
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2022 

 
Objeto: Seleção de pessoa jurídica de direito público e privado interessadas em 
patrocinar a edição 2022 da festa pública realizada pelo Município de Trindade-
PE, no período da Expogesso, no período de 28 a 31 de julho de 2022. 
 

 

RECIBO 

 

CONVIDADO: ______________________________________________ 

CNPJ / CPF: ____________________________ 

TEL.: (____) _____________ - ______________ 

E-MAIL: ____________________________________________________ 

 

_____________ (___), aos ____ de ______________ de ______. 

_______________________________________________ 
ASSINATURA DO RECEBEDOR 

 
CPF: _________________________ 

 
Período do recebimento dos documentos de habilitação e do projeto de 
venda/Proposta de Preços: 19/07/2022 à 29/07/2022. 
 
Local da Entrega do Envelope: Av. Central Sul, 160, Centro, Trindade (PE). 
 
Horário: 08h00min a 13h00min 

 
 
 
 
 
 
 



 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2022/CPL/PMT-PE 
(Processo Administrativo n° 002/2022) 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
1.1 - PREÂMBULO 
 
O MUNICÍPIO DE TRINDADE/PE, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Central Sul, 160, Centro, Trindade (PE), 
inscrito no CNPJ sob o n° 11.040.912/0001-03, através da FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO inscrito no CNPJ sob o n° 32.347.499/0001-02, por intermédio de sua 
Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que, 
mediante o presente CHAMAMENTO PÚBLICO, na forma da Lei nº 8666/93, 
receberá propostas de de pessoa jurídica de direito público e privado interessadas 
em patrocinar a edição 2022 da festa pública realizada pelo Município de Trindade-
PE, no período da Expogesso, no período de 28 a 31 de julho de 2022, na forma da 
Lei nº 8.666/93. 
 
2. FINALIDADE 
 
2.1 - Divulgar, para o público interessado, a realização do evento “Expogesso 
2022”, promovido pela Prefeitura de Trindade, durante 04 (quatro) dias, de 28 a 
31 de julho de 2022. 
 
3. DAS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO 
 
3.1 - O município de Trindade vem promovendo este evento há anos, e por ser 
considerado uma tradição cultural, está incluso no calendário de festividades.  

3.2 - O evento oferece atrações culturais, tais como shows, intervenções artísticas 
e performances para pessoas de diferentes faixas etárias e classes sociais, atraindo 
milhares de moradores, visitantes e turistas da região e estados brasileiros, sendo, 
portanto, uma referência estadual e até nacional. 

3.3 - Serão 04 (quatro) dias de festividades com apresentação de shows com 
bandas e artistas tradicionais e renomados, que se apresentarão em polo oficial de 
animação, onde serão instaladas barracas para comercialização de comidas típicas 
da época e bebidas/cervejas, refrigerantes e correlatos. 

3.4 - O evento conta com estrutura de atendimento a seus frequentadores, na área 
de saúde, segurança, por meio do município e apoio da policia Militar. 

4. DO OBJETO 



 

4.1 - Constitui objeto do presente chamamento público, A seleção de pessoa 
jurídica de direito público e privado interessadas em patrocinar a edição 2022 da 
festa pública realizada pelo Município de Trindade-PE, no período da Expogesso, 
no período de 28 a 31 de julho de 2022, na forma da Lei nº 8.666/93, com cotas a 
partir de: 
 
4.1.1. Cota : R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Tipo A 
 
2.1.2. Cota : R$ 3.000,00 (três mil reais) – Tipo B 
 
2.1.3. Cota : R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Tipo C 
 
5. DA CONDUÇÃO DO PROCESSO 

 
5.1 - O presente Processo será conduzido pela Comissão Permanente de Licitações, 
nomeada pela Portaria nº 015/2021 a quem cabe a análise, e julgamento dos 
documentos apresentados, podendo, também empreender diligências, em 
qualquer fase do processo, visando esclarecer ou implementar a instrução do 
mesmo. 
 
6. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E PROPOSTAS 
 
6.1 - A documentação exigida neste edital para credenciamento deverá ser 
protocolada, na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de 
Trindade, sito à Av. Central Sul, 160, Centro, Trindade (PE), no período de 
19/07/2022 à 29/07/2022, no horário das 08 às 13horas. 

 
7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
7.1 - É permitida a participação, em conjunto, de duas ou mais pessoas jurídicas 
como proponentes nesse Chamamento, observadas as seguintes regras: 
7.1.1 comprovação do compromisso particular de participação conjunta no edital, 
subscrito pelos interessados; 
7.1.2 indicação da empresa responsável pela celebração do termo de patrocínio, 
que assumirá a posição de liderança e obrigatoriamente deverá atender ao 
compromisso ora firmado perante a PMT; 
7.1.3 responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 
conjunto, tanto na fase de chamamento quanto na de execução do termo de 
patrocínio. 
 
7.2 - No caso de participação em conjunto, todas as pessoas jurídicas envolvidas 
deverão estar indicadas na proposta, com a discriminação do valor a ser aportado 
por cada uma e a descrição de sua respectiva atribuição e responsabilidades na 



 

parceria proposta. 
 
7.3 - A relação entre as pessoas jurídicas participantes em conjunto deste edital 
não poderá ser alterada sem prévio consentimento da PMT. 
 
7.4 - Não poderão participar do Processo de seleção: 
7.4.1. Empresas que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso ou credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 
liquidação. 
 
8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS   DA PROPOSTA 
 
8.1 - Os documentos necessários ao credenciamento e proposta exigidos nesta 
CHAMADA PÚBLICA deverão ser apresentados em envelopes distintos e fechados, 
contendo as seguintes indicações no seu anverso: 
 

8.1.1. ENVELOPE I – DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 
CHAMAMENTO PÚBLICO PMT Nº  002/2022 

DENOMINAÇÃO: 
CNPJ/CIC Nº. 
ENDEREÇO: 

 

8.1.2. ENVELOPE II –  PROPOSTA 
CHAMAMENTO PÚBLICO PMT Nº 002/2022 

DENOMINAÇÃO: 
CNPJ/CIC Nº. 
ENDEREÇO: 

 
8.2 - Todos os documentos exigidos no ENVELOPE I – CREDENCIAMENTO - 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda, 
publicação em órgão de imprensa oficial. 
 
8.2.1. Quando todos ou alguns dos documentos forem apresentados em fotocópia, 
sem autenticação passada por tabelião de notas, a (o) proponente deverá 
apresentar os respectivos originais à Comissão Permanente de Licitações – CPL da 
Prefeitura de Trindade que, após conferi-los procederá à sua autenticação, se for o 
caso. 
 
8.2.2. As informações constantes do verso dos documentos, quando estes forem 
apresentados em fotocópia, também deverão ser autenticadas por tabelião de 
notas ou apresentados os originais à CPL que, após conferi-los procederá à sua 
autenticação, se for o caso. 
 



 

9. DA DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 
9.1 - As proponentes deverão incluir no envelope I a seguinte documentação: 
I – comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
II – cópia dos atos constitutivos, devidamente registrados; 
III – Regularidade fiscal:  
a) Certificado de regularidade de situação perante o FGTS.  
b) Certidão Negativa de Débitos – CND – relativa às contribuições previdenciárias 
emitida pela Secretaria da Receita Federal, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (INSS);  
c) Certidão conjunta de regularidade de tributos federais, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal (que pode abranger a prova de regularidade quanto às 
Contribuições Previdenciárias); 
d) Prova de Regularidade perante a Fazenda do Município sede da proponente; 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
IV – cópia da ata de assembleia de eleição e posse da Diretoria em exercício, ou 
outro documento que comprove os devidos poderes de representação; 
V - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida no 
domicilio da pessoa física, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias, 
quando não houver prazo de validade expresso no documento; 
VI - Declaração que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  
VII - cópia dos documentos de identificação (RG e CPF/MF) do representante legal 
da proponente e respectivo comprovante de residência, e; 
VIII – termo de compromisso de patrocínio conforme item 10.1.1; 
IX – documentação exigida no item 10.1.2. 

 
9.1.1. Os documentos descritos no subitem 9.1 poderão ser apresentados 
em original, os quais farão parte do processo, por cópia autenticada por 
cartório competente, ou acompanhada do original, para autenticação pela 
Comissão Permanente de Licitação, até as 13 horas do dia antes da sessão 
de licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados 
sempre os respectivos prazos de validade; 

 
9.2 - Quando o patrocinador for representado por agência de publicidade, esta 
deverá fazer constar expressamente no requerimento as empresas que 
representam, bem como o ramo de atividade explorada, para fins de julgamento do 
patrocínio. 
 
9.3 - Os seguintes documentos devem ser apresentados, juntamente com o 



 

formulário de requerimento. 
 
10.  DAS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO 
 
10.1 - O ENVELOPE II –   deverá conter a PROPOSTA DE PATROCÍNIO apresentada 
em uma única via, com referência expressa de que a proposta se refere ao 
CHAMAMENTO PÚBLICO  PMT Nº 002/2022, sem emenda; rasura; entrelinha ou 
ressalva, em papel com identificação da proponente, com todas as páginas 
numeradas, rubricadas e a última datada e assinada pelo representante legal da 
proponente e nas seguintes condições: 
 
10.1.1 As PROPOSTAS DE PATROCÍNIO apresentadas deverão estar 
acompanhadas de termo(s) de compromisso de patrocínio emitido(s) em nome 
da(s) pessoa(s) jurídicas interessada(s), isoladamente ou em conjunto, ou em 
nome de terceiros interessados, que assegure(m) a exequibilidade do(s) valor(es) 
de patrocínio proposto(s). 
 
10.1.1. O(s) termo(s) de compromisso de patrocínio referidos no subitem anterior 
devem estar assinados por representante legal da pessoa jurídica correspondente, 
discriminando o valor proposto, de maneira a demonstrar a respectiva capacidade 
financeira para a realização do objeto da parceria. 
 
10.1.2 Os signatários dos termos de compromisso de patrocínio serão 
responsáveis perante a Prefeitura de Trindade por sua materialização, caso 
vencedora a pessoa jurídica ou o conjunto de pessoas jurídicas a que ele se refere, 
devendo participar como intervenientes do termo a ser firmado entre a Prefeitura 
de Trindade e (os) parceiro(s) selecionado(s). 
 
10.1.4. Cada proponente poderá manifestar interesse em patrocinar o evento 
oferecendo o valor de patrocínio correspondente a uma ou mais faixas estipuladas 
no item 4.1 
 
11. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO 
 
11.1 - Os interessados em participar do presente Chamamento deverão apresentar 
PROPOSTA DE PATROCÍNIO até às 13h00 do dia 29 de Julho de 2022, junto a CPL, 
no endereço indicado no subitem 6.1. 
 
11.1.1 As PROPOSTAS DE PATROCÍNIO serão analisadas logo após ter sido 
protocoladas, na Sala de Reuniões da CPL, pela Comissão Especial de Avaliação. 
 
11.2 - A seleção das PROPOSTAS DE PATROCÍNIO será processada e julgada pela 
CPL, cabendo-lhe conduzir os trabalhos necessários à sua realização. 



 

 
11.3 - A CPL realizará a abertura dos envelopes de todos os proponentes, 
verificando o atendimento ao disposto no item 10 deste Chamamento logo após o 
seu devido protocolo. 
 
11.3.1 A(s) PROPOSTA(s) DE PATROCÍNIO deverão ser instruídas com toda a 
documentação exigida no item 9. 
11.3.2 Caso as PROPOSTA(s) DE PATROCÍNIO não atendam às exigências previstas 
no item anterior, uma vez esgotadas as possibilidades de saneamento, 
esclarecimento ou diligência, a CPL considerará tais propostas inabilitadas.  
11.3.3 A CPL poderá realizar diligências e requerer informações adicionais, 
inclusive quanto à capacidade econômica e financeira dos eventuais parceiros e 
patrocinadores para honrar as obrigações assumidas.    
 
11.4 - Podem ser selecionadas duas ou mais ofertas para cada tipo de patrocínio 
prevista no item 4.1, ainda que que sejam do mesmo segmento econômico. 
 
11.5 - 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. 
11.5.1 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 Trindade/PE. 
11.5.2. 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 Trindade. Neste caso, o município 
terá 03 (três) dias para analisar a manifestação da interessada. 
11.5.3. Concluída a análise dos documentos, a Comissão Especial de Avaliação 
elaborará um relatório informando se o proponente atendeu as exigências do 
edital e assim está apto a assinar o Termo de Patrocínio. 
 
11.6 - Serão declarados devidamente HABILITADOS/CLASSIFICADOS as PESSOAS 
JURÍDICAS, e PESSOAS FÍSICAS que tenham cumprido todas as exigências do Edital 
e seus Anexos. 
 
11.7 - O não atendimento a quaisquer exigências contidas neste edital implicará 
na INABILITAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO do interessado. 
 
12. DA PROPRIEDADE EM ESPECIAL MARCA  
 
12.1 - O Município de Trindade poderá utilizar a marca e outros sinais distintos 
dos interessados, inclusive em conjunto com as marcas e outros sinais distintos do 



 

município. 
 
12.2 - Os interessados garantem que os direitos de propriedade em especial as 
marcas necessárias para execução do patrocínio não violam quaisquer direitos de 
propriedades de terceiros, isentando o município de Trindade de quaisquer 
reclamações de terceiros e ônus decorrentes, de qualquer natureza, inclusive 
financeira. 
 
12.3 - Os interessados garantem que são legítimos detentores dos direitos de 
propriedades em especial as marcas 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 para fins institucionais livres de quaisquer 
ônus. 
 
12.4 - Os interessados se comprometem a não utilizar a marca e quaisquer outros 
sinais distintivos do município de Trindade sem a devida autorização. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 - Após a seleção do(s) proponente(s), a Comissão Especial de Avaliação, por 
meio da CPL encaminhará o resultado a Prefeita do Município para a devida 
homologação do procedimento, e a publicação no Diário Oficial.   
 
13.2 - O(s) proponente(s) selecionado(s) cuja(s) proposta(s) envolva(m) 
patrocínio financeiro, terão o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da 
assinatura do Termo de Patrocínio, para efetuar o depósito do valor 
correspondente ao patrocínio junto a Tesouraria da secretaria Municipal de 
Finanças, sob pena de invalidação da respectiva PROPOSTA DE PATROCÍNIO e da 
eventual seleção da segunda melhor PROPOSTA DE PATROCÍNIO recebida pela 
Prefeitura de Trindade, e assim sucessivamente. 
 
13.3 - A empresa selecionada que não efetuar o depósito no prazo, não honrando 
sua proposta, garantida a defesa prévia e o devido processo legal, estará sujeita, de 
forma concomitante, à aplicação da penalidade de suspensão do direito de licitar e 
contratar com o Município de Trindade, pelo prazo de 02 (dois) anos, e ao 
pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor proposto. 
 
13.4 - Os interessados poderão obter informações adicionais e esclarecimentos a 
respeito do edital junto à CPL, pelo telefone (87)3870-1156. 
 
13.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, 
que deverá interpretar as regras previstas neste Chamamento e basear suas 



 

decisões segundo as normas vigentes e os princípios que regem a Administração 
Pública. 
 
13.6. - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 
resultantes deste edital será o da Comarca de Trindade 
 
13.7 - Integram este Chamamento Público, dele fazendo parte como se transcritos 
em seu corpo, os seguintes anexos: 
 
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA 
Anexo II – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 
Anexo III – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA – ALTERNATIVA DE 
PATROCÍNIO 
Anexo VII – MINUTA DE TERMO DE PATROCÍNIO 
 

 
Trindade/PE (PE), 18 de julho de 2022. 
 
 
 

Maria Renata Fernandes de Sousa Lins 
Presidente CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. OBJETIVO 
 
1.1 - A seleção de pessoa jurídica de direito público e privado interessadas em 
patrocinar a edição 2022 da festa pública realizada pelo Município de Trindade-
PE, no período da Expogesso, no período de 28 a 31 de julho de 2022, na forma da 
Lei nº 8.666/93. 
 
2.DA COTA  PATROCÍNIO 
 
2.1. O patrocínio dar-se-á  por meio de cotas abaixo estipulado: 
 
2.1.1. Cota : R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Tipo A 
 
2.1.2. Cota : R$ 3.000,00 (três mil reais) – Tipo B 
 
2.1.3. Cota : R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Tipo C 
 
2.2.1. No grupo “A”, a exposição das marcas dos patrocinadores se dará em duas 
modalidades, a primeira, Merchandising/Mídia e a segunda, Ativação/Camarote.  
2.2.1.1. Na forma merchandising, as marcas publicitárias serão expostas na forma 
a seguir: 
    
a) 02 (duas) assinaturas nos pórticos do evento; 
b) 05 postes – benners nas dimensões a serem estabelecidas pelo evento;  
c) 02 blimps distribuídos nas áreas do evento;  
d) Permissão de equipe para ações de sample em toda área do evento; 
e) Citação de agradecimento pelos apresentadores todos os dias durante os 
intervalos dos shows;  
f) Dimensões de materiais de visibilidade e posicionamento de elementos de 
merchandising serão definidos pela organização do evento 

 
2.2.1.2. Na modalidade Ativação/Camarote, a publicidade se dará conforme os 
parâmetros abaixo: 
 
a) 02 (dois) convites para camarote durante os dias do evento; 

 
2.2.2. No grupo “B”, sendo a exposição das marcas dos patrocinadores em duas 
modalidades, a primeira, Merchandising/Mídia e a segunda, Ativação/Camarote. 



 

 
2.2.2.1. Na forma merchandising, as marcas publicitárias serão expostas na forma 
a seguir: 
    
a) 01 (uma) assinatura nos pórticos do evento; 
b) 03 postes – benners nas dimensões a serem estabelecidas pelo evento;  
c) 01 blimp distribuído nas áreas do evento;  
d) Citação de agradecimento pelos apresentadores todos os dias durante os 
intervalos dos shows;  
e) Dimensões de materiais de visibilidade e posicionamento de elementos de 
merchandising serão definidos pela organização do evento 

 
2.2.2.2. Na modalidade Ativação/Camarote, a publicidade se dará conforme os 
parâmetros abaixo: 
 
a) 02 (dois) convites para camarote durante os dias do evento; 
 
2.2.3. No grupo “C”, a exposição das marcas dos patrocinadores será em uma única 
modalidade, qual seja, Merchandising/Mídia.  
 
2.2.3.1. Na forma merchandising, as marcar serão publicitárias serão expostas 
conforme abaixo declinado: 
    
a) 01 blimp distribuído nas áreas do evento;  
b) 01 poste – benners nas dimensões a serem estabelecidas pelo evento; 
c) Citação de agradecimento pelos apresentadores todos os dias durante os 
intervalos dos shows;  
d) Dimensões de materiais de visibilidade e posicionamento de elementos de 
merchandising serão definidos pela organização do evento 
 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
4.1 – Os valores ofertados serão utilizados para custear as despesas para a 
realização da festa pública realizada pelo Município de Trindade durante a 
Expogesso 2022; 
 
4.2 – Os patrocinadores do evento, objeto do presente Edital, deverão restringir a 
propaganda e/ou a divulgação à área interna do local do evento. 
 
4.3 – Informações adicionais poderão ser obtidas junto Prefeitura de Trindade, de 
segunda a sexta, entre os horários de 8 às 17 horas, telefone: (87) 3870-1156. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  



 

 
5.1. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução 
do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de 
ajuste.  
 
5.2. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à 
qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa 
fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e 
preceitos legais.  
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  
 
6.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e 
compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou 
terceiros em razão da execução do objeto contratado.  
 
6.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que 
apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer 
irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, 
ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.  
 
6.3. Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando 
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.  
 
6.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo 
mediante prévia e expressa autorização do Contratante.  
 
6.6. Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica 
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e 
especificações técnicas correspondentes.  
 
6.7. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de 
acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou equivalente. 
 
7. DO PAGAMENTO  
 
7.1. O pagamento será efetuado de acordo com o disposto no TERMO DE 
PATROCINÍO, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da assinatura do Termo 
de Patrocínio, para efetuar o depósito do valor correspondente ao patrocínio em 
conta específica do Município de Trindade para tal fim.  



 

 
8. PRODUTOS  
 
8.1. Estão definidos como produtos desse trabalho: 
  
a) Relatórios de acompanhamento do trabalho, indicando as atividades realizadas 
os entraves identificados, e os respectivos encaminhamentos.  
b) Relatórios Financeiros mensais, a partir do primeiro crédito em conta corrente 
do Município ou quaisquer tipo de proveito econômico advindo das ações da 
Contratada.  
c) Relatório Final Consolidado contando, o resumo das ações desempenhadas e 
suas consequências, inclusive as financeiras.  
 

Trindade/PE, 15 de julho de 2022. 
 
 

_____________________________________________                               
Maria Edilene Araújo dos Reis 

Secretária Municipal de Educação 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo II 
 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 
À 
Prefeitura Municipal de Trindade/PE 
 
 
Declaramos para os devidos que asseguramos a exequibilidade do(s) valor(es) de 
patrocínio proposto(s) e que iremos pagar o valor especificado na proposta de 
preço referente ao patrocinio a edição 2022 da festa pública realizada pelo 
Município de Trindade-PE, no período da Expogesso, no período de 28 a 31 de julho 
de 2022, conforme especificado no termo de patrocínio.  
 
Trindade/PE, ___ de ______________de 2022. 
 
__________________________________________ 
Proponente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo III 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA – ALTERNATIVA DE 
PATROCÍNIO 

 
Pelo presente documento, a empresa ,inscrita no   CNPJ  nº , com 
endereço à , através, de seu representante legal, Rg nº____, CPF nº_____, vem 
apresentar proposta de patrocínio do evento 7 ª EXPOGESSO, conforme Edital, 
acompanhada dos documentos relativos à habilitação jurídica e  à regularidade 
fiscal respondendo, assim, pela representada, comprometendo-se a honrar, em 
caráter irrevogável e irretratável a Cota de Patrocínio no valor total estimado de 
R$   (valor por extenso). 
 

TIPO DA COTA VALOR DA COTA 

  

  

  

 
 
Trindade/PE, ___ de ______________de 2022. 
 
 
 

Nome e assinatura do sócio/representante legal da empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo IV 
MINUTA DE TERMO DE PATROCÍNIO 

 
MINUTA DO TERMO DE PATROCINÍO Nº ___/2022 

 
TERMO DE PATROCÍNIO FORMALIZADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE TRINDADE/PE 
(PE), POR INTERMÉDIO DA FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E, DO 
OUTRO______, VISANDO A CONJUGAÇÃO DE 
ESFORÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA 7ª 
EXPOGESSO 2022. 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRINDADE-PE, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 32.347.499/0001-02, com sede situada 
na Rua Presidente Dutra, nº 54, neste ato representada pela sua secretária, a Sra. 
Maria Edilene Araújo, residente e domiciliada na cidade de Trindade/PE, 
doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa,_______ , com 
sede na Rua/Avenida/Travessa _____________, nº____, bairro _______, no Município de 
_________ (__), inscrito(a) no CNPJ sob nº __________________, de ora em diante 
denominada CONTRATADA/PATROCINADORA, com base no Edital de 
Chamamento Público 002/2022 – 7ª EXPOGESSO 2022, publicado no Diário Oficial 
do Município, nos autos do processo administrativo n° 002/2022, têm, entre si, 
ajustado o presente TERMO, com base na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e 
pelas cláusulas seguintes, que mutuamente outorgam e aceitam: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
1.1 O presente Termo tem por objeto estabelecer a colaboração dos partícipes 
mediante a cotas de patrocínio a edição 2022 da festa pública realizada pelo 
Município de Trindade-PE, no período da Expogesso, no período de 28 a 31 de 
julho de 2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
2.1 A PATROCINADORA se compromete ao integral cumprimento das normas 
previstas na legislação em referência e demais regulamentos expedidos pela 
Prefeitura, especialmente pela Secretaria Municipal de Educação, assim como das 
obrigações previstas no Edital de Chamamento e na Proposta ofertada pela 
PATROCINADORA aprovada pela Secretaria Municipal de Educação, que integram 
o presenteTermo de Patrocínio. 
 
2.2 A PATROCINADORA deverá transferir o valor total de R$ XXXX (XXXX) a 



 

Prefeitura Municipal de Trindade referente ao valor da(s) cota(s) selecionada(s) 
na Proposta. 
 
2.3 A PATROCINADORA por sua livre e espontânea vontade, a título gratuito, sem 
quaisquer condições ou encargos, faz a concessão do patrocínio, transferindo à 
Prefeitura Municipal de Trindade, o valor acima descrito, em caráter irrevogável e 
irretratável, sob pena de distrato e aplicação das devidas sanções. 

 
2.4 O pagamento da(s) quota(s) será efetuado por meio de depósito identificado 
em conta corrente do Município, no valor integral constante da proposta, sem 
direito a deduções de Qualquer natureza, sendo as despesas bancárias de 
responsabilidade da PATROCINADORA, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
data da assinatura do Termo de Patrocínio. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
3.1 Em contrapartida aos recursos financeiros aportados ao Município consoante 
dispostos na Cláusula precedente, a PATROCINADORA poderá dar visibilidade ao 
seu nome e/ou de eventuais patrocinadores, na forma e quantidades aprovadas, 
previamente, pela Secretaria Municipal de Educação, observando também o 
disposto no Termo de Referência e Edital de Chamamento Público. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
4.1 As penalidades cabíveis para o descumprimento pela PATROCINADORA das 
obrigações pactuadas estão previstas no Edital de Chamamento Público, 
resguardados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
 
CLÁUSULA QUINTA 
 
5.1 Não haverá repasse de recursos por parte da Secretaria Municipal de 
Educação para a realização dos fins do ajuste. 
 
5.2 O acompanhamento desse patrocínio será feito pela Coordenadoria de 
Programação do Evento, a quem compete, inclusive, sempre que necessário, 
indicar as medidas cabíveis visando a sua melhor execução, atendendo-se ao 
interesse público. 
 
5.3 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, se responsabiliza a coordenar 
com os órgãos responsáveis, de tal forma a assegurar a fiscalização de ações de 
marketing de emboscada por marcas não oficias, apreensão de materiais não 
autorizados, e aplicaçãode multas conforme legislação vigente. 
 



 

CLÁUSULA SEXTA 
 
6.1 O presente Termo de Patrocínio será de 90 (noventa dias) dentro dos quais, 
deverão ter sido realizados e concluídos todos os trâmites administrativos e legais 
do evento patrocinado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
7.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Trindade, Estado de Pernambuco, como 
competente para dirimir toda e qualquer dúvida decorrente deste Termo de 
Patrocínio, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado 
que possa ser. 
 
E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das duas 
testemunhas abaixo. 
 
Trindade/PE, ___ de ___________ de 2022. 
 

____________________________________ 
MUNICÍPIO DE TRINDADE/PE 
Maria Edilene Araújo dos Reis 

Secretária Municipal de Educação 
CONTRATANTE 

 
_____________________________________ 
[inserir nome do contratado] 

CONTRATADO 
 

TESTEMUNHAS: 
  
____________________                  _____________________ 
CPF/MF nº                  CPF/MF nº 
                        


