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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE EMPRESAS PATROCINADORAS DE 

EVENTOS REALIZADOS PELO MUNÍCIPIO DE ROSARIO DO SUL, DE ACORDO COM O 

CALENDÁRIO DE EVENTOS MUNICIPAL  

 

PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede admi-
nistrativa na Rua Amaro Souto, nº. 2203 torna pública a abertura do período de seleção de 
propostas para a obtenção de patrocínio para os eventos propostos no calendário neste ano de 
2019, consoante os termos deste Edital e, de acordo com o disposto, no que couber, na Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Municipal nº 3.700, de 03 de Janeiro de 2017 e 
Lei Municipal nº 3.843, de 18 de janeiro de 2019, consoante processo administrativo nº 
0001364/2019.  
 

01 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 - O patrocínio é uma parceria na qual o Patrocinador colabora para a execução de um pro-

jeto visando associar sua imagem a ele e obter contrapartidas tangíveis e intangíveis.  

 

1.2 - Conforme disposto na Lei Municipal 3.700, de 03 de Janeiro de 2017, patrocínio é a ação 

para os eventos de interesse público do Município, como festivais, congressos, feiras, seminá-

rios, festas carnavalescas e outros que geram desenvolvimento sócio/econômico de comunica-

ção, que se realiza por meio da aquisição do direito de associação da marca e/ou de produtos 

e serviços do patrocinador a projeto de iniciativa de terceiro, mediante a celebração de contrato 

de patrocínio. Neste passo, são objetivos do patrocínio: gerar identificação e reconhecimento 

do patrocinador por meio da iniciativa patrocinada; ampliar relacionamento com públicos de 

interesse; divulgar marcas, produtos, serviços, posicionamentos, programas e políticas de atu-

ação; ampliar vendas e agregar valor à marca do patrocinador. 

 

1.3 - O instituto do Patrocínio é, em linhas gerais, uma parceria que beneficia os dois lados. De 

um lado, o patrocinado recebe os investimentos para financiar ou viabilizar seus projetos. De 

outro lado, o patrocinador percebe direitos de compartilhamento a sua marca, em eventos, 

peças publicitárias, dentre outros.  

 

1.4 – Por sua vez, “evento” é o acontecimento especial, planejado antecipadamente e organi-

zado que reúne pessoas ligadas a interesses comuns, que possui nome, local determinado e 

espaço de tempo definido e, cujo objetivo é informar, divulgar, capacitar, educar, promover, 

integrar ou entreter.    

 

2 – OBJETO 

2.1 - As ações ou atividades relativas a eventos a serem patrocinadas por meio do edital em 

epígrafe, deverão ocorrer durante o presente ano de 2019, devendo, ainda, versar sobre algum 
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dos seguintes ramos: cultural, esportivo, social, ambiental, inovação, gastronomia, educação, 

assistencial, agricultura, pecuária, saúde, turismo, ciência, tecnologia, segurança pública, ne-

gocial, economia, trabalho e emprego. 

 

2.2 – As propostas de ações ou atividades deverão ser submetidas a Comissão de Patrocínios, 

instituída através de Portaria pela Prefeita Municipal, para fins de avaliação acerca de sua per-

tinência temática para a concessão ou não do patrocínio objetivado.       

 

2.3 - O objeto desta seleção de patrocínio é para o atendimento dos Órgãos da Administração 

Pública Direta.  

 

2.4 - O valor global estimado relativo ao presente procedimento de Seleção Pública para o caso 

de repasse financeiro, é de no máximo até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).  

 

2.5 - As empresas selecionadas nos termos deste Edital celebrarão termo de patrocínio com a 

Prefeitura Municipal de Rosário do Sul, o qual constará, especificamente, a forma de inserção 

do(s) nome(s) e/ou marca(s) de cada parceiro nos materiais relacionados à promoção, divulga-

ção e programação de cada evento, para a viabilização do pretendido patrocínio.  

 

2.6- O patrocínio se dará em troca de exploração publicitária da logomarca do patrocinador em 

conformidade com as contrapartidas previstas neste Edital, e atendimento das demais exigên-

cias abaixo previstas.  

 

2.7- Este Edital de Seleção não contempla eventual concessão ou ampliação de incentivo ou 

benefício de natureza tributária ou fiscal. 

 

2.8- Da mesma forma, o presente Edital não se estende à pessoa física, com exceção de mi-

croempreendedor individual – MEI. 

 

3 – DAS COTAS DE PATROCINIO  

 

3.1- A PROPOSTA DE PATROCÍNIO, para ativação de marca(s) durante os eventos previstos 

no calendário deste Município poderá ser realizado, seguindo as 04 (quatro) faixas de con-

trapartidas monetárias, bem como concessão de uso de bens móveis e imóveis, a contra-

tação de prestação de serviço para o evento ou de aquisição e distribuição de bens mó-

veis para o evento, conforme previsto no art.2º, § 1º da Lei 3.700 de 03/01/2017; 

 

a) Faixa n° 1 = R$ 5.000,00 (Cinco mil reais);  

b) Faixa n° 2 = R$ 10.000,00 (Dez mil reais);  

c) Faixa n° 3 = R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). 

d) Faixa nº 4= R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)  

 

3.2 - Serão reservados 30% (trinta por cento) de toda a publicidade para utilização exclu-

siva do Governo Municipal. 
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3.3 - A publicidade institucional vinculada às pessoas jurídicas de direito público e as Em-

presas Públicas e Sociedades de Economia Mista patrocinadoras do evento podem ser 

exploradas em outros locais à suas escolhas, além daqueles definidos no presente edital, 

desde que não sejam unidades reservadas da Administração Municipal. 

 

3.4 - Além das cotas pré-estabelecidas será permitida a apresentação de cotas de patro-

cínio em valores superiores e inferiores, ocasião em que os termos da contrapartida serão 

analisados pela Comissão de Patrocínio designada pela Prefeita Municipal instituída para 

este fim. 

 

3.5 - O pagamento do valor das cotas referidas anteriormente que seja financeira deve ser 

feito por meio de depósito em conta, de acordo com os dados bancários que se rão 

fornecidos no ato de assinatura do termo de patrocínio. 

 

3.6 - O pagamento, salvo avença diversa entre as partes no instrumento contratual, deverá 

ser feito até o 5º (quinto) dia após a assinatura do termo de Patrocínio, observando-se 

as disposições previstas nesse instrumento. 

 

3.7 - Após a verificação do depósito do valor de patrocínio na conta será emitido Recibo de 

Recebimento de Patrocínio pelo Município de Rosário do Sul. 

 

3.8 - Os locais destinados à exploração publicitária pelo Município de Rosário do Sul 

compreenderão os postes, cancelas, camisetas, jornais locais e rádios locais, redes sociais 

na proporção de 3 0 %  para a publicidade institucional. 

 

4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS PATROCINADORES 

 

4.1. Poderão participar da seleção feita pelo Município dos patrocinadores do Projeto, as 

empresas públicas,  privadas e MEI, interessadas em associar sua imagem ao Projeto. 

 

4.2. Encontram-se impedidos de participar: 

 

I. Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material pornográfico ou 

pratiquem manifestações político ideológicas; 

II. Os interessados que exerçam atividades ilícitas; 

III. Os interessados que produzam, comercializem e exponham qualquer tipo de material 

relacionado a tabaco. 

IV. Empresas que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação ou impedi-

das de contratar com a Administração Pública. 
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5. DO OFÍCIO E DA DOCUMENTAÇÃO 

 

5.1. Os interessados deverão encaminhar ofício, conforme modelo (ANEXO I), impresso em 

papel timbrado da empresa, sem emendas ou rasuras, que prejudiquem sua integridade e 

sua autenticidade, devidamente datado e assinado pelo representante da empresa, com iden-

tificação legível do(s) signatário(s), 

 

5.2. Os seguintes documentos devem ser apresentados, juntamente com o oficio:  

 

5.2.1. Documentos relativos à habilitação jurídica: 

 

I – comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
II – cópia dos atos constitutivos, devidamente registrados;  
III – certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais- Prova de regularidade 
com a Fazenda Nacional, relativos aos Tributos federal, inclusive contribuições previ-
denciárias, certidões negativas estadual e municipal.  
IV - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, me-
diante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943. (Incluído dada pela Lei nº 12.440, de 7.7.2011 – DOU de 8.7.2011 )-  
VI - cópia dos documentos de identificação (RG e CPF/MF) do representante legal da 
proponente e respectivo comprovante de residência,  

VII - proposta de patrocínio, conforme minuta em anexo; 
 

5.3. A documentação deverá ser apresentada no original ou cópia autenticada por servidor 

público mediante a apresentação do respectivo original. 

 

5.4. Ofício e os documentos deverão estar em envelope lacrado e ser endereçado a Prefeitura 

Municipal de Rosário do Sul, contendo: Chamada Pública n º 004/2019, PATROCíNIO DE EVEN-

TOS,  das 09h às 12h00min diretamente no Departamento de Licitação, sediado à Rua Amaro 

Souto, nº 2203, Centro, Rosário do Sul /RS. 

 

5.5. No caso de ofício e documentos enviados pelos correios, considerar-se-á, para a conta-

gem do atendimento de prazo, a data e hora de efetivo recebimento pela Prefeitura Municipal. 

 

5.6. No caso de cadastramento de patrocinador através de agência de publicidade, poderão 

ser apresentados os documentos exclusivamente desta, ou de ambos. 

 

 

6. DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO DOS (AS) PATROCINADORES (AS) 
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6.1. Os o f í c i o s e d o c u m e n t o s serão analisados por Comissão de Patrocínio instituída 

por Portaria da Prefeita Municipal especialmente para este fim que concluirá pelo deferi-

mento ou indeferimento dos interessados em patrocinar o Projeto. 

 

6.2. O protocolo, o recebimento e/ou aceite do ofício e documentos não implicam o reco-

nhecimento da condição de patrocinadora em favor dos interessados, o qual se dará so-

mente após a celebração do termo de Patrocínio com o Município de Rosário do Sul. 

 

6.3. Os documentos que não atendam as disposições constantes neste Regulamento serão 

indeferidos. 

 

6.3.1. Não serão considerados motivos para indeferimento da participação, simples omissões       

ou irregularidades materiais (erros datilográficos, concordância verbal, etc.) nos requerimen-

tos ou na documentação, desde que sejam irrelevantes e não firam os direitos dos demais 

interessados. 

 

6.3.2. A decisão que indeferir o requerimento de interessado em patrocinar o projeto dar-se-á 

por intermédio de comunicação por escrito por parte do Município de Rosário do Sul. 

 

6.3.3. Havendo indeferimento do requerimento de interessados, o prazo para apresentação 

de manifestação será de 02 (dois) dias úteis a contar da data da comunicação formal 

por parte do Município de Rosário do Sul. Neste caso, o Município terá 3 (três) dias para 

analisar a manifestação da interessada. 

 

6.4. Em caso de eventual competição entre interessadas será escolhida a cota de maior 

valor, desde que prevista no item 3 deste Regulamento. 

 

6.4.1. Ocorrerá competição quando os interessados exigirem exclusividade de patrocínio e 

atuarem no mesmo ramo de atividade econômica e/ou institucional. 

 

6.4.2.  Caso o número de interessados seja maior que o número da cota disponí-

veis, o critério de seleção será o sorteio. 

 

6.5. Concluída a análise dos ofícios e documentos, a Comissão de Patrocínio elaborará 

relatório contendo a lista dos interessados, bem como classificação, se necessário conforme 

o critério de desempate do presente Regulamento. 

 

6.6. Após a publicação do relatório deste Regulamento, não caberá desistência por parte 

dos interessados, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente comprovado, de-

vendo ser acatado pelo Município de Rosário do Sul/RS. 

 

6.7. A formalização do t e r m o de Patrocínio será efetuada com quantos interessados atende-

rem aos critérios do presente Regulamento, os quais passam, após a celebração se valer de 
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todos os direitos de patrocinador em conformidade com a cota de patrocínio indicada em 

seu ofício. 

 

6.8. Os interessados que tiverem seu ofício e documentação aprovados pela comissão de 

patrocínio serão convocados através de comunicação eletrônica, postal, telefônica ou ainda, 

via fax, para a assinatura do termo de Patrocínio, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), a contar da data de sua convocação, sob pena de decair do direito ao patrocínio. 

 

6.9. A falta de assinatura do termo de Patrocínio por parte da interessada, por qualquer mo-

tivo, dentro do prazo estabelecido, implicará sua eliminação. Nesse caso, o Município de 

Rosário do Sul a chamada por ordem de classificação, quando houver, das demais em-

presas para a assinatura do termo de Patrocínio, em igual prazo e nas mesmas condições do 

primeiro classificado, não eximindo o interessado inadimplente das penalidades previstas 

na legislação. 

 

6.10. Farão parte integrante do termo de Patrocínio, independentemente de transcrição, as 

instruções contidas neste Regulamento, e os documentos nele referenciados. 

 

7. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, EM ESPECIAL DAS MARCAS 

 

7.1. O Município de Rosário do Sul poderá utilizar a marca e outros sinais distintivos 

dos interessados, inclusive em conjunto com as marcas e outros sinais distintivos do Mu-

nicípio. 

 

7.2. Os interessados garantem 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 Rosário do Sul de quaisquer 

reclamações de terceiros e ônus decorrentes, de qualquer natureza, inclusive financeiros. 

 

7.3. Os interessados garantem que são legítimos detentores dos direitos de propriedade 

intelectual, em especial os marcários, a serem utilizados no patrocínio, bem como que obte-

rão, 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 Mu-

nicípio de Rosário do Sul para fins institucionais livres de quaisquer ônus. 

 

7.4. Os interessados devem assegurar a obtenção de autorização e/ou cessão ao Município 

de Rosário do Sul 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. 

 

7.5. Os interessados se comprometem a não utilizar a marca e quaisquer outros sinais 

distintivos do Município de Rosário do Sul sem a devida autorização. 
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8. DO EVENTO 

 

8.1. Antes de efetuar o requerimento e analisar a viabilidade de ofertar proposta de patrocínio, 

os interessados deverão conhecer o edital, certificar- se de que preenche os requisitos exigi-

dos, e analisar a viabilidade de ofertar proposta de patrocínio, indicando a cota. 

 

8.2. Quaisquer solicitações de informações adicionais ou pedidos de esclarecimentos que se 

façam necessários deverão ser enviados por e-mail, para o seguinte endereço eletrônico:  

licita.rosario@hotmail.com 

 

8.3. É obrigação única e exclusiva das interessadas, o acompanhamento dos comunicados e 

boletins de esclarecimentos emitidos pelo Município de Rosário do Sul. Não serão aceitas 

reclamações posteriores sob a alegação de não recebimento de informações. 

 

8.4. A Comissão de Patrocínio poderá durante a análise do ofício e da documentação, 

convocar o(s) interessado(s) para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir. 

 

8.5. Ao final da ação patrocinada será apresentado relatório final ao patrocinador, s e n do com-

provando as contrapartidas correspondentes à cota efetivamente realizada. 

 

8.6. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão de Patrocínio. 

 

9 – DO TERMO COMPROMISSO  

 

9.1 A Prefeitura Municipal de Rosário do Sul, celebrará o Contrato, na forma da 

minuta anexa, com os classificados. 

 

10- FAZ PARTE DO PRESENTE EDITAL  

 
a) Anexo I - MODELO DA PROPOSTA DE PATROCINIO,  
b) Anexo II- MINUTA DO CONTRATO. 

  

      Rosário do Sul, 27 de março de 2019. 

                                           

                                              Zilase Rossignollo Cunha 

                                                  Prefeita Municipal 

 

Este edital foi revisado e aprovado 

pela Assessoria Jurídica. 

__/__/____ 

 

Naiala Miranda 

mailto:%20licita.rosario@hotmail.com
mailto:%20licita.rosario@hotmail.com
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ANEXO I 

 

CHAMADA PUBLICA Nº 004/2019 
Modelo Minuta de Proposta 

  
EMPRESA:_________________________________________________________  
CNPJ: 
_____________________________________________________________  
FONE: _____________________________ email __________________________  
ENDEREÇO: _______________________________________________________  
CIDADE: ___________________________ ESTADO: ___________________  
REPRESENTANTE LEGAL:__________________________________________  
CPF:____________________________ 
RG:____________________________________  
Após leitura do Edital de Chamada Pública de Patrocínio nº 004/2019, e demais 
anexos, DECLARO QUE, como representante (s) legal (is) da empresa acima es-
tou ciente e de acordo com todos os itens estabelecidos no Edital 004/2019, refe-
rente à concessão de patrocínio para o evento _____________________, o qual 
apresento a seguinte proposta vossa apreciação:  
FAIXA: ___________________________________  
VALOR DO PATROCINIO: ________________________________________  
VALOR DA COTA: _____________________________________________  
 
 
cidade, data, ano  
 
__________________  
ASSINATURA 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO DE PATROCÍNIO 

 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº XXX/2019 QUE CELEBRAM EN-
TRE SÍ O _________ E O MUNICIPIO DE ROSÁRIO DO SUL – RS. 

 
 

O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede admi-

nistrativa na Rua Amaro Souto, nº 2203 inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 881.382.292/0001-74, 

neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. .........................., doravante denomina-

do PATROCINADO celebra o presente contrato com ....................., inscrita no CNPJ sob o nº 

....................., cuja sede situa-se à ........................., nº ............., Bairro ...................., na cidade 

de ..................., representado neste ato por seu representante legal Senhor .........................., 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ..........................., doravante denominado 

PATROCINANTE, consoante os termos deste Edital e, de acordo com o disposto, no que cou-

ber, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei 3.700, de 03 de Janeiro de 2017, 

para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira – Do Objeto.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1. O presente contrato tem por objeto o apoio financeiro e institucional, por parte do xxxxxxx, 

para a realização por parte do PATROCINADO do Projeto de Patrocínio da 

XXXXXXXXXXXXX, no XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na cidade de 

XXXXXXXXXX, de XX de XXXXX até XX de XXXXXXX de 20XX, conforme Cláusulas Seguin-

tes  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

2.1. Constituem obrigações do (patrocinante)  

2.1.1. Destinar xxxxxxxxxxxxx à PATROCINADA, para a realização do Projeto 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sendo estes, parte do montante necessário para 

viabilizar a totalidade do evento.  

2.2. Constituem obrigações da PATROCINADA:  

2.2.1. Promover a realização do Projeto referido na Clausula Primeira, utilizando para tanto de 

todos os recursos humanos e materiais necessários;  

2.2.2. Promover a divulgação do Projeto;  
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2.2.3. lnserir em todo o material publicitário produzido, a referência do apoio do ............. a lo-

gomarca .........  

2.2.4. Fornecer ingressos do evento conforme a necessidade do ..........;  

2.2.5. Disponibilizar espaço no local do evento; 

 2.2.6. Fornecer estrutura para a realização de palestras e seminários técnicos; 

 2.2.7. Providenciar a divulgação do evento em mídias eletrônicas e impressas, em rádios lo-

cais e regionais, jornais locais e regionais, conforme proposta comercial apresentada;  

2.2.8. Assumir todas as demais despesas referentes à realização e divulgação do Projeto 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, com recursos próprios ou através de outros patrocínios.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

 

3.1 Em consonância com o plano de comercialização de patrocínios, o ................. opta em 

participar do evento contribuindo com a quantia/ ou a prestação de serviço equivalente de R$ 

XXXXXX (XXXXXXXXXXX), que deverá ser repassada em parcela única, por meio de crédito 

na conta corrente..............................., em nome da PATROCINADA; 

3.2. Já se encontram incluídos no valor retro mencionado todos os tributos, contribuições e 

demais encargos incidentes e, quando couber ao ............ providenciar o recolhimento, na qua-

lidade de substituto tributário, este fica desde já autorizado a reter o valor correspondente 

quando do pagamento das faturas.  

 

CLÁUSULA SEXTA - EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO  

 

6.1. A coordenação e execução do Projeto são de responsabilidade exclusiva da PATROCI-

NADA, sendo que quaisquer prejuízos correrão exclusivamente sob sua responsabilidade.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE  

 

7.1. A PATROCINADA se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo decorrente da realiza-

ção do projeto .............. no âmbito do presente contrato, seja nas esferas administrativa, civil, 

criminal ou trabalhista, bem como pela contratação de terceiros quando se fizer necessário.  

7.2.  O uso da marca do ........... é transitório e subordinado ao cumprimento das clausulas des-

te contrato, não podendo ser vinculada a outra forma ou propósito que não se aplique a este 

contrato.  
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CLÁUSULA OITAVA - CLÁUSULA PENAL 

 

8.1. A não realização deste Projeto, independentemente de sua causa, implicará no cancela-

mento do apoio financeiro e institucional e conseqüente obrigatoriedade da devolução dos valo-

res adiantados, acrescido de multa de 2%, juros de 1 % ao mês “pro rata die” e da devida cor-

reção monetária calculada com base no I-GPM;  

8.2. As partes desde já concordam que o presente instrumento se constitui em titulo executivo 

extrajudicial para efeitos de execução judicial. 

 

CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA  

 

9. O presente Contrato entrará em vigor a contar da data da autorização por parte da Prefeita 

Municipal, findará com a entrega do relatório de atividades e conseqüente pagamento/serviço, 

o que deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO  

 

10.1. O presente contrato poderá ser rescindido mediante acordo expresso, firmado pelas par-

tes, após aviso prévio formal, feito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias pela parte inte-

ressada, ficando cada qual responsável pelas obrigações assumidas até a referida data, bem 

como pela devolução dos valores empenhados e não utilizados. 

10.2. O Município poderá rescindir unilateralmente o presente CONTRATO em razão do seu 

descumprimento total ou parcial, a qualquer tempo e sem aviso prévio, sem prejuízo das res-

ponsabilidades decorrentes.  

10.3. A rescisão fundamentada nesta clausula não dará a PATROCINADA direito a indenização 

a qualquer título, e implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados.  

10.4. A PATROCINADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão adminis-

trativa, previstos no artigo 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 
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11.1. Pertencem,e continuam a pertencer a cada uma das partes, todos os direitos de proprie-

dade intelectual pré-existentes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – DA EFICÁCIA 

  

12. Os efeitos do presente contrato passarão a surtir efeitos a partir da data de assinatura do 

presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – DO FORO  

 

13. As partes elegem o Foro da Comarca de ......................./RS, para dirimirem quaisquer dúvi-

das oriundas deste ajuste, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja.  

13.1. E, por estarem assim acertados, firmam este instrumento em (duas) vias de igual teor e 

forma, perante duas testemunhas presenciais, obrigando-se pelos termos do mesmo, por si e 

seus sucessores.  

 

Rosário do Sul, xxxx de xxxxx de  2019. 

 

PATROCINADO        PATROCINANTE 

Prefeitura de Rosário do Sul      xxxxx 

Zilase Rossignollo Cunha      xxxxx 

 

 

 

Testesmunhas 

 

_______________      

 

 

_______________ 


