Prefeitura Municipal de Araçatuba
Estado de São Paulo

Secretaria de Cultura

Edital de Chamamento Publico nº 1/2018
Chamamento público para oferta de patrocínio para material publicitário e de
divulgação do Carnaval 2018

A Prefeitura Municipal de Araçatuba torna pública a possibilidade de as empresas
instaladas no município, firmarem parceria para exposição de sua marca no material
publicitário a ser utilizado na divulgação do Carnaval 2018.
1 - DO MATERIAL PUBLICITÁRIO
1.1 - O material publicitário a que se refere este chamamento constitui-se em:
a) 1 (uma) testeira do palco, dos bailes carnavalescos, que realizar-se-ão nos dias 10 de
fevereiro (baile noturno, a partir das 21h) e no dia 11 de fevereiro (matinê carnavalesca,
das 16 às 20h), medindo 10m de largura x 1,5m de altura (tipo banner);
b) 15 (quinze) outdoors, que serão instalados em pontos estratégicos, de acordo com o
cronograma (iniciando o período, no mais tardar em 5 de fevereiro) e a localização dos
espaços, fornecidas pelas empresas de outdoor, sendo que as tratativas dar-se-ão entre
essas empresas e o patrocinador, com o aval da Secretaria Municipal da Cultura;
c) 30 (trinta) placas indicativas de local medindo aproximadamente 0,50 x 0,90 cm,
confeccionadas em material tipo MDF, que serão dispostas em canteiros centrais das
avenidas, contendo a indicação do local dos bailes de carnaval, a partir de 5 de fevereiro
até o dia 12 de fevereiro.
2 - DAS ARTES DO MATERIAL PUBLICITÁRIO
2.1 - A arte do material descrito será fornecida pelo Departamento de Comunicação Social
da Prefeitura Municipal de Araçatuba nas dimensões conforme o tipo de publicidade a ser
executada;
2.2 - O espaço reservado para a divulgação da marca da empresa parceira será de 1/4 (um
quarto), nas mesmas dimensões do espaço utilizado para a logomarca/brasão da Prefeitura
e o nome das Secretarias da Cultura e do Turismo.
3 - DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA PARTICIPAÇÃO E PAGAMENTOS
3.1 - Os interessados deverão apresentar, na Secretaria Municipal de Cultura, na Rua Anita
Garibaldi, 75, no período de 25 a 31 de janeiro, das 8 às 17h, manifestação formalizada em
papel timbrado da empresa que contenha endereço e CNPJ, indicando no texto:
a) o tipo de publicidade a ser patrocinada: se testeira, outdoor ou placa indicativa de local;
b) a quantidade (exceto para a testeira) a ser patrocinada;
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3.2 - Apresentar cópia impressa da logomarca da empresa a ser utilizada lembrando que,
se aprovada a parceria, o material deverá estar disponível nas versões solicitadas para
impressão;
3.3 - A entrega dos itens acima descritos, na Secretaria Municipal de Cultura no período e
horário disposto no item 3.1, receberá um protocolo e obedecerá a ordem de chegada.
3.4 - Fica desde já estabelecido que, cumpridas as exigências de participação, a escolha do
patrocinador / parceiro obedecerá a ordem de chegada podendo, ao longo do período, se
esgotar a possibilidade da parceria em razão de propostas já apresentadas e aprovadas;
3.5 - Os valores despendidos pela empresa parceira serão tratados e pagos diretamente à
prestadora de serviço (gráfica ou similar) de sua escolha.
3.6 - É vedada a publicidade de empresas de produtos de natureza religiosa, de produtos
fumígeros, medicamentos, bebidas alcoólicas e outros que atentem contra a moral e os
bons costumes.
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 - Toda a programação do Carnaval 2018, encontra-se disponível no site da prefeitura
www.aracatuba.sp.gov.br e em www.smculturaaracatuba.blogspot.com.

Edital de Chamamento Publico nº 2/2018
Chamamento público para oferta de espaço físico para instalação de barracas de
alimentação
no Carnaval 2018

a Prefeitura Municipal de Araçatuba torna pública a possibilidade de ambulantes e
proprietários de food truck, se instalarem na área reservada para alimentação no local dos
bailes de Carnaval 2018.

A Secretaria Municipal de Turismo disponibilizará gratuitamente na Avenida Doutor
Alcides Fagundes Chagas, no bairro Santana, 20 (vinte) espaços para instalação de
barracas de alimentação durante o Baile de Carnaval do dia 10 de fevereiro (a partir das
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21h) e da Matinê de Carnaval no dia 11 de fevereiro (das 16 às 20h). Para utilizar as áreas,
os interessados deverão entrar em contato com a Secretaria do Turismo, na rua Primeiro de
Maio, nº 141. entre os dias 22 e 30 de janeiro, das 08h às 17h ou pelo telefone (18)36258636.
Toda a programação do Carnaval 2018, encontra-se disponível no site da prefeitura
www.aracatuba.sp.gov.br e em www.smculturaaracatuba.blogspot.com
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