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aplicada cumulativamente, a critério da Administração, com a 
advertência e/ou com a pena rescisória; 
3) Rescisão do Termo de Permissão  de Uso; 
PARÁGRAFO QUARTO: Na dosimetria da aplicação da pena de multa, 
a Administração levará em conta a gravidade da infração, bem como os 
prejuízos causados à Administração, e, no caso de pena rescisória do 
presente Termo, o Permissionário deverá devolver o bem público em 
perfeito estado de conservação, salvo as deteriorações decorrentes de 
seu uso normal, garantida, em qualquer hipótese ou causa rescisória, 
apurados e ressarcidos ou compensados eventuais prejuízos causados 
à PERMITENTE ou ao Município de Manaus, a indenização pelas 
benfeitorias úteis avaliadas e investimentos comprovados em benefício 
da melhoria estrutural do bem público utilizado, sem, no entanto direito 
de retenção, pois todas as acessões e benfeitorias efetuadas no bem 
serão incorporadas ao patrimônio do Município de Manaus, resguardado 
o direito à indenização das benfeitorias úteis e equipamentos servíveis, 
após avaliação pela PERMITENTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO DE PLENO DIREITO 
- A inadimplência quanto ao não cumprimento da CLÁUSULA QUARTA, 
ensejará a rescisão sumária e de pleno direito da presente Permissão de 
Uso, cabendo ao PERMISSIONÁRIO devolver o bem em perfeito estado 
de conservação e limpeza, obrigando-se às sanções a serem aplicados 
pela Administração Pública. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Este instrumento de reconhecimento precário 
poderá ser rescindido unilateralmente pela PERMITENTE, desde que 
haja inadimplemento das obrigações assumidas pelo 
PERMISSIONÁRIO, devendo, entretanto, seguir os ritos normais dos 
processos administrativos para o direito de defesa e devidas 
justificativas. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Em qualquer hipótese de rescisão do 
presente Termo de Permissão de uso considerar-se-á esbulho 
possessório a ocupação indevida da área, podendo a PERMITENTE 
adotar as medidas cabíveis, inclusive judiciais, objetivando a retomada 
da posse. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os débitos do PERMISSIONÁRIO para com 
a PERMITENTE, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em 
Dívida Ativa Municipal e cobrados mediante execução na forma da 
legislação pertinente, sem prejuízo das medidas contratuais e 
administrativas cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: IDENTIFICAÇÃO – Para fins de 
identificação e aos usuários em geral, deverá o PERMISSIONÁRIO 
manter em lugar visível e de fácil acesso, uma placa onde conste seu 
nome, número de inscrição, bem como a especificação da atividade 
comercial autorizada a ser exercida naquele espaço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Será imediatamente revogada a 
Permissão de uso quando manifestado pelo PERMISSIONÁRIO o 
desinteresse na manutenção de suas obrigações, devendo devolver o 
espaço com as todas as suas obrigações regularizadas e as contas 
quitadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA DEVOLUÇÃO 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Finda a presente Permissão de Uso, deverá 
o PERMISSIONÁRIO restituir a área, em perfeitas condições de uso e 
conservação, ficando ressalvado que qualquer dano, porventura 
ocorrido, deverá ser indenizado pela mesma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS ATITUDES DE INCONVENIÊNCIA 
CAUSADA POR PRESPOSTO OU EMPREGADO- O 
PERMISSIONÀRIO compromete-se a afastar qualquer preposto ou 
empregado cuja permanência ou comportamento for julgado 
inconveniente ou inadequado pela MANAUSCULT, zelando para que 
seus empregados, em especial os que lidam com o público consumidor, 
atuem com urbanidade, a fim de garantir a manutenção da boa imagem 
da Instituição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os casos omissos neste Termo de 
Autorização de Uso e que porventura vierem a surgir, serão submetidos 
à apreciação da PERMITENTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA VINCULAÇÃO: Este Termo de 
Permissão de Uso fica vinculado ao Edital de Chamamento Público 
nº 014/2022, publicado no DOM nº xxxx de xx.xx.2022, resultado final da 
Comissão de Seleção publicado no DOM Nº xxxx de xx/xx/2022, 

Despacho de homologação publicado no DOM edição  DOM Nº xxxx de 
xx/xx/2022 e a proposta do PERMISSIONÁRIO. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO – Fica eleito o foro desta Comarca 
de Manaus para conhecer e dirimir quaisquer litígios decorrentes desta 
Autorização, renunciando o PERMISSIONÁRIO a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 
 

Manaus (AM), xx de xxxxxxxxxxxxx de 2022. 
 
 

ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA 
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos 

– MANAUSCULT PERMITENTE. 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

PERMISSIONÁRIO 
 
Testemunhas: 
 
___________________                        _____________________ 
nome                                                       nome 
CPF: xxxxxxxxxxxxxx                              CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
 

 

EDITAL DE PATROCÍNIO Nº 015/2022 - MANAUSCULT 
 

A Prefeitura de Manaus, por intermédio da FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS –
 MANAUSCULT torna público, com fundamento no art. 215 da 
Constituição Federal de 1988, Lei 8.666/93, Art. 331 da Lei Orgânica do 
Município de Manaus, Lei Delegada nº 25 de 31 de julho de 2013, 
Parecer 0544/2011 – PA/PGM, e o Parecer Jurídico nº 121/2022 - 
PROJUR/MANAUSCULT, torna público o presente chamamento e faz 
saber que estará recebendo propostas de PATROCÍNIO, por cota e 
fornecimento exclusivo de bebidas a realização do evento 
ANIVERSARIO DE MANAUS – BOI MANAUS 2022, realizado no 
Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo, nos 
dias 21, 22, 23 e 24 de outubro de 2022. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. Constitui o objeto desde edital, a seleção de empresa parceira que 
manifeste interesse em colaborar com a Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos - MANAUSCULT na realização DO ANIVERSÁRIO 
DE MANAUS – BOI MANAUS 2022, nos dias 21, 22, 23 e 24 de 
Outubro de 2022, na cidade de Manaus/AM, com aporte financeiro, 
ficando assim, estipulado a contrapartida na exclusividade do 
fornecimento de bebidas (cerveja, refrigerante) e exploração publicitária 
da marca e logomarca do patrocinador, em conformidade com as 
exigências estipuladas neste edital. 
1.2. Sendo, desde já, VEDADO o fornecimento para comercialização de 
bebida alcoólica no dia 24 de outubro de 2022, uma vez que o público 
presente será religioso. 
 
2. INSCRIÇÃO 
2.2. Os interessados deverão protocolizar sua inscrição até o dia 10 de 
Outubro de 2022, improrrogavelmente, no protocolo do prédio sede da 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, 
localizado na Av. Sete de Setembro, 377 - Centro, das 08h00 às 12h00, 
juntamente com toda a documentação relacionada no item 2.2, 
devidamente lacrada, envelopada e identificada da seguinte maneira: 
 
a) DESTINATÁRIO: 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - 
MANAUSCULT 
EDITAL Nº XX/2022 MANAUSCULT 
AV. SETE DE SETEMBRO, 377 - CENTRO, MANAUS - AM, 69005-140, 
MANAUS – AM 
A/C DIRETORIA DE EVENTOS 
 
b) REMETENTE: 
NOME COMPLETO DO PROPONENTE 
ENDEREÇO COMPLETO DO PROPONENTE 
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2.2 As propostas deverão ser constituídas obrigatoriamente pela 
seguinte documentação: 
a) Ficha de inscrição; 
b) Proposta Comercial; 
c) Outros documentos complementares que possam agregar valor a 
proposta; 
d) O proponente também deverá obrigatoriamente enviar, no ato da 
inscrição, a documentação relacionada abaixo (Documentação do 
Proponente Pessoa Jurídica): 
I. Cópia do Contrato Social, e sua última alteração ou consolidação, 
registrado na Junta Comercial do Estado, onde empresa tem seu 
domicílio, devendo constar neste documento os objetivos claramente 
explicitados, das atividades que foram requeridas; 
II. Cópia de 01 comprovante de domicílio do estabelecimento comercial 
atualizado com data de vencimento não anterior a 3 (três) meses (conta 
de energia, água, telefone fixo ou contrato de locação); 
III. Cópia do comprovante de inscrição e de situação cadastral no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/CNPJ; 
 
3. DA COTA DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 A Cota de patrocinio correspondende a este Chamamento Público 
tem o valor mínimo estipulado em R$ 200.000,00 (Duzentos mil 
reais) e o fornecimento dos seguintes itens: 
a) 100 (cem) mesas de quatro lugares; 
b) 400 (quatrocentos) cadeiras; 
c) 5 (cinco) freezers verticais; 
d) 50 (cinquenta) caixas de cerveja em lata 269 ml 
 
4. DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 
4.1 O MUNICÍPIO dará em contrapartida a empresa patrocinadora 
contratada: 
a) A exclusividade no fornecimento de cerveja e refrigerante; 
b) O direito à publicidade por meio da inserção de sua marca estampada 
em: Em torno do Sambódromo / VT nos Telões / Blimps. 
c) O direto de 01 (um) camarote/frisas com capacidade de 40 pessoas. 
4.2 Poderá ser divulgada a logomarca de patrocinadores, que não seja 
referente ao objeto deste Edital. 
4.3 A empresa, após a assinatura do Contrato, poderá efetuar as 
divulgações conforme estabelecido no intem 4.1 “b”, sendo vedado o uso 
do nome da Manauscult e da Prefeitura de Manaus para qualquer outro 
evento que não seja o ANIVERSÁRIO DE MANAUS – BOI MANAUS 2022. 
 
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
5.1 A análise das propostas apresentadas observará a vantajosidade 
(maior oferta de patrocínio) para a Administração Pública, conforme os 
seguintes critérios: 
I. A Comissão avaliará a documentação exigida e se a proposta está em 
conformidade com os requisitos do Edital, promovendo-se a 
desclassificação daquelas que se apresentarem desconformes ou 
incompatíveis; 
II. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o 
disposto no item 6.4, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, 
em ato público, para o qual todos os entes privados serão convidados. 
 
6. COMISSÃO DE SELEÇÃO 
6.1 A Comissão de Seleção será formada por três membros designados 
por ato do Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Cultura, 
Eventos e Turismo, publicado no Diário Oficial de Manaus/AM. 
6.2 O membro da Comissão de Seleção se declarará impedido de 
participar do processo quando: 
a) Tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, 
cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer ente 
privado participante do chamamento público; ou 
b) sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse, 
entendido como a situação gerada pelo  confronto  entre interesses 
públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou 
influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública. O 
membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de 
viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção. 
6.3 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá 
excepcionalmente solicitar assessoramento técnico de especialista 
integrante dos quadros da Administração Pública ou terceiro contratado 
na forma do art. 13, inciso III, da Lei Nacional nº 8.666/1993. 
6.4 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, 
diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos 
apresentados ou para esclarecer dúvidas e omissões. 

7. DOS PRAZOS 
 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 
1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 20/09/2022 
2 Impugnação do Edital Até 26/09/2022; 
3 Data para envio das propostas Até o dia 07/10/2022; 
4 Divulgação do resultado preliminar Até o dia 11/10/2022; 
6 Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Até o dia 14/10/2022; 
7 Homologação do Resultado Final Até o dia 17/10/2022. 

 
8. ACORDO DE TERMO DE PATROCÍNIO 
O Patrocínio será formalizado mediante assinatura de TERMO DE 
PATROCÍNIO. 
 
9. RECURSOS PÚBLICOS 
Não haverá repasse de recursos pela Administração Pública ao 
patrocinador. 
 
10. PROPOSTA COMERCIAL 
10.1 Na proposta deverá conter a forma de pagamento, que poderá ser 
efetuada até o dia 20 de outubro de 2022, conforme dados bancários 
definidos no Termo de Contrato. 
 
11. DA ENTREGA E DEVOLUÇÃO DOS BENS 
11.1 A empresa patrocinadora e fornecedora da infraestrutura como 
cadeiras, mesas e freezer, deverá entregar até o dia 20/10/2022, no 
hórario e local acordado com o Município. 
11.2 A devolução destes bens ao patrocinador será efetuada até o dia 25 
de outubro de 2022. 
 
12. ETAPAS DA CELEBRAÇÃO 
12.1  Convocação do ente privado selecionado para apresentar, no 
prazo de cinco dias úteis, a seguinte documentação: 
a) Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida 
ativa da União (Receita Federal), válida, obtida através do endereço 
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br; 
b) Certidão Negativa de débitos emitida através da Fazenda Estadual 
(SEFAZ) para contribuintes ou não contribuintes, válida, obtida através 
do endereço eletrônico www.sefaz.am.gov.br; 
c) Certidão Negativa de Tributos Municipal (SEMEF), válida, obtida 
através do endereço eletrônico www.semef.manaus.am.gov.br; 
d) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, válida, obtida através do 
endereço eletrônico www.caixa.gov.br; 
e) Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida através do 
endereço eletrônico www.tst.jus.br/certidao/ 
f) Documentos do representante legal da empresa ou procuração pública 
(se houver), incluindo cópia do RG, CPF e comprovante de endereço. 
g) Comprovação de capacidade econômico-financeira para o acordo de 
patrocínio, por meio de documentação que comprove que possui capital 
social ou patrimônio correspondente a, no mínimo, 5% (cinco por cento) 
do valor estimado de sua proposta; 
12.2 Todas as certidões relacionadas na alínea e subitem 12.1, Pessoa 
Jurídica, deverão estar dentro do prazo de validade, tanto no ato da 
inscrição da proposta quanto para formalização do processo de Termo 
de Patrocínio. 
12.3 Assinatura do TERMO DE PATROCÍNIO, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas a partir da sua convocação, sob pena de decair o direito, 
observado ainda as regras do art. 81 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
13. IMPEDIMENTOS E AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO 
Caso haja ocorrência impeditiva em relação ao ente privado selecionado, 
irregularidade ou ausência de documentação exigida, a Administração 
Pública decidirá pela sua desclassificação. Nas hipóteses em que houver 
concorrência, será convocado o próximo colocado, para que execute sua 
própria proposta, conforme a ordem de classificação. 
 
14. RESPONSABILIDADE 
A prática de atos em desacordo com o acordo de patrocínio ou com o 
disposto na legislação pode implicar responsabilização civil e criminal, 
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação brasileira. 
 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1 A Administração Pública poderá alterar, revogar ou anular o 
presente Edital, sem que caiba aos participantes direito a reembolso, 
indenização ou compensação. 
15.2  O resultado final da seleção não gera direito à celebração do 
TERMO DE PATROCÍNIO, mas obriga a Administração Pública a 
respeitar o resultado definitivo caso celebre o instrumento. 
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15.3   Este Edital não impede a Administração Pública de firmar outros 
ACORDOS DE PATROCÍNIO relacionados ao objeto decorrentes de 
propostas espontâneas de patrocínio, desde que não sejam com ente 
concorrente do patrocinador no mesmo setor econômico e que não 
tenha clausula de exclusividade. 
15.4 A documentação dos entes privados não selecionados poderá ser 
retirada no prazo de trinta dias após a publicação do resultado final da 
seleção, sendo permitido o descarte do material após esse prazo. 
15.5 Dúvidas e situações problemáticas em relação às quais este Edital 
seja omisso serão solucionadas pela Comissão de Seleção, se ocorridas 
na fase de seleção, ou pela área finalística responsável, nos demais 
casos. 
15.6 Nos casos em que não for possível solução administrativa em 
negociação de que participe o órgão de assessoramento jurídico da 
Administração Pública, fica eleito o Foro de Manaus, Amazonas, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes deste edital. 
15.7 Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este Edital, que 
será decidida pela Comissão de Seleção, com possibilidade de recurso 
ao administrador público no prazo estipulado no item 7. deste Edital. 
15.8 O ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena 
concordância e compromisso de cumprimento de todos os critérios e 
condições dos termos integrais deste Edital. 
15.9 Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação dos 
resultados, bem como todos os prazos e fases que compõe este 
chamamento público. 
 
 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Manaus, 20 de Setembro de 2022. 
 
 

 
 
 

ANEXO I DO EDITAL 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO POTENCIAL PATROCINADOR 

Razão Social (no caso de PJ - pessoa jurídica) ou nome completo (no caso de pessoa física): 

CPNJ (no caso de PJ) ou RG e CPF (no caso de pessoa física): 

Endereço Completo: 

Município: UF: CEP: 

Nome do Representante Legal (no caso de PJ): 

Cargo do Representante Legal (no caso de PJ): 

RG e CPF do Representante Legal (no caso de PJ): 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 

E-mail: 

Declaro estar ciente de que as informações ora fornecidas são de minha inteira 
responsabilidade e de que a participação no presente edital implica plena concordância com 
seus termos e anexos. 
 

 
Manaus           de de 2022. 

 
   
 
 

 
Assinatura do Representante Legal da Pessoa Juridica. 

 

ANEXO II - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE PATROCÍNIO 
 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE 
PATROCÍNIO N° XX/2022, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
CULTURA, TURISMO E EVENTOS – 
MANAUSCULT E XXXXXXXXXXXXXXX, NA 
FORMA ABAIXO: 

 
PARTES: A Prefeitura de Manaus, através da FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, adiante 
denominada PATROCINADA e a XXXXX, a seguir denominada 
simplesmente PATROCINADORA. 
LOCAL E DATA: Lavrado e assinado nesta cidade de Manaus, Capital 
do Estado do Amazonas, na sede da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, sediada na Av. 
Sete de Setembro, nº 377- Centro, aos 21 (vinte e um) dias do mês de 
fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois). 
REPRESENTANTES: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, 
através da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E 
EVENTOS – MANAUSCULT, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ sob o n.º 18.787.511/0001-60, representada neste ato 
por seu Diretor-Presidente, o Senhor ALONSO OLIVEIRA DE SOUZA, 
brasileiro, convivente, advogado, OAB/AM n.º 2184 e inscrito no CPF/MF 
sob o n.º 136.946.502-53, residente e domiciliado na Av. Sete de 
Setembro, 1251 - Condomínio Edifício Antônio Simões, SL-10 CENTRO 
– CEP 69005-141– Manaus/AM, conforme delegação de competência 
expressa na Lei Delegada n.º 25, de 31/7/2013, Lei n.º 1975, de 29 de 
abril de 2015 e no Decreto de 1.º de janeiro de 2021, doravante 
designado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa XXXXXXX, 
portadora do CNPJ nº. XXXXXXX, representada neste ato pelo Sr(a). 
XXXXXXXXX, XXXXX, XXXXX, portador do RG n ° XXXXX0, expedida 
XXXXX, e CPF n° XXXXX, residente e domiciliado XXXXX, Manaus/AM, 
os quais assinam o presente instrumento que se regerá pela Lei nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações 
complementares, mediante a estipulação das cláusulas e condições a 
seguir dispostas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1  O presente instrumento tem como objetivo contratual fixar as regras 
para possibilitar a participação da empresa, na condição de 
PATROCINADORA na realização do “ANIVERSÁRIO DE MANAUS – 
BOI MANAUS 2022” com direito de XXXXXXXXX em espaços 
XXXXXXXXXXX nas localidades do evento, referente cota patrocínio na 
faixa XXXXXX, nos dias 21, 22, 23 e 24 de outubro de 2022, no Centro 
de Convenções Professor Gilberto Mestrinho - Sambódromo de Manaus. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO: 
O presente contrato possui o prazo de vigência certo e determinado, 
com termo inicial na data da sua assinatura e final o dia 25/10/2022, 
desde que o pagamento integral esteja quitado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO: 
Parágrafo Primeiro O pagamento da COTA PATROCÍNIO, no valor 
total de R$ XXX (XXX), referente faixa XXXXXXXXXXX – Cota 
XXXXXXX por ocasião do ANIVERSÁRIO DE MANAUS – BOI 
MANAUS 2022, será efetuado pela PATROCINADORA diretamente 
ao(s) prestador(es) de serviço(s) XXXXXXXXXXXXX indicado(s) pela 
MANAUSCULT no prazo de até 02 (dois) dias corrido após a assinatura 
deste contrato, com apresentação posteriormente das notas fiscais, no 
prazo máximo de até 02 (dois) dias antes do início do evento, sob pena 
de perder o direito de patrocinador. 
 
Parágrafo Segundo: Os serviços a serem pagos referem-se ao 
pagamento e adequações estruturais e de acessibilidade nas áreas de 
realização do evento ANIVERSÁRIO DE MANAUS – BOI MANAUS 
2022. 
 
Parágrafo Terceiro: A tolerância e inadimplemento de qualquer 
obrigação assumida pela PATROCINADORA ou exercício de direito ou 
faculdade que assista a esta não implicará a renovação das condições 
pactuadas no presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
São deveres e obrigações dos contratantes, assim divididos: 
1. Caberá à PATROCINADA: 


