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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 60/2019 

 

INSCRIÇÕES PARA PATROCÍNIO NO 31º FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

BALONISMO  

 

O MUNICÍPIO DE TORRES, com sede na Rua José Antônio Picoral, nº 79, Torres/RS, 

neste ato representado pelo Prefeito Carlo Alberto Matos de Souza, de acordo com as 

atribuições constantes no artigo 93, VI, da Lei Orgânica do Município de Torres, faz saber 

que até o dia 22 de Março de 2019, estará recebendo propostas de empresa 

interessadas em patrocinar o 31º Festival Internacional de Balonismo. 

 

1 DO OBJETO  

1.1 PATROCÍNIO: Abertura de Cotas de Patrocínio para exposição de marcas e ativação 

de produtos promocionais durante a realização do 31º Festival Internacional de Balonismo 

que se realizará nos dias 1º a 05 de maio de 2019, no Parque de Balonismo – Odilo 

Webber Rodrigues. 

 

2 CONDIÇÕES GERAIS  

2.1 O número de vaga por cota de patrocínio encontra-se especificado no ANEXO I. 

2.2 São permitidas inscrições em mais de uma cota, pelo mesmo participante. 

2.3 São vedadas as inscrições neste Chamamento de quaisquer ocupantes de cargo ou 

emprego na Administração Pública do Município de Torres; 

2.4 A inscrição é pessoal e intransferível. 

2.5 Não serão permitidas inscrições de pessoas físicas. 

2.6. Não poderão participar empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que 

atentem à moral e aos bons costumes, bem como assuntos políticos e religiosos. 

 

3 DA INSCRIÇÃO, DA DOCUMENTAÇÃO e DO PAGAMENTO  

3.1 DA INSCRIÇÃO 

a) Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição com a documentação 

obrigatória para habilitação e entregar, juntamente com sua proposta, na Diretoria de 

Compras e Licitações, localizada na Rua José Antônio Picoral 79, 2º andar, Centro, 

Torres/RS. A Abertura dos envelopes será às 14:30hs do dia 25 de março de 2019, na 

sala de abertura de licitações da Prefeitura Municipal de Torres, situada na rua José 

Antônio Picoral, 79, Centro, 2º andar e será procedida pela Comissão Permanente de 

Licitações, designada pela Portaria nº 1.001/18. 
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3.2 DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA HABILITAÇÃO 

3.2.1. Deverá ser apresentada em envelope lacrado com a identificação da empresa 

seguinte documentação: 

a) Cópia do CPF e RG do representante legal da empresa ou seu procurador;  

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de suas 

alterações, se houver, ou alteração de contrato consolidada devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e Registro Comercial no 

caso de empresa individual.  

c) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

atualizado, com a descrição da atividade econômica compatível com o objeto da 

licitação e, em caso de alteração da atividade econômica, trazer também 

documento comprovando a alteração; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 

Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida 

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente, 

abrangendo as contribuições sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo 

único do art. 11 da lei 8.212, de 24 de julho de 1991 na forma de certidão conjunta 

negativa, nos termos da Portaria MF 358/2014; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da 

Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação 

de Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da 

Fazenda/Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na 

forma da lei; 

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular, consiste na apresentação de: CRF 

(Certidão de Regularidade Fiscal) do FGTS. 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme lei 12.440 de 07 de 

julho de 2011, disponivel no site: http://www.tst.jus.br/certidao; 

i) Prova do alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal 

da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica em que conste o 

seu objeto social devidamente autorizado, e que esteja dentro do seu prazo de 

validade. 

j) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica ou emitida via internet dentro do prazo de 

validade informado no corpo da certidão que comprove regularidade perante a 

http://www.tst.jus.br/certidao
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comarca da sede da licitante.   

k) DECLARAÇÃO DATADA E ASSINADA de sujeição aos termos deste edital de 

chamamento, conforme o ANEXO III;  

l) Requerimento, conforme ANEXO II, indicando que cota patrocinará e qual marca 

e/ou produto deseja divulgar (expor) e/ou vender com exclusividade.  

m) Em caso do processo ser protocolado por procurador nomeado pela empresa para 

esse fim, o mesmo deverá apresentar a cópia da procuração;  

 

3.2.2 Toda a documentação obrigatória constante deste edital deverá ser apresentada em 

original ou em fotocópia autenticada em cartório ou por servidor da Prefeitura Municipal 

de Torres, sob pena de desclassificação; 

3.2.3 Não será permitida inscrição de pessoas físicas. 

3.2.4 As certidões negativas que não possuírem prazo de validade serão consideradas 

válidas até 60 (sessenta) dias da data de emissão, exceto as emitida pela Internet. 

 

3.3. DA FORMA DE EXECUÇÃO OU PAGAMENTO 

3.3.1. A participação dos interessados, no objeto do presente Edital de Chamamento, 

implica no pagamento dos valores ou na entrega do especificado na cota, informados 

no Anexo I, e mais o que constar no requerimento, no tocante ao desempate, disposto no 

Anexo II. A expedição da guia da taxa de expediente, para os pagamentos, será 

fornecida pela Diretoria de Atendimento ao Cidadão no momento da inscrição do 

proponente a participar deste edital. 

Obs.: Caso persista o empate, será realizado sorteio público para estabelecer o vencedor 

da cota. 

3.3.2. No caso de pagamento em valores da cota escolhida pelo participante deste edital, 

o mesmo deverá ser em parcela única, em no máximo 03 (três) dias úteis após a 

homologação, (28 de março de 2019), na conta vinculada a Fazenda Pública deste 

município, sob pena de desclassificação. 

3.3.3 Deverá ser depositado na conta da PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES CNPJ: 

87.876.801/0001-01 BANRISUL Agência 0955 Conta Corrente 04.095541.0-9. 

3.3.4 O comprovante de depósito deverá ser entrega na Secretaria Municipal da Fazenda, 

Diretoria de Compras e Licitações, 2º andar, Rua José Antônio Picoral, Centro 

Administrativo Valdir Munari.  

 

4 DAS VAGAS:  

4.1 Seguirão por número de vagas por cota de patrocínio, havendo mais candidatos que 

cotas disponíveis, serão escolhidos os que oferecerem dentro da proposta de patrocínio 

(Anexo II) o maior valor em dinheiro adicionado. 
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5 CRITÉRIOS E JULGAMENTOS DE SELEÇÃO  

5.1 Os interessados serão classificados de acordo com o número de vagas disponíveis; 

5.2 Os proponentes não classificados serão incluídos em cadastro reserva e somente 

serão patrocinadores em caso de desistência ou substituição de proponente vencedor; 

 

6 OBRIGAÇÕES  

6.1 OBRIGAÇÕES DOS PROPONENTES VENCEDORES 

6.1.1 Os proponentes classificados somente poderão expor a marca e/ou produto 

mencionada no requerimento anexo a este edital. 

6.1.2 A atividade deve respeitar rigorosamente o período de funcionamento pré-

determinado pelo Edital. 

 

7 PENALIDADES  

7.1 O não cumprimento do disposto neste edital acarretará na perda do direito de expor a 

marca no evento. 

7.2 A todos os patrocinadores, além do estabelecido nos itens acima, ainda serão 

aplicadas as penalidades previstas no Código de Posturas Municipal, Código Municipal de 

Tributação, bem como demais legislações Municipais, Estaduais e Federais aplicáveis à 

matéria. 

7.3 O participante que assumir a cota e não entregar/pagar, ficará impedido de participar 

por 2 (dois) anos do Festival Internacional de Balonismo. 

 

8 CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO DO EDITAL  

Inscrições: 07 de março de 2019 a 22 de março de 2019.  

Prazo de impugnação do presente edital: 02 dias anteriores à abertura dos envelopes. 

Abertura de envelopes da habilitação e propostas: 25 de março de 2019 às 14:30hs no 

Centro Administrativo Valdir Munari, na sala de Abertura de Licitações, 2º andar.  

Previsão do resultado final do edital: 25 de março de 2019.  

Prazo de Recurso: 2 dias úteis após a data do resultado final do edital. 

 

9 DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 O patrocinador, ficará sujeito à Fiscalização Federal, Estadual e Municipal, aplicando-

se ao processo toda a legislação vigente à matéria; 

9.2 A perda do direito de expor a marca no evento acarretará na substituição da vaga por 

outro patrocinador que estiver na lista de espera, já classificado. 

9.3 A Prefeitura Municipal de Torres reserva-se o direito de anular ou revogar o presente 

processo, no todo ou em parte, nos casos previstos em lei ou conveniência administrativa, 
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técnica ou financeira, sem que por isso, caiba aos participantes direito à indenização ou 

reclamação de qualquer natureza; 

9.4 O número de patrocinadores deverá respeitar o Anexo I; 

9.5 Este Edital de Chamamento está à disposição no site http://www.torres.rs.gov.br ; 

9.6 A inscrição no presente edital implica na aceitação plena e total das condições deste 

Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº. 

8.666/93. 

9.7. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a este chamamento 

serão prestados pela pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores da 

Prefeitura Municipal de Torres, fones 3626-9150, Ramal 217 ou junto à Diretoria de 

Compras e Licitações, em horário de expediente externo das 13:00 às 17:30 horas, sito 

na Rua José Antônio Picoral, 79, Bairro Centro, CEP nº 95560-000, Torres/RS. 

9.8. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade do INSCRITO para terceiros. 

9.9. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 

realização deste chamamento na data acima mencionada, o evento será transferido para 

data e horário a ser definido pela administração e publicado nos mesmos meios deste. 

9.10. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela administração. 

9.11. São anexos deste Edital: 

ANEXO I PLANILHA DE COTAS DO PATROCÍNIO E APOIO; ANEXO II 

REQUERIMENTO; ANEXO III DECLARAÇÃODE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO 

EDITAL  E ANEXO IV TERMO DE RESPONSABILIDADE.  

  

 

 

 

Torres, 06 de março de 2019. 

 

 

Maria Clarice Brovedan 

Secretária de Fazenda 

Portaria 002/2017 
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ANEXO I  
PLANILHA DE COTAS DO PATROCÍNIO E APOIO  

 

ITEM  DESCRIÇÃO  COTA   VALOR/INVESTIMENTO  

 
 
 
 
 
 
 
1 

Patrocínio Cota Diamante – Apresentador do 
Evento 
● Inserção em todo material gráfico como 
apresentador do evento (folders, banners, 
outdoors, faixas, programações e etc.)  
● Inserção da divulgação em veículos de 
comunicação como apresentador do evento, 
quando autorizado pelo veículo de comunicação 
● 4 (quatro) estandes na feira comercial, conforme 
mapa anexo, em uma ilha com 32m² para 
divulgação dos produtos do patrocinador;  
● Um camarote para 20 pessoas em todas as 
noites e shows do evento;  
● Disponibilidade de distribuição de brindes 
promocionais através de no máximo 14 promotores 
da empresa patrocinadora no complexo do Festival 
Internacional de Balonismo, no Parque Odilo 
Webber Rodrigues, entre os dias 1º a 5 de maio de 
2019.   

 
(1) 

R$ 200.000,00, sendo deste 
valor, R$ 100.000,00, 

depositados na conta indicada 
neste edital e R$ 100.000,00 
em mídia para o evento, que 

deverá ser aprovada 
previamente pela 
Administração* 

 
 
 
 
 
 
 
2 

Patrocínio Cota Ouro – Apresentador do Evento 
● Inserção em todo material gráfico como 
apresentador do evento (folders, banners, 
outdoors, faixas, programações e etc.)  
● Inserção da divulgação em veículos de 
comunicação como apresentador do evento, 
quando autorizado pelo veículo de comunicação 
● 2 (dois) estandes na feira comercial, conforme 
mapa anexo, em uma área de 6 x 3 m²;  
● 20 ingressos no camarote coletivo para cada 
noite de show;  
● Disponibilidade de distribuição de brindes 
promocionais através de no máximo 07 promotores 
da empresa patrocinadora no complexo do Festival 
Internacional de Balonismo, no Parque Odilo 
Webber Rodrigues, entre os dias 1º a 5 de maio de 
2019.  

(2) 
(havendo 
proposta 

habilitada no 
item 1, o item 2 

será 
automaticamente 

extinto). 

R$ 100.000,00, sendo este 
valor depositado na conta 

indicada neste edital. 

3 
 

Patrocínio Premiação Prova da Chave - Cota única  
● Logo da empresa como patrocinador nos folders, 
banners, outdoors, faixas, programações.  
● Inserção da divulgação em veículos de 
comunicação como apresentador do evento, 
quando autorizado pelo veículo de comunicação 
● Disponibilidade de distribuição de brindes 
promocionais através de no máximo 05 promotores 
da empresa patrocinadora no complexo do Festival 

(1) 
 

caso não haja 
um vencedor da 

prova e nem  
proposta 

habilitada no 
item 4, o carro 
passará para 

1 (um) automóvel zero Km 
com valor mínimo de R$ 40 

mil. 
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Internacional de Balonismo, no Parque Odilo 
Webber Rodrigues, entre os dias 1º a 5 de maio de 
2019.  
● Disponibilidade de espaço (estande) para 
patrocinador 3 x 3m², mais espaço para exposição 
de até 2 (dois) veículos, próximo a arena de 
balões.  

premiação do  
primeiro 

colocado. 

 
 
 
 
4 

Patrocínio Premiação Campeão Festival de 
Balonismo- Cota única  
● Logo da empresa como patrocinador nos folders, 
banners, outdoors, faixas, programações.  
● Inserção da divulgação em veículos de 
comunicação como apresentador do evento, 
quando autorizado pelo veículo de comunicação 
● Disponibilidade de distribuição de brindes 
promocionais através de no máximo 05 promotores 
(sem stand ou equipamento fixo) da empresa 
patrocinadora no complexo do Festival 
Internacional de Balonismo, no Parque Odilo 
Webber Rodrigues, entre os dias 1º a 5 de maio de 
2019.   
● Disponibilidade de espaço (estande) para 
patrocinador 3 x 3m², mais espaço para exposição 
de até 2 (dois) veículos, próximo a arena de 
balões.  

(1) R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais) em dinheiro para os 10 

primeiros colocados do 
Festival***, sendo dividido da 

seguinte forma: 
1 lugar – R$ 14.000,00 

(quatorze mil reais) 
2 lugar – R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) 
3 lugar – R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) 
4 ao 10 lugar – R$ 2.000,00 

(dois mil reais) 

 
 
 
 
5 

Patrocínio - Cota Ouro 
● Fornecedor exclusivo de bebidas alcoólicas a 
todos os pontos de venda do evento dentro do 
complexo do 31º Festival Internacional de 
balonismo no Parque Odilo Webber Rodrigues. 
● Inserção em todo material gráfico como 
patrocinador oficial (folders, banners, outdoors, 
faixas, programações e etc.)  
● Inserção da divulgação em veículos de 
comunicação como patrocinador oficial (televisão, 
rádio e jornal), quando autorizado pelo veículo de 
comunicação 
● Disponibilidade de distribuição de brindes 
promocionais através de no máximo 07 promotores 
(sem espaço fixo) da empresa patrocinadora  no 
complexo do Festival Internacional de Balonismo, 
no Parque Odilo Webber Rodrigues, entre os dias 
1º a 5 de maio de 2019. 
 

(1) R$ 60 mil, mais o 
fornecimento de 200 

(duzentos) conjuntos de mesa 
com 4 cadeiras**** 

 
 
 
 
 
6 

Patrocínio – Cota Prata 
● Fornecedor exclusivo de bebidas não alcoólicas 
a todos os pontos de venda do evento dentro do 
complexo do 31º Festival Internacional de 
balonismo no Parque Odilo Webber Rodrigues. 
● Inserção em todo material gráfico como 

(1) R$ 40 mil, mais o 
fornecimento de 70 (setenta) 

conjuntos de mesa com 4 
cadeiras**** 
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patrocinador oficial (folders, banners, outdoors, 
faixas, programações e etc.)  
● Inserção da divulgação em veículos de 
comunicação como patrocinador oficial (televisão, 
rádio e jornal), quando autorizado pelo veículo de 
comunicação 
● Disponibilidade de distribuição de brindes 
promocionais através de no máximo 05 promotores 
(sem espaço fixo) da empresa patrocinadora no 
complexo do Festival Internacional de Balonismo, 
no Parque Odilo Webber Rodrigues, entre os dias 
1º a 5 de maio de 2019. 

 
 
 
 
7 

Patrocínio Cota Bronze 
● Inserção em todo material gráfico como 
patrocinador oficial (folders, banners, outdoors, 
faixas, programações e etc.)  
● Inserção da divulgação em veículos de 
comunicação como patrocinador oficial (rádio e 
jornal), quando autorizado pelo veículo de 
comunicação 
● Disponibilidade de distribuição de brindes 
promocionais através de no máximo 02 promotores 
(sem espaço fixo) da empresa, no complexo do 
Festival Internacional de Balonismo, no Parque 
Odilo Webber Rodrigues, entre os dias 1º a 5 de 
maio de 2019. 

 
(5) 

 
R$ 30.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Cota Apoiador – Monitoramento 

Ativação de no máximo 30 placas com a marca da 

empresa e a informação, “LOCAL MONITORADO 

24 HORAS”, estas não poderão exceder 50cm X 

50cm cada uma, e devem estar dispostas nas 

áreas do complexo do 31º Festival Internacional de 

Balonismo, no Parque Odilo Webber Rodrigues, 

durante o período de 1º a 5 de maio de 2019, junto 

a prestação dos serviços. 

(1) Fornecimento gratuito, sem 

qualquer ônus para a 

Prefeitura de Torres, sistema 

de monitoramento eletrônico 

conforme descrição abaixo: 

- 02 (dois) DVR com a 

capacidade de gravar 24 

câmeras simultaneamente, 

com 2 monitores de imagens; 

-  No mínimo 25 câmeras fixas 

de monitoramento dispostas 

no parque; 
- 01 (uma) Câmera Speed 
Dome (câmera de alta 
resolução e aproximação para 
monitoramento de grandes 
concentrações de públicos); 

 
 

Cota Apoiador – Internet (1) Fornecimento, de sistema de 
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9 

Ativação de até 30 placas com a marca da 

empresa e a informação, “Livre Acesso Internet 

WIFI”, estas não poderão exceder 50 X 50cm cada 

uma. 

internet de no mínimo 500 

Mega Bites, com 

gerenciamento e distribuição 

no Parque de Balonismo, 

como segue: 

- 200 Mb para uso do público, 

através da instalação de 08 

pontos de wi-fi. 

- 100 Mb para sistema de 

transmissões de imagens. 

- 100 Mb para uso exclusivo 

da Administração e Imprensa. 

- 100 Mb uso exclusivo para o 

sistema de bilheterias da 

arena de shows. 

- O apoiador NÃO poderá 

condicionar a prática de check 

in em sua plataforma para 

acesso a internet 

 
 
 

10 

Cotas Apoiador  
● Logo da empresa como apoiador do evento nos 
folders, banners, outdoors, faixas, programações.  
● Disponibilidade de distribuição de brindes 
promocionais através de 2 promotores (sem 
espaço fixo) da empresa apoiadora em um dia do 
evento. 
 

 
 
 

(10) 

 
 
 

R$ 10.000,00 

 
 

11 

Cota Apoiador – Premiação Passagem 
Albuquerque. 
Logo da empresa como apoiador nos folders, 
banners, camisetas, outdoors, faixas, 
programações. Disponibilidade de distribuição de 
brindes promocionais através de 2 promotores 
(sem espaço fixo) da empresa apoiadora em um 
dia do evento. 

(2) Passagem de ida e volta para 
o Festival Internacional de 

Balonismo de Albuquerque – 
EUA – 2019  

 
12 

Cota Apoiador – Produção da Corte.  
Espaço físico dentro do evento para montagem de 
um estande com itens de beleza exposição da 

(1) Produção de beleza da corte 
do balonismo, incluindo 
maquiagem, unha e cabelo, 
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marca e produção exclusiva da corte, sendo 
obrigatório o seu funcionamento das 5h às 22h em 
todos os dias do evento. 

desde o dia da posse até o 
término do evento, devendo 
atender a produção das 
meninas em todas ações que 
se fizerem necessárias antes 
e durante o festival. Deverá 
estar incluso todos os 
produtos de beleza 
necessários. 

*  Patrocínio Cota Diamante: Além do valor fixo estipulado de R$ 100.000,00, para cota diamante, a 
empresa patrocinadora deverá ainda, aportar o saldo do valor mencionado de acordo com um plano de 
mídia apresentado, a ser aprovado pela Secretaria de Turismo e Diretoria de Comunicação. 
 
** Patrocínio Premiação Prova da Chave - Cota única: O veículo disposto neste edital será entregue ao 
vencedor da prova da chave. Caso não haja vencedor da prova da chave, o veículo ficará para a Prefeitura 
Municipal de Torres. 
 
*** O veículo poderá ser entregue como premiação ao primeiro colocado caso não haja patrocinador no item 
04 do edital. 
 
**** Patrocínio Premiação Festival de Balonismo - Cota única: os valores dispostos neste edital serão 
entregues aos 10 primeiros pilotos classificados no festival. 
 
***** Nos itens 4 e 5 deste termo, os conjuntos de mesa e cadeiras poderão ter estampado a marca da 
empresa patrocinadora. 
 
Observação: Os promotores credenciados através das cotas deverão participar de treinamento anterior ao 
evento e estarão disponíveis para prestar informações sobre o evento. As empresas deverão apresentar os 
nomes dos promotores com no mínimo 5 dias uteis de antecedência ao início do evento. Reserva-se o 
direito da organização do evento de realizar uma escala de horários e dias para a presença dos promotores 
no evento.  
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ANEXO II 

 

REQUERIMENTO  

 

Eu, ____________________________ (nome completo do representante legal ou 

procurador), neste ato representando a empresa 

______________________________________ (razão social da empresa), venho solicitar 

a inscrição da mesma no edital de chamamento nº 60/2019, no item _______ (informar 

número do item que deseja se inscrever conforme planilha do anexo I), para expor a 

marca e/ou produto ___________________ (informar a marca e/ou produto que deseja 

ser patrocinador do projeto conforme especificações da planilha do anexo I). Ainda desejo 

informar que caso haja mais de um interessado na mesma cota em que me inscrevo 

neste edital, adicionarei como critério de desempate o valor de R$ __________________ 

(informar valor) ao valor constante na planilha do anexo I.  

 

OBS: O valor critério de desempate deverá ser obrigatoriamente em dinheiro, não será 

aceito serviços ou produtos.   

 

Torres, ____ de _______________________ 2019. 

 

 

 _________________________________________________  

(Nome e assinatura e carimbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICIPIO DE TORRES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

 

 

 

 
 
 

 

ANEXO III 

 

(Parte integrante do Edital de Chamamento N° 60/2019)  

 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL  

 

Declaro para os devidos fins, que tomei conhecimento dos termos deste Edital de 

Chamamento e atenderei integralmente a todas as condições e exigências do presente 

Edital. Igualmente, informo que responderei pela veracidade das informações 

apresentadas e que não existe nenhum fato impeditivo a participar deste Chamamento.  

 

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 

firmo a presente.  

 

 

_________________________________________________  

(Nome e assinatura e carimbo)  
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ANEXO IV  

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE  

 

 

Pelo presente termo de responsabilidade _________________________ (representante), 

portador da Cédula de Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, 

como representante devidamente constituído de _________________________ 

(empresa), inscrita no CNPJ nº ____________, declara assumir integral responsabilidade 

no patrocínio do item Nº _________________________________________  

 

 

 

 

 

 _________________________________________________  

(Nome e assinatura e carimbo) 

 

  

 


