do número do atleta (até 300cm2). 
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MODALIDADE 

 

ATLETISMO FEMININO 

 

 

 

 

 
CALÇÃO 

 

TECIDO 
 

Suplex de 88% poliamida e 12% elastano 

 
COR/ 

MODELO 

 

30 Shorts legging na cor preto 

 

QUANTIDADE 

30 

 

NUMERAÇÃO 

Não se aplica. 

TAMANHOS A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

Parte de baixo do lado direito (até 100cm²) 
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LOTE 8 
 

 

MODALIDADE 

 

ATLETISMO MASCULINO 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMISAS 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 

 

 

 

 

 

 

 
COR/ 

MODELO 

15 regatas na cor azul royal com faixa no peito em 

forma de “V” e faixa na lateral ambas na cor 

amarelo canário, com o símbolo da Universidade 

Federal de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte 

da frente superior do peito a esquerda, com o nome 

UFSC (de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das 

costas centralizado, acima do número em cor branca 

e FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número. 

 

 

15 regatas na cor amarelo canário com faixa no 

peito em forma de “V” e faixa lateral ambas na cor 

azul royal, com o símbolo da Universidade Federal 

de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte da frente 

superior do peito a esquerda, com o nome UFSC 

(de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das costas 

centralizado, acima do número em cor branca e 

FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número. 

 

QUANTIDADE 

30 (15 para cada cor) 

 

NUMERAÇÃO 

Numeração de 1 a 15 para cada jogo de uniforme 

 

TAMANHOS 

 

A combinar. 

 

PRAZO DE ENTREGA 

30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 

2 - Parte da frente na altura do peito, lado direito (até 80 cm2). 

3 - Parte traseira abaixo do número do atleta (até 300cm2). 
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MODALIDADE 

 

ATLETISMO MASCULINO 

 

 

 
 

CALÇÃO 

 

TECIDO 
 

Suplex de 88% poliamida e 12% elastano 

 
COR/ 

MODELO 

 

30 Shorts legging na cor preto 

 

QUANTIDADE 

 

30 

 

NUMERAÇÃO 

 

Não se aplica. 

 

TAMANHOS 

 

A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

Parte de baixo do lado direito (até 100cm²) 
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LOTE 9 
 

 

MODALIDADE 

 

HANDEBOL FEMININO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMISAS 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 

 

 

 

 

 

 

 
COR/ 

MODELO 

18 camisetas na cor azul royal com faixa no peito 

em forma de “V” e faixa na lateral ambas na cor 

amarelo canário, com o símbolo da Universidade 

Federal de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte 

da frente superior do peito a esquerda, com o nome 

UFSC (de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das 

costas centralizado, acima do número em cor branca 

e FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número e 

bandeira de Santa Catarina (de até 80cm²) na manga 

esquerda 

 

18 camisetas na cor amarelo canário com faixa no 

peito em forma de “V” e faixa lateral ambas na cor 

azul royal, com o símbolo da Universidade Federal 

de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte da frente 

superior do peito a esquerda, com o nome UFSC 

(de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das costas 

centralizado, acima do número em cor branca e 

FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 
branca, na parte das costas e inferior ao número e 
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  bandeira de Santa Catarina (de até 80cm²) na manga 

esquerda. 

 

QUANTIDADE 

 

36 (18 para cada cor) 

 

NUMERAÇÃO 

 

Numeração de 1 a 18 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS A combinar. 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 

2 - Parte da frente na altura do peito, lado direito (até 80 cm2). 

3 - Parte traseira abaixo do número do atleta (até 300cm2). 

 

 

MODALIDADE 

 

HANDEBOL FEMININO 

 

 
CALÇÃO 

 

TECIDO 
 

Suplex de 88% poliamida e 12% elastano 

 
COR/ 

MODELO 

 

36 Shorts legging na cor preto 

 

QUANTIDADE 

 

36 (18 para cada cor) 

 

NUMERAÇÃO 

 

Numeração de 1 a 18 para cada jogo de uniforme. 

 

TAMANHOS 

 

A combinar. 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

Parte de baixo do lado direito (até 100cm²) 
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MODALIDADE 

 

 

HANDEBOL MASCULINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMISAS 

 

 

TECIDO 

 

 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 

 

 

 

 

 

 

 
COR/ 

MODELO 

18 camisetas na cor azul royal com faixa no peito 

em forma de “V” e faixa na lateral ambas na cor 

amarelo canário, com o símbolo da Universidade 

Federal de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte 

da frente superior do peito a esquerda, com o nome 

UFSC (de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das 

costas centralizado, acima do número em cor branca 

e FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número e 

bandeira de Santa Catarina (de até 80cm²) na manga 

esquerda 

18 camisetas na cor amarelo canário com faixa no 

peito em forma de “V” e faixa lateral ambas na cor 

azul royal, com o símbolo da Universidade Federal 

de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte da frente 

superior do peito a esquerda, com o nome UFSC 

(de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das costas 

centralizado, acima do número em cor branca e 

FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número e 

bandeira de Santa Catarina (de até 80cm²) na manga 

esquerda. 

 

QUANTIDADE 

 

36 (18 para cada cor) 

 

NUMERAÇÃO 

Numeração de 1 a 18 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS    A combinar 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 

2 - Parte da frente na altura do peito, lado direito (até 80 cm2). 

3 - Parte traseira abaixo do número do atleta (até 300cm2). 

 

 

 

LOTE 10 
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MODALIDADE 

 

HANDEBOL MASCULINO 

 

 

 
 

CALÇÃO 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 18 calções na cor azul royal com listra lateral 

amarelo canário e com o logotipo da Universidade 

Federal de Santa Catarina na parte da frente e 

direita 

18 calções na cor azul Royal com degradê para a 

cor amarelo canário e com o logotipo da 

 COR/ 

MODELO 

Universidade Federal de Santa Catarina na parte da 

frente e direita. 

 

QUANTIDADE 

36 (18 para cada cor) 

 

NUMERAÇÃO 

Numeração de 1 a 18 para cada jogo de uniforme 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

TAMANHOS A combinar 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

Parte de baixo do lado direito (até 100cm²) 
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LOTE 11 
 

 

MODALIDADE 

 

VOLEIBOL FEMININO  DE QUADRA E  DE PRAIA 

 

 

 

 

 
 

CAMISAS 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 

 

 

 
COR/ 

MODELO 

18 regatas na cor azul royal com faixa no peito em 

forma de “V” e faixa na lateral ambas na cor 

amarelo canário, com o símbolo da Universidade 

Federal de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte 

da frente superior do peito a esquerda, com o nome 

UFSC (de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das 

costas centralizado, acima do número em cor branca 

e FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número. 

 

  18 regatas na cor amarelo canário com faixa no 

peito em forma de “V” e faixa lateral ambas na cor 

azul royal, com o símbolo da Universidade Federal 

de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte da frente 

superior do peito a esquerda, com o nome UFSC 

(de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das costas 

centralizado, acima do número em cor branca e 

FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número. 

 

QUANTIDADE 

36 (18 para cada cor) 

 

NUMERAÇÃO 

Numeração de 1 a 18 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS A combinar 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 

2 - Parte da frente na altura do peito, lado direito (até 80 cm2). 

3 - Parte traseira abaixo do número do atleta (até 300cm2). 
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MODALIDADE 

 

VOLEIBOL FEMININO DE QUADRA E DE PRAIA 

 

 

 

 
CALÇÃO 

 

TECIDO 
 

Suplex de 88% poliamida e 12% elastano 

 
COR/ 

MODELO 

 

36 Shorts legging na cor preto 

 

QUANTIDADE 

36 (18 para cada cor) 

 

NUMERAÇÃO 

Numeração de 1 a 18 para cada jogo de uniforme 

TAMANHOS A combinar 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

Parte de baixo do lado direito (até 100cm²) 
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MODALIDADE 

 

VOLEIBOL MASCULINO DE QUADRA E DE PRAIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMISAS 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 

 

 

 

 

 

 

 
COR/ 

MODELO 

18 regatas na cor azul royal com faixa no peito em 

forma de “V” e faixa na lateral ambas na cor 

amarelo canário, com o símbolo da Universidade 

Federal de Santa Catarina (De até 80cm²) na parte 

da frente superior do peito a esquerda, com o nome 

UFSC (de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das 

costas centralizado, acima do número em cor branca 

e FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número. 

18 regatas na cor amarelo canário com faixa no 

peito em forma de “V” e faixa lateral ambas na cor 

azul royal, com o símbolo da Universidade Federal 

de Santa Catarina (até 80cm²) na parte da frente 

superior do peito a esquerda, com o nome UFSC 

(de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das costas 

centralizado, acima do número em cor branca e 

FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca, na parte das costas e inferior ao número. 

 

QUANTIDADE 

 

36 (18 para cada cor) 

 

NUMERAÇÃO 

 

Numeração de 1 a 18 para cada jogo de uniforme 

 

TAMANHOS 

 

A combinar 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 

2 - Parte da frente na altura do peito, lado direito (até 80 cm2). 

3 - Parte traseira abaixo do número do atleta (até 300cm2). 

 

 

 
 

 

 

 

LOTE 12 
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MODALIDADE 

 

VOLEIBOL MASCULINO DE QUADRA E DE PRAIA 

 

 

 

 
CALÇÃO 

 

TECIDO 
 

Dryfit - 90% poliéster e 10% elastano 

 

 

 
COR/ 

MODELO 

18 calções na cor azul royal com listra lateral 

amarelo canário e com o logotipo da Universidade 

Federal de Santa Catarina na parte da frente e 

direita 

18 calções na cor azul Royal com degradê para a 

cor amarelo canário e com o logotipo da 

Universidade Federal de Santa Catarina na parte da 

frente e direita. 

 

QUANTIDADE 

36 (18 para cada cor) 

 

NUMERAÇÃO 

Numeração de 1 a 18 para cada jogo de uniforme 

 

TAMANHOS 

 

A combinar 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa 

patrocinadora 

Parte de baixo do lado direito (até 100cm²) 
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LOTE 13 
 

 

MODALIDADE 

 

TODAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGASALHOS 

 

Jaquetas confeccionadas em microfibra, 90% 

poliéster 10% elastano, forro em tecido 100% 

poliéster, zíper na cor preta dente de cachorro 

comprimento conforme tamanho da jaqueta, com 

bolsos laterais internos abertura de com abertura 

de 14 cm a 16 cm, cintura com ribana sublimada 

dupla com 6 a 8 cm, composição 98% poliéster e 

2% elastano, mangas com ribana sublimada dupla 

com 6 a 8 cm, composição 98% poliéster e 2% 

elastano. Símbolo da Universidade Federal de 

Santa Catarina (De até 80cm²) na parte da frente 

superior do peito a esquerda, com o nome UFSC 

(de 90 a 100cm²) na cor branca na parte das costas 

centralizado, acima do número em cor branca e 

FLORIANÓPOLIS – SC (60 a 70cm²) na cor 

branca e bandeira de Santa Catarina (de até 80cm²) 

na manga esquerda. 
 

Calças confeccionadas em microfibra, 90% 

poliéster e 10% elastano, bainha: reta, rebatida em 

cobertura 2 agulhas (bitola 0,5cm), 2 a 4 cm de 

altura, costura: fechamento em overlock com 

ponto conjugado, nas costuras os pontos deverão 

ser regulados para acompanhar a elasticidade do 

tecido para evitar rupturas e com dois bolsos 

laterais tipo faca. Símbolo da Universidade Federal 

de Santa Catarina (até 100cm²) no lado direito e 

superior. 

 

  QUANTIDADE 
 

125 Jaquetas e 125 calças 

Locais e áreas disponíveis para exposição da 

empresa patrocinadora 

Jaqueta: 1 - Parte da frente na altura do peito, lado 

direito (até 80 cm2). 

2 - Parte traseira abaixo do número do 

atleta (até 300 cm2). 

 

Calça: Parte da frente e lado esquerdo de até 

140cm² em modo de “faixa” 

 

  TAMANHO 
 

A combinar 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

45 dias 
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MODALIDADE TODAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGASALHOS 

 

Jaquetas confeccionadas em microfibra 90% 

poliéster 10% elastano, forro em tecido 100% 

poliéster, zíper na cor preta dente de cachorro 

comprimento conforme tamanho da jaqueta, com 

bolsos laterais internos abertura de 16 cm, cintura 

com ribana sublimada dupla com 6 a 8 cm, 

composição 98% poliéster e 2% elastano, mangas 

com ribana sublimada dupla com 6 a 8 cm, 

composição 98% poliéster e 2% elastano. Símbolo 

da Universidade Federal de Santa Catarina (De até 

80cm²) na parte da frente superior do peito a 

esquerda, com o nome UFSC (de 90 a 100cm²) na 

cor branca na parte das costas centralizado, acima 

do número em cor branca e FLORIANÓPOLIS – 

SC (60 a 70cm²) na cor branca e bandeira de Santa 

Catarina (de até 80cm²) na manga esquerda. 

 
 

Calças confeccionadas em microfibra, 90% 

poliéster e 10% elastano, bainha: reta, rebatida em 

cobertura 2 agulhas (bitola 0,5cm), 2 a 4 cm de 

altura, costura: fechamento em overlock com 

ponto conjugado, nas costuras os pontos deverão 

ser regulados para acompanhar a elasticidade do 

tecido para evitar rupturas e com dois bolsos 

laterais tipo faca. Símbolo da Universidade Federal 

de Santa Catarina (até 100cm²) no lado direito e 

superior. 

 
 

   QUANTIDADE 

 

125 Jaquetas e 125 calças 

Locais e áreas disponíveis para exposição da 

empresa patrocinadora 

Jaqueta: 1 - Parte da frente na altura do peito, lado 

direito (até 80 cm2). 

2 - Parte traseira abaixo do número do 

atleta (até 300cm2). 

 

Calça: Parte da frente e lado esquerdo de até 

140cm² em modo de “faixa” 

 

  TAMANHO 
 

A combinar 

PRAZO DE ENTREGA 45 dias 

 

 

 

 

LOTE 14 
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LOTE 15 

LOTE 16 

 

MODALIDADE TODAS 

 

 

 

 CAMISAS DE PASSEIO 

 
 

Camisas de passeio 100% poliéster na cor azul 

royal com lista lateral amarelo canário, com o 

logotipo da UFSC no lado esquerdo do peito (até 

80cm²) e o nome UFSC na parte superior das 

costas com o tamanho (de 90 a 100cm²). 

  

 QUANTIDADE 
 

100 

Locais e áreas disponíveis para exposição da 

empresa patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 

2 - Parte da frente na altura do peito, lado direito 

(até 80 cm2). 

3 - Parte traseira abaixo do número do atleta (até 

300cm2). 

 

 TAMANHO 
 

A combinar 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

30 dias 

 

MODALIDADE TODAS 

 

 

 

 CAMISAS DE PASSEIO 

 
 

Camisas de passeio 100% poliéster na cor azul 

royal com lista lateral amarelo canário, com o 

logotipo da UFSC no lado esquerdo do peito (até 

80cm²) e o nome UFSC na parte superior das 

costas com o tamanho (de 90 a 100cm²). 

 
 

 QUANTIDADE 

 

100 

 Locais e áreas disponíveis para exposição da 

empresa patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 

2 - Parte da frente na altura do peito, lado direito 

(até 80 cm2). 

3 - Parte traseira abaixo do número do atleta (até 

300cm2). 

  

 TAMANHO 
 

A combinar 
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LOTE 17 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 

 

 

MODALIDADE TODAS 

 

 

 

 CAMISAS DE PASSEIO 

 
 

Camisas de passeio 100% poliéster na cor azul 

royal com lista lateral amarelo canário, com o 

logotipo da UFSC no lado esquerdo do peito (até 

80cm²) e o nome UFSC na parte superior das 

costas com o tamanho (de 90 a 100cm²). 

 

 QUANTIDADE 
 

100 

Locais e áreas disponíveis para exposição da 

empresa patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 

2 - Parte da frente na altura do peito, lado direito 

(até 80 cm2). 

3 - Parte traseira abaixo do número do atleta (até 

300cm2). 

 

 TAMANHO 
 

A combinar 

PRAZO DE ENTREGA 30 dias 
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LOTE 18 

MODALIDADE TODAS 

 

 

 

 COLETES 

 
 

100 Coletes na cor azul royal com viés no pescoço 

em tecido. Composição 100% poliéster (Dryfit) 

elástico nas laterais 

 

100 Coletes na cor amarelo canário com viés no 

pescoço em tecido. Composição 100% poliéster 

(Dryfit) elástico nas laterais 

 
 

 QUANTIDADE 

 

200 

Locais e áreas disponíveis para exposição da 

empresa patrocinadora 

1 - Parte da frente centralizada (até 300cm2). 
2 - Parte da frente na altura do peito, lado direito 

(até 80 cm2). 

3 - Parte traseira abaixo do número do atleta (até 

300cm2). 

 

 TAMANHO 
 

A combinar 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

30 dias 
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MODALIDADE FUTMESA 

 

 

 

MESA 

 

Mesa para futmesa com largura: 160cm; 

comprimento: 250cm; altura no centro: 70cm; 

altura na ponta: 54cm. Rede: 17cm. Estrutura de 

tubo galvanizado com pintura eletrostática, ou 

seja, não enferruja. Tampo compensado naval que 

não apodrece, podendo pegar chuva e sol. 

 

QUANTIDADE 

 

01 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

30 dias 

Locais e áreas disponíveis para exposição da 

empresa patrocinadora 

Dois locais (um em cada lado da mesa) de 

1x1metro 

 

MODALIDADE FUTMESA 

 

 

 

MESA 

 

Mesa para futmesa com largura: 160cm; 

comprimento: 250cm; altura no centro: 70cm; 

altura na ponta: 54cm. Rede: 17cm. Estrutura de 

tubo galvanizado com pintura eletrostática, ou 

seja, não enferruja. Tampo compensado naval que 

não apodrece, podendo pegar chuva e sol. 

 

QUANTIDADE 

 

01 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

30 dias 

Locais e áreas disponíveis para exposição da 

empresa patrocinadora 

Dois locais (um em cada lado da mesa) de 

1x1metro 

 

 

 

 

 

LOTE 19 

LOTE 20 
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MODALIDADE FUTMESA 

 

 

 

MESA 

 

Mesa para futmesa com largura: 160cm; 

comprimento: 250cm; altura no centro: 70cm; 

altura na ponta: 54cm. Rede: 17cm. Estrutura de 

tubo galvanizado com pintura eletrostática, ou 

seja, não enferruja. Tampo compensado naval que 

não apodrece, podendo pegar chuva e sol. 

 

QUANTIDADE 

 

01 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

30 dias 

Locais e áreas disponíveis para exposição da 

empresa patrocinadora 

Dois locais (um em cada lado da mesa) de 

1x1metro 

 

 

MODALIDADE FUTMESA 

 

 

 

MESA 

 

Mesa para futmesa com largura: 160cm; 

comprimento: 250cm; altura no centro: 70cm; 

altura na ponta: 54cm. Rede: 17cm. Estrutura de 

tubo galvanizado com pintura eletrostática, ou 

seja, não enferruja. Tampo compensado naval que 

não apodrece, podendo pegar chuva e sol. 

 

QUANTIDADE 

 

01 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

30 dias 

Locais e áreas disponíveis para exposição da 

empresa patrocinadora 

Dois locais (um em cada lado da mesa) de 

1x1metro 

 

 

 

 

LOTE 22 

LOTE 21 
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MODALIDADE FUTMESA 

 

 

 

MESA 

 

Mesa para futmesa com largura: 160cm; 

comprimento: 250cm; altura no centro: 70cm; 

altura na ponta: 54cm. Rede: 17cm. Estrutura de 

tubo galvanizado com pintura eletrostática, ou 

seja, não enferruja. Tampo compensado naval que 

não apodrece, podendo pegar chuva e sol. 

 

QUANTIDADE 

 

01 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

30 dias 

Locais e áreas disponíveis para exposição da 

empresa patrocinadora 

Dois locais (um em cada lado da mesa) de 

1x1metro 

 

 

MODALIDADE TÊNIS DE MESA 

 

 

 

MESA 

 
 

Mesa com 2,74m de comprimento, 152,5cm de 

largura e 76cm de altura, material: compensado 

naval, rede de nylon com comprimento de 1,83m e 

15.25cm de altura, suportes de rede de alumínio. 

 

QUANTIDADE 

 

01 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

30 dias 

Locais e áreas disponíveis para exposição da 

empresa patrocinadora 

Dois locais (um em cada lado da mesa) de 

1x1metro 

 

 

 

 

LOTE 23 

LOTE 24 
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MODALIDADE TÊNIS DE MESA 

 

 

 

MESA 

 
 

Mesa com 2,74m de comprimento, 152,5cm de 

largura e 76cm de altura, material: compensado 

naval, rede de nylon com comprimento de 1,83m e 

15.25cm de altura, suportes de rede de alumínio. 

 

QUANTIDADE 

 

01 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

30 dias 

Locais e áreas disponíveis para exposição da 

empresa patrocinadora 

Dois locais (um em cada lado da mesa) de 

1x1metro 

 

LOTE 26 

              

MODALIDADE TÊNIS DE MESA 

 

 

 

MESA 

 
 

Mesa com 2,74m de comprimento, 152,5cm de largura 

e 76cm de altura, material: compensado naval, rede de 

nylon com comprimento de 1,83m e 15.25cm de altura, 

suportes de rede de alumínio. 

 

QUANTIDADE 

 

01 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

30 dias 

Locais e áreas disponíveis para exposição 

da empresa patrocinadora 

Dois locais (um em cada lado da mesa) de 

1x1metro 

 

 

LOTE 25 
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MODALIDADE TÊNIS DE MESA 

 

 

 

MESA 

 
 

Mesa com 2,74m de comprimento, 152,5cm de largura e 

76cm de altura, material: compensado naval, rede de nylon 

com comprimento de 1,83m e 15.25cm de altura, suportes 

de rede de alumínio. 

 

QUANTIDADE 

 

01 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa patrocinadora 

Dois locais (um em cada lado da mesa) de 

1x1metro 

 

 

 

MODALIDADE TÊNIS DE MESA 

 

 

 

MESA 

 
 

Mesa com 2,74m de comprimento, 152,5cm de largura 

e 76cm de altura, material: compensado naval, rede de 

nylon com comprimento de 1,83m e 15.25cm de altura, 

suportes de rede de alumínio. 

 

QUANTIDADE 

 

01 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

30 dias 

Locais e áreas disponíveis para 

exposição da empresa patrocinadora 

Dois locais (um em cada lado da mesa) de 

1x1metro 

 
 
 

 

LOTE 28 

LOTE 27 
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ANEXO II 

MODELO DE FORMULÁRIO - PROPOSTA DE PARCERIA DE PATROCÍNIO 

À: Secretaria de Esporte da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 

 

NOME/FIRMA INDIVIDUAL/FIRMA SOCIAL: 

CPF/CNPJ: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

ENDEREÇO: 

RAMO DE ATIVIDADE: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA CONTATO: 

TELEFONE PARA CONTATO: 

 

LOTE (S) OBJETO DA PROPOSTA DE PATROCÍNIO: (identificar pelos números respectivos). 
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ASSINALAR AS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

□ A patrocinadora declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital de 

chamada pública), em relação ao qual declara ter plena ciência, em todos os seus termos, 

inclusive no tocante à vedação de participação no item “DA FORMA E CRITÉRIOS DE 

PARTICIPAÇÃO”. 

□ A patrocinadora compromete-se a fornecer, em troca de exploração publicitária, deste Edital 

de Chamamento Público, os lotes e itens constantes neste edital, no quadro de características 

mínimas de cada lote disponibilizado, nas quantidades e qualidade solicitadas. 

□ A patrocinadora declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

□ A patrocinadora declara que a proposta foi elaborada de forma independente. 

 

 

ASSINATURA 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE/REPRESENTANTE LEGAL 
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CONTRATO DE PATROCÍNIO 

 

Anexo III 

 

Contrato n°_____/2019, para patrocínio de 

UNIFORMES e ARTIGOS ESPORTIVOS (um ou 

outro ou ambos, a depender da proposta) à 

DELEGAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA, que entre si celebram a 

SECRETARIA DE ESPORTE e a empresa 

______________. 

 

Aos _____ dias de _______ do ano de dois mil e dezenove, nesta cidade de Florianópolis, Capital 

do Estado de santa Catarina, presentes de um lado a SECRETARIA DE ESPORTE/UFSC, neste ato 

representado pelo Secretário do Esporte,_____________________________________,CPF n.º 

______________, e de outro lado a empresa ______________________doravante denominada 

PATROCINADORA, inscrita no CNPJ nº __________________ com sede na Rua _____, nº ___, no 

município de ___,Estado de ____, neste ato representada por ____________, CPF/MF 

nº___________, RESOLVEM FIRMAR O PRESENTE Contrato de Parceria de Patrocínio, nos termos 

da proposta vencedora e das regras EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA _____/2019/SESP, conforme 

Processo Administrativo n. 23080.074071/2018-39. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1.  O presente contrato tem por objeto o patrocínio para os uniformes esportivos para a 

delegação da universidade federal de santa catarina e artigos esportivos para esporte/lazer a 

serem utilizados nos Campi da UFSC, mediante contrapartida de exploração de publicidade 

conforme especificações contidas no Edital de Chamada pública que integra de forma indissociável 

este instrumento contratual. 
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1.2. A PATROCINADORA deverá fornecer os uniformes e artigos correspondentes ao(s) lote(s): 

_____. 

1.2.1. A logomarca da PATROCINADORA poderá ser incluída nas peças de uniforme e artigos 

esportivos correspondentes aos itens do(s) lote(s) a que optar. 

1.3.  Pelo fornecimento dos uniformes e pela divulgação de material publicitário indicados no 

Edital de Chamada Pública, a PATROCINADORA não receberá qualquer pagamento em dinheiro 

por parte da UFSC, sendo a única contrapartida a exploração de publicidade de acordo com as 

cláusulas estabelecidas neste Termo. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE ENTREGA 
 

2.1. Os Prazos de entrega dos LOTES e ITENS deverão ser atendidos conforme especificados no 
Anexo I do Edital. 

2.2. A PATROCINADORA declara, ainda, que cumprirá integralmente o exigido neste Contrato, 
estando ciente que se cometer qualquer infração poderá sofrer as penalidades previstas. 

2.3. Todos os materiais a serem produzidos pela PATROCINADORA deverão ser previamente 
aprovados pela SECRETARIA DE ESPORTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 

3.1. O prazo de vigência do Termo de Patrocínio para os UNIFORMES ESPORTIVOS PARA A 
DELEGAÇÃO DA UFSC será contado a partir do momento da assinatura do termo estendendo-se 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PATROCINADORA 
 

4.1. Cumprir integralmente as condições estabelecidas no contrato de patrocínio. 
4.2. Caberá à PATROCINADORA enviar amostra prévia ou por outros meios e instrumentos 
precaver-se quanto ao atendimento dos requisitos antes de remetê-los todos. 
4.3. Serão previamente diligenciados os aspectos quantitativos, qualitativos e de adequação 
dos materiais, do espaço de inclusão da marca da PATROCINADORA e da observância do emblema 
da UFSC nos uniformes, objetos e utensílios, com fidelidade ao Sistema de Identidade Visual 
(http://identidade.ufsc.br/), cujas diretrizes deverão ser previamente repassadas à 
PATROCINADORA. 
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4.4. A exploração de publicidade é restrita à marca da PATROCINADORA, compreendido seu 
logotipo, emblema e designativos que a distinguem e representam. Não havendo marca, caberá 
ao patrocinador optar por utilizar seu designativo nominativo, firma individual ou firma social, 
conforme o caso. 
4.5. A PATROCINADORA assume integralmente os riscos em caso de demanda que reclame a 
utilização indevida de marca sob a alegação de terceiro que reivindique os direitos de propriedade 
industrial. 
4.6. Em qualquer caso, é vedado ao patrocinador fazer uso do espaço publicitário que lhe é 
concedido no material para fins diversos do que a publicidade própria. 

4.6.1. Repise-se que, assim como não podem participar pessoas discriminados no item 6 
do Edital, é igualmente vedada a publicidade de teor relacionado a produtos fumígeros, 
bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias, defensivos agrícolas, de natureza religiosa, 
político-partidárias, pornográfica, ofensiva aos direitos humanos ou que se afigure 
inapropriado por ferir os bons costumes. 

4.7.    Atender os prazos de entrega estabelecidos no Anexo I do Edital. 

4.8. Excepcionalmente, e desde que não haja prejuízo à delegação esportiva e demais atletas e 
membros da comunidade acadêmica, esse prazo poderá ser dilatado mediante apresentação de 
requerimento e justificativa prévios. 
4.9. O limite de prazo não importa a opção aleatória por parte do patrocinador quanto à data 
de entrega, pois esta deverá ser previamente agendada com a Instituição patrocinada, 
observando-se o prazo determinado para entrega dos materiais. 
4.10. Efetuar a disponibilização do (s) item (ns) e/ou lote (s) para o qual for declarado vencedor 
conforme especificações, quantidades, qualidade, prazo, local, dia e horário indicados pela SESP e 
livres de quaisquer encargos, sejam fretes, taxa de descargas ou embalagens. 

4.10.1. Os uniformes e/ou objeto e/ou utilidades esportivas contemplados na proposta 
vencedora respectiva deverão ser de primeiro uso, vedada a remessa de materiais já 
utilizados ou recondicionados, devendo estar de acordo com as especificações constantes no 
presente instrumento, dentro da validade - quando houver essa classificação -, em perfeitas 
condições de uso e devidamente embalados para o transporte, entrega e recebimento pela 
SESP. 

4.11. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às 
obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura 
venham a incidir sobre o objeto deste instrumento. 
4.12. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar à instituição ou a terceiros, por si 
ou por seus prepostos, sucessores e representantes na entrega do objeto do contrato de 
patrocínio, isentando a instituição de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência 
dos mesmos; 
4.13. Em sendo de seu interesse, e somente neste caso, realizar às suas expensas a troca dos 
uniformes e/ou a substituição da gravura de sua marca nos objetos/utilidades esportivas 
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respectivamente patrocinados, caso haja alteração dos elementos designativos da marca, não 
sendo lícito à PATROCINADORA exigir da UFSC esse custeio. 
4.14. O mesmo se aplica (interesse da PATROCINADORA) nos casos em que haja depreciação do 
material que o torne inutilizável ou inapropriado ao uso antes do término do prazo do contrato de 
patrocínio, devendo a substituição/conserto do uniforme, objeto ou utilidade esportiva ocorrer às 
suas expensas. 

4.14.1. Neste caso, não havendo interesse da PATROCINADORA, não poderá a UFSC exigir a 
substituição ou reparo da coisa, mas também não será exigível da Instituição a utilização do 
uniforme, objeto ou utilidade respectivo pela delegação ou membros da comunidade 
universitária, podendo inclusive o material ser contemplado por outra PATROCINADORA, 
operando-se, nesta situação, a resolução plena do contrato de patrocínio no âmbito das 
obrigações afetas ao item/lote específico, mas tão somente a este. 

4.15. A contraprestação pelo patrocínio é limitada à exploração de publicidade a ser inserida nos 
referidos materiais objeto do lote (s)/item (ns) patrocinado (s) e, quando for o caso, de 
distribuição gratuita de quites promocionais, sendo vedada qualquer outra abordagem de 
marketing nas dependências da Instituição patrocinada, tampouco exploração comercial sobre os 
direitos de imagem dos atletas e demais membros da comunidade universitária. 

4.15.1. É igualmente proibido veicular os designativos da UFSC (sigla, nome por extenso, 
brasão, símbolos) em quaisquer materiais ou estabelecimentos em que o particular explore 
atividade comercial ou eventualmente exerça a prática de prestação de serviço intelectual, 
seja o ambiente físico ou virtual, bem como em cartazes, panfletos, uniformes, placas, 
publicidade, enfim, em qualquer meio físico ou virtual. 
4.15.2. A inobservância dessa proibição evidencia uso parasitário do nome e da imagem da 
Universidade patrocinada, em ofensa aos ditames da Constituição Federal, art. 5º, XXIX, aos 
artigos n. 12 e 18 do Código Civil Brasileiro de 2002, bem como aos artigos n. 191 c/c inciso I 
do 124, ambos da Lei de Propriedade Industrial, sujeitando a infratora às penalidades da lei. 

4.16. Para fins de aplicação das duas proibições acima, não se considera exploração mercantil 
que ofenda os direitos de personalidade, notadamente o direito à imagem, a mera veiculação 
quanto ao compromisso de patrocínio firmado com a UFSC, de caráter meramente informativo no 
âmbito da própria PATROCINADORA ou desta com seus clientes (site, redes sociais, dependências 
de estabelecimento físico/e-commerce, folder), desde que limite-se a informar e delimitar com 
clareza o item/lote que é objeto de patrocínio. 

4.16.1. Não é lícito fazer uso de expressões tais como: 
a) "PATROCINADORA da UFSC"; 
b)  "PATROCINADORA da delegação da UFSC"; 
c)  "PATROCINADORA dos atletas da UFSC". 

4.16.2. Devem-se preferir, quando for o caso, referências como: 
a)  "PATROCINADORA dos uniformes da delegação da modalidade esportiva...(incluir 
modalidade em questão)..da delegação da UFSC"; ou 
b) "PATROCINADORA do objeto/utilidade esportiva...(incluir modalidade em questão) 
em prol da delegação esportiva da UFSC". 
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4.17. A PATROCINADORA deve, ainda, primar pela lisura de seus atos e por manter boa 
reputação no ambiente de mercado, dado que sua marca será veiculada, ainda que inserida tão 
somente em uniformes/objetos, no ambiente de uma instituição pública de ensino superior.  
4.18.  Os fatos que se tornarem públicos e notórios, com fundados indícios de serem verídicos, e 
que acarretem desprestígio, desonra e vilipêndio à reputação e boa-fama da PATROCINADORA 
poderão ensejar a resolução antecipada do contrato de patrocínio, garantido o contraditório e a 
ampla defesa à PATROCINADORA, e desde que tais fatos sejam capazes, dada a sua repercussão, 
de tornar inconveniente a manutenção do contrato com a UFSC. 

4.18.1. São exemplos de eventos passíveis de serem compreendidos na dimensão suso 
mencionada: 

a) o envolvimento da PATROCINADORA em escândalos de corrupção; 
b) a descoberta de utilização de mão-de-obra em situação análoga à escravidão assim 
definida pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou pelo Ministério Público do Trabalho 
e por algum desses relatado; e 
c)  o envolvimento da PATROCINADORA ou de seus prepostos em situações a que lhe 
seja atribuída a exposição ou propagação de discurso de ódio (hate speech) ou 
intolerância, bem como nos casos de injúria ou racismo assim definidos como crime ou 
contravenção pela lei penal. 

4.20. A PATROCINADORA deverá manter as mesmas condições de habilitação e obrigações que 

tenha assumido no âmbito da Chamada Pública, notadamente a primar pela boa reputação e 

imagem da marca que será veiculada no material patrocinado. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DA 
UFSC 
 

5.1. Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento, ficando também responsável pela 
validação do objeto entregue pela (s) patrocinadora (s) declarada (s) como vencedora (s). 
5.2. Conferir e controlar a(s) quantidade(s) fornecida(s), dando quitação provisória quanto ao 
recebimento dos bens objeto do patrocínio. 
5.3. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da (s) 
empresa (s) declarada (s) como vencedora (s), ressalvados os casos de urgência, informações 
adicionais para dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos do presente instrumento. 
5.4. Conferir os aspectos quantitativos, qualitativos e de adequação dos materiais, do espaço 
de inclusão da marca da patrocinadora e da observância do emblema da UFSC nos uniformes, 
objetos e utensílios, com fidelidade ao Sistema de Identidade Visual (http://identidade.ufsc.br/), 
cujas diretrizes deverão ser previamente repassadas à patrocinadora. 

5.4.1. Após a conferência, emitir termo de recebimento definitivo do (s) bem (ns) em 
favor da patrocinadora. 
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5.5. A detecção, a qualquer tempo, de vícios de qualidade nos materiais ofertados, importará 
na aplicação dos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) não isentando 
ainda a pessoa declarada como vencedora das demais cominações legais. 
5.5.1. Nessa situação, caberá à UFSC notificar por escrito a (s) vencedora (s) se verificado 
qualquer problema no objeto patrocinado. Poderá, ainda, ser ordenada a suspensão da entrega, a 
contar da notificação, se não for atendida a reclamação, sem prejuízo das penalidades a que ficar 
sujeita. 
5.6. Aplicar sanções e resolver os casos omissos, quando necessário. 
5.7. A SESP/UFSC se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte a publicidade ofertada 
pela PATROCINADORA, se estiver em desacordo com as regras da chamada pública. 
 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES 
 

6.1. A PATROCINADORA será penalizada nas seguintes hipóteses: 
6.1.1. Descumprimento das exigências previstas neste instrumento, sendo oportunizado o 
contraditório e a ampla defesa; 
6.1.2. Negligência, imprudência ou imperícia, devidamente comprovada. 

6.2. Caso a PATROCINADORA deixe de executar/entregar o objeto e/ou deixe de prestar os 
serviços por qualquer motivo dentro do prazo exigido, apresentá-lo fora das especificações e 
condições predeterminadas ou, ainda, em qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total 
do termo de patrocínio, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, independente de outras 
previstas em lei, facultadas defesa previa da PATROCINADORA, no prazo legal, contados da 
notificação: 

6.2.1. No caso de atraso injustificado na execução do objeto e/ou inexecução parcial ou 
total do contrato, a PATROCINADORA receberá, da Secretaria de Esporte, Advertência por 
faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao 
objeto da contratação.  

6.2.1.1. Após recebimento da advertência a PATROCINADORA terá um prazo de 30 
(trinta) dias para sanar as irregularidades. No caso de não sanar as irregularidades será 
rescindido unilateralmente o contrato. 

6.3. Além do exposto nos itens precedentes, a adjudicatária ficará sujeita a sanções de 
advertência e multa, de acordo com o estabelecido nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicadas 
suplementarmente pela inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento ou 
prestação de serviço ora contratado. 

a) Advertência, nos casos de menor gravidade; 

b) Multa de até R$1.000,00 (mil reais). 
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6.4. As sanções previstas nesta seção não impedem a Administração de exigir indenizações 

suplementares para reparar os danos oriundos da violação de deveres contratuais por parte do 

licitante, apurados durante o processo administrativo de penalização. 

6.5. Será assegurado ao licitante, previamente à aplicação das penalidades indicadas neste 

instrumento, o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

6.6.  A aplicação de uma das penalidades previstas neste Edital não exclui a possibilidade de 
aplicação de outras. 
6.7. A dosimetria das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas constantes 
do processo administrativo: 

a) O dano causado à Administração; 

b) O caráter educativo da pena; 

c) A reincidência como maus antecedentes; 

d) A proporcionalidade. 

6.8. Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 12.846/13, 
que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de 
atos contra a administração pública. 
6.9. O encaminhamento de Ofício de Notificação quanto à abertura de processo administrativo 
contra licitante ou empresa contratada será efetuado pelo departamento, unidade ou comissão 
responsável da UFSC, para fins de garantir o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 
6.10. As defesas/manifestações, quando em resposta ao Ofício de Notificação de que trata o 
item anterior, deverão ser encaminhadas preferencialmente por meio eletrônico, segundo as 
orientações contidas no sítio da Pró-Reitoria de Administração (www.proad.ufsc.br), de modo a 
economizar custos, evitar a necessidade de deslocamentos e, ainda, otimizar o prazo para que a 
Patrocinadora elabore as peças que julgar convenientes à sua defesa/manifestação. 
6.11. Todo o recebimento eletrônico será protocolado por meio de uma resposta eletrônica, 
resguardando a Patrocinadora quanto à efetiva entrega de sua defesa ou manifestação. 
6.12. Quando a defesa/manifestação da Patrocinadora for enviada para atender a prazo 
processual, este passará a contar a partir da data do registro de recebimento da notificação ou do 
seu registro de protocolo, o que ocorrer primeiro, sendo considerada tempestiva a 
defesa/manifestação recebida até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. 
6.13. Toda a operacionalidade por meio eletrônico mantém inalterados os prazos legais para as 
defesas/manifestações, bem como mantém conservado todo o direito ao contraditório e à ampla 
defesa em toda e qualquer fase do rito processual. 
6.14. Demais dúvidas acerca do disposto nos subitens precedentes quanto às notificações, 
defesas ou manifestações, poderão ser sanadas por meio eletrônico, seguindo as orientações 
contidas no sítio da Pró-Reitoria de Administração supracitado. 
6.15. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à UFSC, por meio de Guia de Recolhimento da 
União (GRU), observando-se sua data de vencimento, podendo a Administração cobrá-las 
judicialmente, nos termos da Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes, ou descontá-las 
dos valores remanescentes de pagamentos à empresa. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
 

7.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos art. 78 e 79 

da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 

da aplicação das sanções previstas neste Termo. 

7.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

PATROCINADORA o direito à prévia e ampla defesa. 

7.3. A PATROCINADORA reconhece os direitos da PATROCINADA em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de: 

7.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

7.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

7.4.3. Indenizações e multas. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

8.1. A fiscalização do presente Termo de Contrato será exercida por um representante da 
patrocinada, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução. 
8.2. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas eventualmente envolvidas, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
8.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão 
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 

9.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Santa Catarina, Subseção de Florianópolis, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente Termo de Patrocínio, 
renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Por estarem justos e acordados, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado 

conforme vai por todos assinado, na presença de duas testemunhas, em uma única via, de onde 

serão extraídas as cópias necessárias. 
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Florianópolis, ______ de _____________ de 2019. 

 

 

________________                                                                ________________ 

Juliano Fernandes                                                                 

CPF nº                                                                                     CPF nº 

Secretário de Esportes                                                             Patrocinador 

 

 

 

 

1ª testemunha                                                  2ª testemunha 

   

 

________________                                                               ________________ 

Nome:                                                                                    Nome: 

CPF nº                                                                                   CPF nº 

 


