Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni
Secretaria Municipal de Administração
Av. Dr. Luiz Boali Porto Salman, n° 230, Centro - CEP 39.802-900

EDITAL DE CHAMAMENTO
PATROCÍNIO Nº 001/2019/SMA

PÚBLICO PARA

OBTENÇÃO DE

PREÂMBULO
1.1 O Município de Teófilo Otoni, por meio da Secretaria Municipal de Administração, torna
público para conhecimento dos interessados, que se fará realizar CHAMAMENTO PÚBLICO,
mediante as condições expressas neste Edital. O Chamamento estará aberto do dia 06 ao dia 08
do mês de novembro 2019 para Pessoas Jurídicas que queiram apresentar proposta para o
mesmo.
1 – FINALIDADE
Captar patrocínio junto à iniciativa privada, em forma de “brindes”, para sorteio no evento
“FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL”.
2 – OBJETO
2.1 Constitui objeto do presente Edital a obtenção de “brindes” junto à iniciativa privada para o
evento “FESTA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL”, onde se promoverá o sorteio aos
servidores públicos em comemoração póstuma ao dia do servidor público.

NOMENCLATURA

BEM DOADO

CONTRAPARTIDA

QUANTIDADE

1 – Cota Ouro

Motocicleta 100cc ou
superior (nova)

- Inserção da logo do
patrocinador no Parque
de Exposição, locução
em rádio, cartazes e
panfletos com destaque
de acordo a Cota.
- Citação do nome do
patrocinador, como
Cota Ouro, pelo mestre
de cerimônia na
abertura e
encerramento do
evento.
- Espaço para estande e
apresentação de
produtos durante o
período do evento
- Direito de distribuir
brindes.
- Fala institucional.
- Participação em
painel

ILIMITADO
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2 – Cota Prata

Bicicleta (nova)

- Inserção da logo do
patrocinador no parque
de exposição, locução
em rádio, website,
mídias sociais, folders,
cartazes e panfletos
com destaque de
acordo a Cota.
- Citação do nome do
patrocinador, como
Cota Prata, pelo mestre
de cerimônia na
abertura e
encerramento do
evento.

ILIMITADO

3 – Cota Bronze

Eletrodomésticos
(novos)

- Inserção da logo do
patrocinador no parque
de exposição, locução
em rádio, folders,
cartazes e panfletos
com destaque de
acordo a Cota.
- Citação do nome do
patrocinador, como
Cota Bronze, pelo
mestre de cerimônia na
abertura e
encerramento do
evento.

ILIMITADO

/

2.2 - A divisão publicitária para a divulgação da imagem será proporcional à categoria de
patrocínio adquirida e será distribuída conforme ilustração abaixo. Deve ser considerada a área
total e não o tamanho da fonte. A posição vertical ou horizontal pode variar.
OURO
PRATA
BRONZE

3 – PROPOSTA
3.1 – O envelope com a proposta escrita (Carta de Aceitação – Anexo I) deverá ser entregue em
mãos ou remetida por correspondência, para recebimento no horário das 08h00 às 18 horas, entre
os dias 06 a 08 de novembro 2019, na Secretaria Municipal de Administração, situado na Av. Dr.
Luiz Boali Porto Salman, n° 230, Centro - CEP 39.802-900.
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4 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
4.1 – Serão selecionadas para os itens Cotas Ouro, Prata e Bronze, TODAS as propostas que
atenderem ao edital.
5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR
5.1 – Não poderão participar empresas com finalidade política ou religiosa ou outras que possam
ser consideradas, pela Comissão responsável, impróprias aos objetivos propostos neste edital.
5.2 – As empresas poderão oferecer mais de uma proposta para a mesma cota ou para cotas
diferentes.
6 – DA FORMALIZAÇÃO:
6.1 – As empresas habilitadas serão convocadas para assinatura do Termo de Doação e deverão
apresentar neste momento a seguinte documentação:
I– Cópia do contrato social ou estatuto, cópia do CNPJ, Certidão Negativa Municipal, Cópia do
RG e CPF do representante legal.
7 – DA ENTREGA DO BEM:
7.1 – A entrega do bem pelas empresas habilitadas para cada cota será de forma única e direta,
até o dia 09 de novembro de 2019, juntamente com a apresentação da nota fiscal de compra.
7.2 – Para o item motocicleta deverá ser apresentado, ainda, o documento legal para
transferência do veículo.
8 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1 – Todos os bens captados com as cotas de patrocínio serão utilizados para sorteio aos
servidores públicos municipais.
8.2 – Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Administração,
na Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/MG, localizada na situada à Av. Dr. Luiz Boali Porto
Salman, n° 230, Centro – CEP 39.802-900 – Teófilo Otoni – MG, de segunda a sexta, entre os
horários de 8h às 18h.
8.3 – A minutada Carta de Aceitação, anexo I é parte integrante deste Edital.

Teófilo Otoni/MG, 05 de Novembro de 2019.

Katiane Emanuele Lemos Neto
Secretaria Municipal de Administração
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Anexo I – Carta de Aceitação
A empresa......................................................................................................................inscrita no
CNPJ sob o nº….....................................................,com endereço à................................................
...................................................................................................... .....,nesta cidade, por seu
representante legal, Sr..................................................................................,portador do RG nº
.....................................................................,CPF.............................................................., de ora
em diante denominado ACEITANTE, nos termos do edital de Chamamento Público n°
001/2019, vem pela presente requerer o pedido de habilitação nos seguintes termos:
Cláusula Primeira
O presente termo tem como objetivo a habilitação para cota de patrocínio para o projeto “Festa
do Servidor Público“.
Cláusula Segunda
A Aceitante vem pela presente ofertar cota de patrocínio para o item identificado no edital de
chamamento público pela nomenclatura “(
)” (preencher).
Cláusula Terceira
A Aceitante pretende efetuar a entrega do bem correspondente no dia ____/____/________.
Cláusula Quarta
A Aceitante concorda de forma expressa com todos os Termos do Edital de Chamamento
Público n° 001/2019.
Cláusula Quinta
O presente termo poderá ser rescindido a qualquer momento, caso fique caracterizado o
descumprimento da empresa com qualquer cláusula do edital.
Cláusula Sexta
Fica eleito o foro da Comarca de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para a resolução de questões eventualmente
levantadas em decorrência deste Contrato.
E para firmeza e validade de tudo quanto aqui se estipulou, lavrou-se o presente Termo, que vai
assinado pelas partes, em 03(três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que
também o subscrevem, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Teófilo Otoni/MG, ______ de __________________ de 2019.

ACEITANTE
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