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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DE 

PATROCÍNIOS Nº 001/2020 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GLORINHA, no uso de suas atribuições legais, torna 

público, para conhecimento dos interessados que, no período de 05 DE MARÇO DE 

2020 A 08 DE ABRIL DE 2020, está realizando CHAMADA PÚBLICA PARA 

RECEBIMENTO DE PATROCÍNIOS para realização do evento “VII 

EXPOGLORINHA E DEMAIS EVENTOS PARALELOS”, nos termos da Lei 
Municipal nº. 1.953/2018. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 A presente Chamada Pública tem como objeto a seleção de interessados 

(pessoas físicas ou jurídicas) em PATROCINAR a realização do evento “VII 

EXPOGLORINHA”, promovido pela Administração Municipal. 

1.2 O patrocínio se dará em troca de exploração publicitária da marca e logomarca 
do patrocinador em conformidade com as contrapartidas previstas no item 2.3 deste 
Edital e atendimento das demais exigências previstas. 

1.3 O evento será realizado de 1º a 04 de maio de 2020, no Parque Municipal de 
Eventos Lídio da Silveira Peixoto, localizado na Estrada Otacílio Soares nº 1000. 

 

2. DAS COTAS DE PATROCÍNIO E DAS CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS 

PELO MUNICÍPIO 

2.1 O patrocínio será recebido na forma de recursos financeiros, a serem utilizados 
no custeio das atividades desenvolvidas durante a programação do evento, sem 
vinculação específica com os itens de despesa. 

2.2 Os patrocínios serão divididos por cota, valor e quantidade, conforme 
relacionados a seguir: 
 

COTA QUANTIDADE VALOR (R$) 

Cota 1 10 1.000,00 

Cota 2 10 3.000,00 

Cota 3 10 5.000,00 

Cota 4 08 10.000,00 

Cota 5 05 20.000,00 

Cota 6 03 30.000,00 

2.3 As ações de mídia para divulgação dos patrocinadores serão desenvolvidas de 
acordo com cada cota, conforme segue: 
 

COTA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 

Cota 1 Divulgação da logomarca do patrocinador no site oficial e redes sociais da 
Prefeitura. 
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Cota 2 

Divulgação da logomarca do patrocinador no site oficial e redes sociais da 
Prefeitura. 

Disponibilização de espaço para fixação de banner do patrocinador durante a 
realização do evento (tamanho máximo do banner 2m²). 

 

 

 

Cota 3 

Divulgação da logomarca do patrocinador no site oficial e redes sociais da 
Prefeitura. 

Disponibilização de espaço para fixação de banner do patrocinador durante a 
realização do evento (tamanho máximo do banner 2m²). 

Divulgação como patrocinador no local do evento, como citação no cerimonial 
de abertura oficial  

 

 

 

 

Cota 4 

Divulgação da logomarca do patrocinador no site oficial e redes sociais da 
Prefeitura. 

Logomarca do patrocinador no folder de divulgação da programação 
(tamanho da logomarca: 2x1 cm) – último lote. 

Disponibilização de espaço para fixação de banner do patrocinador durante a 
realização do evento (tamanho máximo do banner 2m²). 

Divulgação como patrocinador no local do evento, como citação no cerimonial 
de abertura oficial, por meio de materiais próprios (ex.: banner, faixa, folders 
etc.) e no banner de fundo de palco 

 

 

 

 

Cota 5 

Divulgação da logomarca do patrocinador no site oficial e redes sociais da 
Prefeitura. 

Logomarca do patrocinador no folder de divulgação da programação 
(tamanho da logomarca: 2x1 cm) – último lote. 

Disponibilização de espaço para fixação de banner do patrocinador durante a 
realização do evento (tamanho máximo do banner 2m²). 

Divulgação como patrocinador no local do evento, como citação no cerimonial 
de abertura oficial, por meio de materiais próprios (ex.: banner, faixa, folders 
etc.) e no banner de fundo de palco. 

Logomarca do patrocinador em camisetas promocionais do evento (tamanho 
da logomarca: tamanho máximo de 10x7 cm). 

Divulgação da logomarca do patrocinador do evento na imprensa escrita – 
jornal 

 

 

 

 

 

Cota 6 

Divulgação da logomarca do patrocinador no site oficial e redes sociais da 
Prefeitura. 

Logomarca do patrocinador no folder de divulgação da programação 
(tamanho da logomarca: 2x1 cm) – último lote. 

Disponibilização de espaço para fixação de banner do patrocinador durante a 
realização do evento (tamanho máximo do banner 2m²). 

Divulgação como patrocinador no local do evento, como citação no cerimonial 
de abertura oficial, por meio de materiais próprios (ex.: banner, faixa, folders 
etc.) e no banner de fundo de palco. 

Logomarca do patrocinador em camisetas promocionais do evento (tamanho 
da logomarca: tamanho máximo de 10x7 cm). 

Divulgação da logomarca do patrocinador do evento na imprensa escrita – 
jornal. 

Disponibilização de um estande no espaço do comércio, no tamanho de 3x3m 

2.4 A publicidade institucional vinculadas as pessoas jurídicas patrocinadoras do 
evento podem ser exploradas em outros locais, além daqueles definidos no presente 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020 email: prefeitura@glorinha.rs.gov.br 

 

edital, desde que não sejam unidades reservadas da Administração Municipal e 
devidamente autorizadas por esta. 

2.5 Além das cotas preestabelecidas será permitida a apresentação de cotas de 
patrocínio em valores superiores, ocasião em que os termos da contrapartida serão 
analisados pela Comissão de Patrocínio. 

2.6 No caso de patrocinadores Pessoa Física, será divulgado o nome do 
patrocinador, conforme indicado pelo mesmo. 

 

DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

3.1 Os interessados em patrocinar a realização do referido evento, deverão 
apresentar proposta e os seguintes documentos: 

3.1.1 Pessoa Física 

I - Proposta de Patrocínio, conforme Anexo I do edital. 
II - Cópia de documento de identificação; 
III - Cópia de Cadastro de Pessoa Física; 
IV - Cópia de comprovante de residência; 
V - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Glorinha; 
VI - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de 
Tributos e Contribuições Federais expedidas pela Secretaria da Receita Federal e 
Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional). 

3.1.2 Pessoa Jurídica 

I - Proposta de Patrocínio, conforme Anexo II do edital. 
II - Cópia de Estatuto/Contrato Social; 
III - Cópia de Ata de posse da diretoria, se for o caso; 
IV - Comprovante de inscrição no CNPJ; 
V - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de 
Tributos e Contribuições Federais expedidas pela Secretaria da Receita Federal e 
Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 
VII - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Glorinha; 
VIII - Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 
IX - Certidão de Regularidade de débitos trabalhistas junto ao Tribunal Superior do 
Trabalho (CNDT). 

3.2 Os documentos deverão ser entregues em um envelope junto ao Setor de 

Compras e Licitações, no prédio Sede da Prefeitura Municipal, no período de 11 

de março de 2020 a 08 de abril de 2020, no horário das 08 às 12h e das 13 às 
17h, o qual será carimbado com a data e horário de entrega. 

3.2.1 O envelope deverá estar devidamente identificado com as seguintes 
informações: 
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Ao MUNICÍPIO DE GLORINHA 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA 

RECEBIMENTO DE PATROCÍNIO Nº 

001/2020 

     Interessado: 

    CPF/CNPJ: 

3.3 No caso de cadastramento de patrocinador ser através de agência de 
publicidade, poderão ser apresentados os documentos exclusivamente desta ou de 
ambos. 

 

4. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

4.1 As propostas serão avaliadas pela Comissão Municipal de Patrocínio, no 

dia 09 de abril de 2020, a partir das 09 horas, com base nos seguintes critérios: 
a) Apresentação dos documentos citados nos itens 3.1.1 ou 3.1.2; 
b) Cota e Valor do Patrocínio. 
4.2 A Comissão Municipal de Patrocínios poderá solicitar ajustes na proposta 
apresentada, bem como complementação de documentos. 
4.3 Após a análise e avaliação dos documentos apresentados, a Comissão 
Municipal de Patrocínios emitirá parecer quanto à viabilidade e aprovação da 
proposta e encaminhará a ata ao Prefeito Municipal para homologação. 
4.3.1 A aprovação das propostas, para celebração de Termo de Patrocínio, 
observará a quantidade disponível para cada cota, conforme item 2.2. No caso de 
haver interessados em número superior à quantidade de cotas disponíveis, será 
considerada a ordem de inscrição (entrega do envelope) para celebração dos 
contratos. 

4.4 Após a publicação da Ata da Comissão não caberá desistência por parte dos 
interessados, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente comprovado, 
acatado pelo Município de Glorinha. 

 

5 DO RECURSO 

5.1 Existindo intenção de interpor recurso, o participante deverá fazê-lo em até 05 
(cinco) dias, explicitando sucintamente suas razões, nos termo do artigo 109 da lei 
8.666/93. 
5.2 Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em até 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do término do prazo do recorrente. 
5.3 É assegurada aos licitantes vista dos autos do processo licitatório no Setor de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, com finalidade de subsidiar a 
preparação de recursos e de contrarrazões. 
5.4 O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
5.5 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará à decadência 
do direito de recurso. 
5.6 Qualquer recurso contra a decisão da Comissão de Licitação não terá efeito 
suspensivo. 
5.7 As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, protocoladas 
tempestivamente no Protocolo Geral, localizado na Sede da Prefeitura Municipal, e 
dirigidas à Comissão, a qual decidirá sobre os recursos após apreciação.  
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6 DO TERMO DE  PATROCÍNIO 

6.1 Após a aprovação da Administração Municipal, o patrocinador será convocado e 
deverá comparecer na Sede da Prefeitura para a assinatura do Termo de 
Patrocínio, no prazo de até 05 (cinco) dias. 
6.2 A vigência do Termo de Patrocínio será compatível com o período de realização 
do evento. 

 

7 DO PAGAMENTO 

7.1 Após a assinatura do Termo de Patrocínio, o patrocinador deverá efetuar o 
pagamento do valor através de depósito bancário, em conta informada no Termo em 
até 05 (cinco) dias úteis após a sua assinatura. 

 

8 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

8.1 No prazo de até 30 (trinta) dias do término de vigência do Termo de Patrocínio, o 
Poder Executivo deverá prestar contas ao patrocinador demonstrando através de 
Relatório o seguinte: 
I - Ações realizadas para cumprimento do objeto do patrocínio; 
II - Comprovação de cumprimento das contrapartidas. 

 

9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 O patrocinador é responsável pelo fornecimento das informações e materiais 
necessários para a execução das ações de mídia relativas ao Termo de Patrocínio. 
9.2 Todo o material utilizado nas ações de mídias será previamente avaliado e 
aprovado pela Comissão Municipal de Patrocínios. 
9.3 Ficam vedadas a veiculação de ações de mídia, objeto de Termo de Patrocínio, 
com objetivo de divulgar conteúdos voltados à promoção de: 
I - Ideologias político-partidárias; 
II - Qualquer forma de violência ou pornografia; 
III - Qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito; 
V - Uso de drogas; 
IV - Atividades ilícitas. 

9.4 O Poder Executivo Municipal não admitirá patrocínio de pessoas físicas ou 
jurídicas que: 

I - for dirigente de entidade político-partidária ou de natureza religiosa; 

II - agredir ao meio ambiente ou a saúde; 

III - violar as normas de postura do Município; 

IV - utilizar nomes, símbolos ou imagens que caracterize promoção pessoal de 
agente público ou que caracterize infringência à legislação penal, dos direitos da 
criança e do adolescente, das pessoas com deficiência ou dos idosos. 

9.5 No caso de documentos enviados pelos correios, considerar-se-á, para a 
contagem  do  atendimento   do  prazo  estipulado   no  item   3.2,  a  data e hora de 
efetivo recebimento pela Prefeitura Municipal. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020 email: prefeitura@glorinha.rs.gov.br 

 

9.6  O proponente que não efetuar o depósito no prazo, não honrando sua proposta, 
garantida a defesa prévia e o devido processo legal, estará sujeito, de forma 
concomitante, à aplicação da penalidade de suspensão do direito de licitar e 
contratar com o Município de Glorinha, pelo prazo de 02 (dois) anos, e ao 
pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor proposto.  

9.7 Quaisquer solicitações de informações adicionais ou pedidos de esclarecimentos 
que se façam necessários deverão ser enviados por e-mail, para o seguinte 
endereço eletrônico: editais@glorinha.rs.gov.br. 

9.8 A Prefeitura Municipal de Glorinha reserva-se o direito de revogar total ou 
parcialmente a presente Chamada, tendo em vista o interesse público, ou ainda 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, não 
cabendo às licitantes o direito de indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo 
segundo do  artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Glorinha, 05 de março de 2020. 

 

 

 
DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 

Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA RECEBIMENTO DE 

PATROCÍNIO Nº 001/2020 

 

ANEXO I 

 

PROPOSTA DE PATROCÍNIO – Pessoa Física 

 

INTERESSADO: 

ENDEREÇO: 

CPF: 

TELEFONE: 

 

 

COTA VALOR 

  

  

 

 

Declaro que estou ciente e de acordo com os termos do Edital de CHAMADA 
PÚBLICA - RECEBIMENTO DE PATROCÍNIO Nº. 001/2020, apresentamos a 
presente proposta. 

 

Glorinha, _______ de _________________ de 2020. 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Interessado 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA RECEBIMENTO DE 

PATROCÍNIO Nº 001/2020 

 

ANEXO II 

PROPOSTA DE PATROCÍNIO – PESSOA JURÍDICA 

 

INTERESSADO: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

TELEFONE 

 

COTA VALOR 

  

  

  

 

Declaro que estou ciente e de acordo com os termos do Edital de CHAMADA 
PÚBLICA - RECEBIMENTO DE PATROCÍNIO Nº. 001/2020, apresentamos a 
presente proposta. 

Declaro, para os devidos fins, que os direitos de propriedade intelectual, em especial 
os marcários, necessários para a execução do patrocínio não violam quaisquer 
direitos de propriedade intelectual de terceiros, isentando o Município de Glorinha de 
quaisquer reclamações de terceiros e ônus decorrentes, de qualquer natureza, 
inclusive financeiros. 

Declaro, para os devidos fins, que ser legítimo detentor dos direitos de propriedade 
intelectual, em especial os marcários, a ser utilizado no patrocínio, bem como vou 
obter, se necessário, a cessão dos direitos patrimoniais dos profissionais e pessoal 
envolvido na execução de ações relacionadas ao objeto do patrocínio, podendo ser 
utilizado pelo Município de Glorinha para fins institucionais, livre de quaisquer ônus. 

Declaro que asseguro a obtenção de autorização e/ou cessão ao Município de 
Glorinha dos direitos de uso de imagem, voz e  outros correlatos de quaisquer 
pessoa envolvida no patrocínio, se for o caso, para veiculação nos canais 
institucionais e em ações de divulgação do evento. 

Glorinha, _____ de _______________ de 2020. 

 

 

Assinatura do Interessado/Representante legal 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA RECEBIMENTO DE 

PATROCÍNIO Nº 001/2020 

 

ANEXO III 

TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCÍNIO Nº 0XX/2020  

 

Pelo presente Termo de Compromisso de Patrocínio, originário do Edital de 
Chamada Pública nº 001/2018, para a concessão de patrocínio para o evento “VI 
EXPOGLORINHA", nos termos da Lei Municipal nº 1.953/2018 e do Processo 

Administrativo nº 842/2018, o MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 91.338.558/0001-37, com sede na Av. 
Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.400, Centro de Glorinha, representado neste ato 
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Darci José Lima da Rosa, brasileiro, casado, inscrito 
no CPF/MF sob nº 298.576.780-68, domiciliado e residente neste Município, a partir 
de agora denominado simplesmente de “PATROCINADO”, e a XXXXXX, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
XXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo seu XXXXXXXXXX, Sr. 
XXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, CPF/MF sob o n° xxxxxxxxxxxx, 
domiciliado e residente na xxxxxxxxx, a partir de agora denominado simplesmente 
de “PATROCINADOR”, firmam o presente Termo de Compromisso mediante as 
seguintes cláusulas: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente Termo tem por objeto o PATROCÍNIO FINANCEIRO para 

realização do evento “VII EXPOGLORINHA”, promovido pela Administração 
Municipal, no período de 01 a 04 de maio de 2020, junto ao Parque Municipal de 
Eventos Lídio da Silveira Peixoto. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

2.1. Compete ao Patrocinador: 

I - Manter, durante toda a execução do Termo, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas para se contratar 
com a Administração Pública; 

II - Declara, para os devidos fins, que os direitos de propriedade intelectual, em 
especial os marcários, necessários para a execução do patrocínio não violam 
quaisquer direitos de propriedade intelectual de  terceiros,  isentando  o  Município 
de Glorinha de  quaisquer  reclamações  de  terceiros  e ônus decorrentes, de 
qualquer natureza, inclusive financeiros, quando for o caso; 

III - Declara, para os devidos fins, que somos legítimos detentores dos direitos de 
propriedade intelectual, em especial os marcários, a serem utilizados no patrocínio, 
bem como que obterão, se necessário, a cessão dos direitos  patrimoniais dos 
profissionais e pessoal envolvidos na execução de ações relacionadas ao objeto do 
patrocínio, podendo ser utilizados pelo Município de Glorinha para fins institucionais 
livres de quaisquer ônus, quando for o caso; 

IV – Efetuar o pagamento no prazo constante na Cláusula Quinta. 
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2.2. Compete ao Patrocinado 

2.2.1. Responsabilizar-se pela organização e execução da VII Expoglorinha e suas 
atividades paralelas. 

2.2.2. Cumprir as seguintes contrapartidas de: (será definido, conforme a Cota). 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO PAGAMENTO 

3.1. O patrocinador deverá pagar o valor de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXX), 
correspondente a XX (XX) cota nº XXX. 

3.2 O Patrocinador deverá efetuar o pagamento do valor em até 05 (cinco) dias 
úteis, através de depósito bancário, em conta informada abaixo. 

3.3 Conta Banrisul Banco 041 – Ag. 1160 - Conta 04.027.214.0-9. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

4.1. Para comprovar a realização do evento, o PATROCINADO deverá, no prazo 
de 30 (trinta) dias do término de vigência deste Termo, efetuar a prestação de 
contas demonstrando através de Relatório e registro fotográfico: 

I - Ações realizadas para cumprimento do objeto do patrocínio; 

II - Comprovação da publicidade realizada. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

5.1. Este Termo tem vigência por 15 (quinze) dias após a data de sua assinatura. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES 

6.1. O atraso e a inexecução parcial ou total deste Termo, bem como dos termos 
da proposta de patrocínio aprovada, caracterizam descumprimento das obrigações 
assumidas e permitem a aplicação a seguinte sanção pelo Município de Glorinha ao 
Patrocinador: 

6.2. O proponente que não efetuar o depósito no prazo, não honrando sua proposta, 
garantida a defesa prévia e o devido processo legal, estará sujeito, de forma 
concomitante, à aplicação da penalidade de suspensão do direito de licitar e 
contratar com o Município de Glorinha, pelo prazo de 02 (dois) anos, e ao 
pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor proposto. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte do 
PATROCINADOR não importará, de forma alguma, em alteração contratual. 

7.2. Toda e qualquer alteração deste Termo será formalizada por escrito, 
mediante respectivo aditamento contratual. 

7.3. As comunicações entre as Partes serão realizadas sempre por escrito e/ou 
por e-mail. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA– DO FORO 

8.1. As partes elegem o foro da Comarca de Gravataí para dirimir quaisquer 
dúvidas ou litígios decorrentes deste Termo. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)3487-1020 email: prefeitura@glorinha.rs.gov.br 

 

E, por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor, 
juntamente com as testemunhas que também o assinam. 

 
Glorinha, XX DE XXXXXXXXXX DE 2020. 

 
 
 
 
 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Patrocinador  
 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
1 _________________________________ 
 
 
2 _________________________________ 
 

 

 


