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TERMO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL E A MÁXIMA 
SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP - 2017 
  
 
I – O MUNICIPIO DE ROSÁRIO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua 

Amaro Souto, nº 2203, Centro, nesta cidade do Rosário do Sul, RS, CNPJ nº 88.138.292.0001-

74, representada neste ato pela Prefeita Municipal, Sra. Zilase Rossignollo Cunha, em face: 
 
II – MAXIMA SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, natureza jurídica, inscrita 
no CNPJ sob o n° 22.666.171/0001-97, com sede na Rua General David Canabarro nº. 144, 
bairro Centro, nesta cidade, representado(a) neste ato por seus três sócios: 
 
GUSTAVO DA SILVA LISBOA, brasileiro, natural de Rosário do Sul/RS, casado pelo Regime 
de Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Mecânico, residente e domiciliado na Rua General 
David Canabarro, nº. 411, Bairro centro, CEP 97590-000, em Rosário do Sul, portador da CI 
nº. 7053064841 SSP/RS em 13/12/2005, inscrito no CPF sob nº. 899.555.010-49; 
 
ODISON DA ROSA MEDEIROS, brasileiro, natural de Rosário do Sul/RS, casado pelo Regime 
de Comunhão Parcial de Bens, técnico em segurança, residente e domiciliado na Rua Sete de 
Setembro, nº. 3714, Bairro Antenor Rocha, CEP 97590-000, em Rosário do Sul, portador da CI 
nº. 2065003515 SSP/RS em 20/10/2010, inscrito no CPF sob nº. 678.329.200-25; 
 
JEAN DE SOUZA ROCHA, brasileiro, natural de Rosário do Sul/RS, solteiro, técnico em 
informática, residente e domiciliado na Rua Valdomiro Soares, nº. 30, Bairro Ana Luiza, CEP 
97590-000, em Rosário do Sul, portador da CI nº. 5099702267 SSP/RS em 01/10/2010, 
inscrito no CPF sob nº. 020.263.960-60;  
  
RESOLVEM, com fundamento na Lei nº 3.700 de Janeiro de 2017, no Edital de Chamada 
Pública de Patrocínio nº 001/2017, e tendo em vista o resultado da avaliação e deliberação da 
Portaria nº. 220/2017, que instituiu a Comissão de Patrocínio, CELEBRAR o presente TERMO 
DE PATROCÍNIO, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS 
1.1. O presente Termo é firmado com fundamento e em conformidade com os seguintes atos e 
normas: 
I - Edital de Chamada Pública de Patrocínio nº 001/2017, de 30 de janeiro de 2017, para 
captação de patrocínio de empresas públicas e/ou privadas, para realização do Carnaval de 
2017.   
II - Projeto apresentado pelo CONCEDENTE, mediante o preenchimento do Formulário para 
Solicitação de Apoio na captação de recursos financeiros (em anexo Edital n° 001/2017); 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. O objeto deste Termo é o patrocínio para o Carnaval de Rosário do Sul, através de pontos 
para instalação de câmeras de segurança, sem custos, ao CONVENENTE, para a execução 
do projeto, em anexo; 
2.2. A execução do Projeto será de exclusiva responsabilidade do CONCEDENTE, que se 
obriga a executá-lo nos exatos termos e condições previstas no Edital de Chamada Pública nº 
01/2017 e no Projeto de Patrocínio por ele apresentado através do Formulário para Solicitação 
de Patrocínio, não cabendo a Prefeitura Municipal de Rosário do Sul atribuições operacionais 
para a realização da instalação do objeto.   
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2.3. O CONCEDENTE se obriga a cumprir todos os prazos constantes no Edital de Chamada 

Pública de Patrocínio nº 001/2017, bem como os prazos fixados no Projeto de Patrocínio. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CESSÃO DE DIREITOS  
6.1. Para o fim de cumprimento das obrigações relacionadas na cláusula quinta, o 
CONVENENTE autoriza quando entender pertinente, segundo o art. 37, parágrafo 1º da 
Constituição Federal, o CONCEDENTE a utilizar o nome e a marca do Prefeitura Municipal de 
Rosário do Sul, através de banners e folders,   
6.3 O CONVENENTE reserva-se o direito de divulgar o apoio institucional e de utilizar, 
quando julgar oportuno, imagens e produtos do projeto em suas ações e peças de 
comunicação institucional, bem como em seu portal na Internet.   
6.4 O CONVENENTE autoriza a utilização de suas imagens, ilustração, voz e produtos 
relacionadas a este Termo para as ações de comunicação do CONCEDENTE; 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO  
7.1. O CONCEDENTE reconhece o direito da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul fiscalizar, 

através de seus prepostos e a qualquer tempo, a execução do projeto ora patrocinado, para o 

qual autoriza, neste ato, a fiscalização local e o acesso a documentos necessários ao 

cumprimento desta finalidade.  
8.1. O CONCEDENTE deverá manter a regularidade da documentação de habilitação e fiscal 
durante toda a execução do projeto objeto do presente instrumento e enviar a Prefeitura 
Municipal de Rosário do Sul nova documentação em caso de vencimento ou alteração de 
algum dos documentos apresentados.   
8.7. O CONCEDENTE deverá comprovar, junto a Prefeitura Municipal, através de um relatório, 
a realização do objeto patrocinado e o cumprimento de todas as atribuições pactuadas. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  
9.1. O presente Termo de Apoio Institucional vigorará pelo período compreendido 25, 26, 27 e 

28 de Fevereiro de 2017.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO  
10.1. Constituem motivos para rescisão do presente Termo; 
10.2.  a) o descumprimento de quaisquer obrigações previstas neste 
instrumento; b) o cancelamento do projeto ou sua inexecução sob quaisquer 
justificativas;  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES  
11.1. O CONCEDENTE assume, com exclusividade, os riscos e as despesas decorrentes do 
projeto ora patrocinado. 
11.1.1. A Prefeitura Municipal de Rosário do Sul não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pelo CONCEDENTE com terceiros, nem por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 

vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, cujas 

responsabilidades caberão exclusivamente ao CONCEDENTE 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA 
12.1. O presente Termo poderá ser denunciado a qualquer tempo, pelo descumprimento de 

quaisquer de suas cláusulas ou condições acordadas, ou ainda por superveniência de norma 

legal ou outro fato que o torne materialmente inexequível. 
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CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS 
13.1. Os casos omissos serão decididos segundo as disposições das Leis n°8.666, de 21 de 

junho de 1993, e n° 3.700 de janeiro de 2017. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DECLARAÇÃO DO CONVENENTE  
14.1. Neste ato o CONCEDENTE declara, sob as penas da lei, que possui estrutura física e 

técnica necessária para a execução do projeto objeto do presente Termo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO  
16.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas Termo, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, é o da Comarca de Rosário do Sul.   
16.2. A MAXIMA SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, a seu exclusivo 

critério, no caso de demanda judicial, poderá optar por acionar o CONVENENTE no foro da 

sua sede. 
 

 E por estarem acordes os Partícipes, por seus representantes legais, firmam o presente 

Termo, em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas identificadas. 
 

Rosário do Sul, 24, de fevereiro de 2017. 
 
 

 

CONVENENTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL 
 

 

 
 
 
 
CONCEDENTE: 
MAXIMA SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 
 

 

 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 

Assinatura: 
Nome: 
CPF: 
 

Assinatura: 
Nome: 
CPF: 


