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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA OBTENÇÃO DE PATROCÍNIO nº 01/2022 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA CNPJ nº 92.868.868/0001-26, situada na Rua 

Aldezir Bardini, 210, Campestre da Serra/RS, torna Público, conforme Lei Municipal 1.151/2022, e Lei 

Federal 8.666/1993, que receberá as propostas de empresas interessadas em patrocinar a III Mostra 

Tecnológica de Campestre da Serra. 

 

 

FINALIDADE 

Divulgar, para o público interessado, as cotas e contrapartidas de patrocínio para a III Mostra Técnológica 

de Campestre da Serra-RS 

 

 

JUSTIFICATIVA 

O Município de Campestre da Serra busca patrocínio para viabilizar a  III Mostra Tecnológica de 

Campestre da Serra-RS, a qual ocorrerá nos dias 19 e 20 de março, na Praça Raul Luiz Gobbi. 

 

A Mostra tecnológica visa apresentar inovações tecnológicas aos participantes da feira trazendo 

novidades no ramo agrícola e frutífero bem como exposições de maquinas e equipamentos. 

 

OBJETO 

Constitui objeto do presente Edital o patrocínio a III Mostra Tecnológica de Campestre da Serra-RS. 

As empresas interessadas poderão fornecer recursos, em conformidade com as especificações indicadas 

abaixo, e receberão a contrapartida de acordo com o LOTE escolhido. 
 

LOTE 1 -  CONTRAPARTIDA 

 
PATROCINIOS DE ACIMA DE 
R$ 5.000,00  

Aplicação/Citação da marca nos materiais de divulgação da Mostra Tecnológica, 
tais como: site oficial, redes sociais, impressões em geral e sistema de 
sonorização, quando possível; 
Valorização da marca no local onde a prefeitura tiver suas instalações na festa 
aplicação da marca na identificação visual da sede, exibição da marca junto aos 
espaços publicitários disponibilizados (telas e projeção); 
Aproveitamento de espaço: disponibilização de locais privilegiados durante a  
feira para exposição dos produtos e da marca, bem como garantia de vaga para 
capacitação de colaboradores da patrocinadora nas palestras, conforme 
cronograma definido pelo Município; 
Promoção de experiências com o público em geral: possibilidade de disponibilizar 
material de divulgação da marca da patrocinadora na sede do município, tais 
como flyers e ativações em geral; 
Nomeação de espaços: identificação específica do espaço patrocinado com nome 
e marca da empresa patrocinadora. 
Estacionamento exclusivo para veículos da patrocinadora. 

LOTE 2 CONTRAPARTIDA 
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PATROCINIOS DE R$ 500,00 Á 
R$ 1.000,00 

Aplicação/Citação da marca nos materiais de divulgação da Mostra Cultural, tais 
como: site oficial, redes sociais; 
Valorização da marca no local onde a prefeitura tiver suas instalações na festa 
aplicação da marca na identificação visual da sede, exibição da marca junto aos 
espaços publicitários disponibilizados (telas e projeção);  
Possibilidade de inteiração com o publico divulgando a marca e os produtos 

 
Os valores relacionados nos LOTES acima indicados, definidos em conformidade com as necessidades 
do Município de Campestre da Serra-RS. 
 
 
PROPRIEDADE INTELECTUAL: 
O Município de Campestre da Serra - RS poderá utilizar a marca e outros sinais distintivos dos 
interessados, inclusive em conjunto com as marcas e outros sinais distintivos do Município. 
 
Os interessados garantem que os direitos de propriedade intelectual, em especial os símbolos marcários, 
necessários para a execução do patrocínio não violam quaisquer direitos de propriedade intelectual de 
terceiros, isentando o Município de Campestre da Serra - RS de quaisquer reclamações de terceiros e 
ônus decorrentes de qualquer natureza, inclusive financeiras. 
Os interessados devem assegurar a obtenção de autorização e/ou cessão ao Município de Campestre 
da Serra - RS dos direitos de uso de imagem, voz e outros correlatos de quaisquer pessoas envolvidas 
no patrocínio, se for o caso, para veiculação nos canais institucionais e em ações de divulgação do 
evento. 
Os interessados se comprometem a não utilizar a marca e quaisquer outros sinais distintos do Município 
Campestre da Serra sem a devida autorização. 
 
 
REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO 
 
Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Credenciamento de Patrocinador, 
conforme modelo (Anexo 1), em envelope fechado, endereçado a Secretaria da Agricultura no mesmo 
endereço da Prefeitura, ou por e-mail: sagricultura@campestredaserra.rs.gov.br), assinado pelo 
representante legal da empresa. 
A empresa interessada deverá apresentar junto ao Formulário de Credenciamento de Patrocinador os 
seguintes documentos: 
 
I – negativa de débitos para com a Fazenda Municipal; 
II – negativa de débitos com a Fazenda Federal, inclusive com as contribuições devidas ao Instituto 
Nacional de Seguridade Social; 
III – negativa de débito com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
 
 
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS PATROCINADORES 
Serão selecionadas as propostas que atendam às condições do presente Edital, limitada a uma proposta 
por LOTE. 
Apresentada a proposta bem como a habilitação sem que haja qualquer erro, será credenciada a 
empresa patrocinadora. 
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Selecionada as empresas interessadas em patrocinar a III Mostra Tecnológica de Campestre da Serra – 
RS, as mesmas deverão depositar os recursos na seguinte conta bancaria em nome do Município de 
Campestre da Serra – RS: 
Banrisul 
AG: 1112 
CONTA CORRENTE: 04.081432.0-2 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Todos os valores patrocinados serão utilizados exclusivamente nas despesas de custeio da III Mostra 
Tecnológica de Campestre da Serra – RS. 
 
Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria da Agricultura de Campestre da Serra,  de 
segunda a sexta, até as 17h, ou também pelo telefone (54) 32351120 ou e-mail 
sagricultura@campestredaserra.rs.gov.br 
 
Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão decididos Setor de Licitações. 
 
Campestre da Serra, 09 de março de 2022 
 
Moacir Zanotto 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I – FORMULÁRIO PARA CREDENCIAMENTO DE PATROCINADOR 

 

 

1. RAZÃO SOCIAL 

2. CNPJ 3. TELEFONE 

4. ENDEREÇO 

5. COMPLEMENTO 6. BAIRRO 

7. CIDADE 8. UF 

9. E-MAIL 

10. REPRESENTANTE LEGAL 

11. CPF DO REPRESENTANTE LEGAL 12. RG DO REPRESENTANTE LEGAL 

13. ENDEREÇO RESIDENCIAL DO REPRESENTANTE LEGAL 

14. OBJETO DO PATROCÍNIO 

III – MOSTRA CULTURAL DE CAMPESTRE DA SERRA – RS. 
15. COTA DE PATROCÍNIO 

 

(    ) LOTE 01 - PATROCINIOS DE R$ 5.000,00 
 
(    ) LOTE 02 - PATROCINIOS DE R500,00 A R$ 1.000,00 

 

16. DATA 17. ASSINATURA 

 

 


