
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017

CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO

    CARNAVAL 2017

                             PROJETO

              “  ROSÁRIO SAMBA SUL”

1. OBJETO

1.1.      O presente chamamento público tem por objeto a captação de

prestação  de  serviços  e  recursos financeiros, por meio  de patrocínio de

empresas públicas e/ou privadas, para a realização do Carnaval 2017,  Projeto

“Rosário  Samba Sul””, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de

2017, na Rua Amaro, no Centro da Cidade de Rosário do Sul/RS.

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 3 deste Regulamento, e atendimento das  demais exigências abaixo

previstas.

2. DO PROJETO

2.1.  O Projeto a ser patrocinado visa à promoção artística, cultural e turística

do evento Carnaval de Rosário do Sul, neste ano denominado “Rosário Samba

Sul” por ser   considerado uma verdadeira tradição deste Município, reunindo

anualmente,   milhares de foliões de toda a região durante os 03 (três) noites

de festividades.

Rua Amaro Souto, 2203 – centro – Rosário do Sul CEP: 97590-000
Fone: (55) 3231-2844  e-mail: licita.rosario@hotmail.com



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL

2.2.   O Município de Rosário do Sul/RS promove a realização deste evento

que há tempos  vem  sendo  incluso no  calendário  de festividades desta

cidade,  notadamente   por   se   tratar   de  um  evento   cultural   de  referência

regional e estadual.

2.3.   O evento será composto de 03 (três) noites de festividades que se

alinham na  apresentação de  shows de  Bandas,  DJs, Escolas de Samba e

Blocos.  

2.4.  Haverá instalação de praça de alimentação. Toda estrutura de saúde e

segurança, as quais serão prestadas pelo Município de Rosário do Sul, através da

presença de equipes da Secretaria  Municipal  da Saúde  providas  com  unidades

móveis e,  do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania- PRONASCI,

além do apoio de órgãos de segurança.

2.5.   No que respeita ao público alvo, por se tratar de  um evento cultural e

festivo, atinge-se todas as  faixas etárias, sem distinção de público.3. DAS

COTAS DE PATROCÍNIO E DAS CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS  PELO

MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL

3.1.    Os interessados em patrocinar o Projeto  podem optar  pela  concessão de

patrocínio,  em  conformidade com as cotas e seus respectivos valores e

contrapartidas, previstas a seguir:

3.1.1 COTA “SEGURANÇA”

PATROCÍNIO SEGURANÇA POR CÂMERA (04 PONTOS E 01 ESTAÇÃO DE

MONITORAMENTO)
CONTRAPARTIDA

E PUBLICIDADE

 10%  (dez por cento)DE TODA A PUBLICIDADE

VEÍCULADA NO  EVENTO

 Citação  da  empresa  exposição  da  logomarca

disponibilizada  pelo  PATROCINADOR,  no  material  de
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divulgação ( folder,banner

3.1.2 COTA “ ANIMAÇÃO”

PATROCÍNIO BANDAS PARA ANIMAR O EVENTO, DAS 21 HORAS   ÀS 05

HORAS - ( 01 A 03)

DJ (01 A 03)
CONTRAPARTIDA

E PUBLICIDADE

 10%  (dez  por  cento)  DE  TODA  A  PUBLICIDADE

VEICULADA NO EVENTO

 Citação  da  empresa  exposição  da  logomarca

disponibilizada  pelo  PATROCINADOR,  no  material  de

divulgação ( folder,banner

3.1.3. COTA “FILMAGEM”: 

PATROCÍNIO

FILMAGEM PROFISSIONAL, POR CÂMERA, DE TODO EVENTO (03)

DIAS
CONTRAPARTID

A  E

PUBLICIDADE

  10% (dez por cento) de toda a publicidade;

 Citação  da  empresa  exposição  da  logomarca

disponibilizada  pelo  PATROCINADOR,  no  material  de

divulgação ( folder,banner)

3.1.4. COTA “A” “FINANCEIRA” Limite 03 ( três)

PATROCÍNIO VALOR DE R$ 10.000,00 (dez mil reais)
PUBLICIDADE  30% (trinta por cento) de toda a publicidade

veiculada no evento

 Terá  disponibilizado  espaço  para  venda  dos  seus

produtos;

 Citação  da  empresa  exposição  da  logomarca

disponibilizada  pelo  PATROCINADOR,  no  material  de

divulgação ( folder,banner,pasta, camiseta, boné...)
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3.1.5. COTA “B” ” “FINANCEIRA”: Limite 04 (quatro)

PATROCÍNIO VALOR DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
PUBLICIDADE  15%   (quinze  por  cento)   de   toda   a

publicidade  veiculada  no evento.

 Terá  disponibilizado  espaço  para  comercializar

seus produtos.

3.1.6. COTA “c” ” FINANCEIRA”

PATROCÍNIO VALOR DE R$ 1.000,00 (Hum mil reais)
PUBLICIDADE  05%  (cinco por  cento)  de  toda  a  publicidade

veiculada  no evento.

3.1.7. COTA “D” ” “FINANCEIRA”

PATROCÍNIO VALOR DE R$ 500,00 (Quinhentos reais)
PUBLICIDADE  05%  (cinco por  cento)  de  toda  a  publicidade

veiculada  no evento.

3.1.4.   Serão reservados 15% (vinte por cento) de toda a publicidade para

utilização exclusiva do Governo Municipal.

3.1.4.1. A  publicidade institucional vinculadas as pessoas jurídicas de direito

público e as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista  patrocinadoras

do  evento  podem   ser   exploradas   em  outros   locais à suas escolhas,   além
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daqueles   definidos   no presente   edital, desde que não sejam  unidades

reservadas da administração Municipal.

3.1.5. Além das cotas pré-estabelecidas  será permitida a apresentação  de

cotas de patrocínio  em  valores superiores, ocasião em que os termos da

contrapartida serão analisados pela Comissão de  Patrocínio designada pela

Prefeita Municipal instituída para este fim.

3.2.   O pagamento do valor das cotas referidas anteriormente que sejam

f inance i ra  deve ser feito  por meio de depósito em conta, de acordo com os

dados bancários que  serão  fornecidos  no  ato  de  assinatura  do  termo  de

patrocínio:

3.3.   O pagamento, salvo avença diversa entre as partes no instrumento

contratual, deverá ser feito até o 5º (quinto) dia após a assinatura do t e r m o

de Patrocínio,  observando-se  as disposições previstas nesse instrumento.

3.4.   Após a verificação do depósito do valor de patrocínio  na conta será

emitido Recibo de Recebimento de Patrocínio pelo Município de Rosário do Sul.

3.5. 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 20% para a publicidade  institucional.

3.5  Os  locais  de  publicidade  a  serem  explorados  pelos  patrocinadores  

limitam-se  àqueles previstos no item 3.5  e         q  u      e         s  ã      o         v  in  c      u  l      a      d  o      s         a  o         M  u      ni  c      íp  i  o     

de   Rosário do Sul      , não sendo contemplados locais privados e nem eventuais 

publicações e matérias efetuadas por jornais e rádios não locais, exceto se 

promovidas pelo próprio patrocinador às suas expensas.

4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS PATROCINADORES
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4.1. Poderão participar da seleção feita pelo Município dos  patrocinadores do

Projeto, as empresas públicas e privadas, 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 impedidas  de contratar com a Administração Pública.

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 inteligência e sua autenticidade, devidamente datado e

assinado pelo representante  da   empresa,  com identificação legível do(s)

signatário(s),

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

O F Í C I O :

5.2.1.    Documentos relativos à habilitação jurídica:

I.        Certificado  de registro  empresarial,  no caso de firma individual,

acompanhado  de CPF e RG;

II. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações

posteriores,  no caso de inexistência de contrato consolidado,  devidamente

arquivado   no Registro de  Empresas, em se tratando de sociedades
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empresariais,  no caso de Sociedade por Ações, acompanhado da ata arquivada

da assembleia da última eleição da  diretoria e no caso de  Sociedades Simples,

acompanhado de alterações;

III. CPF e RG do(s) representante(s) legal(is), com poderes de representação

devidamente comprovados seja pelo documento previsto no item II acima ou por

meio de procuração.

5.2.2.    Documentos relativos à regularidade fiscal:

I.  Prova de inscrição CNPJ;

II. Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de débitos

da Receita Federal e da Dívida Ativa da União;

IV. Certidão Negativa de Debito ou Positiva com efeitos de negativa do

INSS

V. Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) perante o FGTS.

5.3.    Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade

previamente estipulado pelo  órgão emissor, serão consideradas válidas por 06

(seis) meses, contados da data de sua emissão.

5.4.    A  documentação  deverá ser  apresentada  no  original  ou   por   qualquer

processo  de  cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão

de imprensa oficial ou autenticado por servidor público mediante a apresentação

do respectivo original.

5.5.   O of ício e os documentos (itens 5.2) deverão e s t a r  e m  e n v e l o p e

l a c r a d o  e  ser endereçado  À  Pre fe i tu ra  Mun ic ipa l  de  Rosár io  do

Su l -  Secre ta r ia  de  Despor to  e  Tur i smo-  Chamada  Púb l i ca  nº

001/2017-  PATROCINIO-  Carnava l  2017-  PROJETO  “ROSÁRIO

SAMBA  SUL”,  com  iden t i f i cação  do  in te ressado  e  poderá  se r

en t regue  a  par t i r  da  publicação desta Chamada Pública até 25/02/2017
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janeiro de 2017, das 09h às 12h30min, diretamente no Departamento de

Licitação, sediado à Rua Amaro Souto, nº 2203, Centro, Rosário do Sul /RS.

5.6.   No caso de ofício e  documentos enviados pelos correios, considerar-se-á,

para a  contagem  do  atendimento  do  prazo  estipulado  no  item  5.5,  a  data

e  hora  de  efetivo recebimento pela Prefeitura Municipal.

5.7. 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)

6.1.    Os o f í c i o s  e  do cumen to s  serão analisados por Comissão  de

Patrocínio instituída por  Portaria da Prefeita Municipal especialmente para este

fim que concluirá pelo deferimento ou  indeferimento  dos interessados em

patrocinar o Projeto.

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

implicam   o  reconhecimento   da condição de patrocinadora em favor dos

interessados,  o qual se dará somente 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  requerimentos   ou   na  documentação,   desde

que  sejam  irrelevantes  e  não  firam  os direitos dos demais interessados.
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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. Em 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 sejam maior que o número da

cota disponíveis, 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 estabelecido

nos itens 6.4 e 6.4.2 do presente Regulamento.

6.6.   Após a publicação do relatório referido no item 6.5 deste Regulamento,

não caberá desistência  por parte dos interessados, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente  comprovado,  devendo ser acatado pelo

Município de Rosário do Sul/RS.

6.7.   A formalização do termo de Patrocínio será efetuada com quantos

interessados atenderem  aos critérios do presente Regulamento, os  quais
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passam, após a celebração do referido termo  a se valer de todos os direitos

de patrocinador  em conformidade  com a cota de patrocínio  indicada em seu

ofício.

6.8.      Os  interessados  que tiverem   seu   o f í c i o  e  do cumentação

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 motivo,  dentro do prazo estabelecido,  implicará sua eliminação.

Nesse caso, o Município  de Rosá r i o  do  Su l  a chamada por ordem de

classificação, quando houver, das demais empresas 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 Município.

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
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Município  de R o s á r i o  d o  S u l   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 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

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.

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   exigidos,   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:   l      i  c      it  a.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
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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 o f í c i o  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, sendo  comprovando as  contrapartidas correspondentes à cota

efetivamente realizada.

8.6.   Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela

Comissão de Patrocínio. 

                        

                        Rosário do Sul/RS, 04 de fevereiro de 2017.

                                          

                                         Zilase Rossignollo Cunha

Prefeita Municipal

ANEXO I

                                         MODELO DE OFICIO

À Prefeitura Municipal de Rosário do Sul

 Secretaria Municipal de Desporto e Turismo
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Ref.
 Patrocínio

Desejamos  pelo  presente  expor  a  intenção  de  PATROCINAR  o   Carnaval  2017
“Projeto  Rosário  Samba Sul”  ,    a  ser  realizado de  25  a  27/02/2017,conforme
item....... do  Edital de Chamada Pública número 001/2017.

COTA:....,..”.................................”

PATROCINIO

PUBLICIDAD
E

Justificativa para o 
patrocínio:......................................................................................................
...

Anexo a este ofício, segue projeto do evento, programação e cotas de patrocínio, 
que podem ser alteradas conforme acordo entre as partes.

Certos de que poderemos colaborar com esse  importante evento, nos colocamos à 
disposição no aguardo da resposta.

Atenciosamente,

(assinatura)
(nome completo)
(instituição, se for o caso)
(endereço e telefones de contato)
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