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Referência: 

 Programa Natal Luz de Elias Fausto – Projeto Complementar para Decoração urbana de 2021 

 
      1 - APRESENTAÇÃO  

 
A Prefeitura Municipal de Elias Fausto através da Secretaria Municipal de Cultura, juntamente com o 
Conselho Municipal de Políticas Culturais, instituído através da Lei Municipal n° 3784 de 22 de julho de 2020, 
torna público, para conhecimento dos interessados, este edital que se faz a título de chamamento público 
para empresas sensibilizadas e interessadas em participar do Programa NATAL LUZ de Elias Fausto – 
Projeto Complementar de Decoração Urbana, através de patrocínio de empresas de qualquer porte, mediante 
condições previstas no presente edital. 
 
       2 – OBJETO: 
 
Obter patrocínio de empresas de qualquer porte para a realização do projeto cultural e turístico NATAL LUZ 
de Elias Fausto, modalidade Decoração Urbana - projeto complementar em parceria, a ficar exposto no 
período de 10/11/2021 até 10/01/2022, conforme especificações contidas neste projeto.  
 
 

3- CONDIÇÕES DA EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: 
 
3.1. Ser pessoa jurídica de qualquer porte, estabelecida no país, com comprovada situação regular de 
natureza cadastral, fiscal, trabalhista e perante o FGTS, não possuir débitos perante o Fisco Municipal e não 
ter sofrido penalidades pela Administração Pública;  
 
3.2. Ter realizado cadastramento da Proposta de Patrocínio disponível no Anexo II. 
 
 

4- PRAZO DE EXECUÇÃO:  
 
4.1. A empresa selecionada deverá fornecer bens e serviços  para execução do projeto previsto neste Edital, 
conforme condições definidas no Anexo I – Projeto Complementar Decoração Urbana – Natal Luz, 
devendo fazer o aporte a partir da data de assinatura do Termo de Parceria firmado entre as partes e em até 
5 dias úteis. 
 
4.2. Não cumprindo o prazo o subsequente na fila de espera será acionado e também terá até 5 dias úteis 
para concluir o aporte. 
 

5- CONTRAPARTIDA:  
5.1. A empresa terá como contrapartida do patrocínio, visibilidade através da exposição de sua logomarca no 
material, ou seja, no objeto de decoração natalina no período supra referido; 
 
5.2 A empresa terá publicitação da marca através de matéria nas redes sociais e site da Prefeitura Municipal 
e Secretaria Municipal de Cultura de Elias Fausto. 
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      6 -  APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 
6.1. Os envelopes com as Propostas deverão ser entregues e protocoladas na Prefeitura Municipal de Elias 
Fausto situada na Rua Siqueira Campos n° 100, centro, nesta cidade, até o dia 20 de outubro de 2021 das 
13:00 as 15:00 impreterivelmente.  
 
6.2. Os proponentes deverão apresentar obrigatoriamente:  
 
6.2.1. Formulário Proposta de Patrocínio, devidamente preenchido de forma clara.  
 
6.2.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, em 
uma via, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas. 
 
6.2.3 A Proposta deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa participante ou por seu 
procurador, devendo, neste caso, ser juntado o instrumento de procuração, com firma reconhecida. 
 
6.2.4 As propostas de oferta de patrocínio constituirão parte integrante do processo administrativo.  
 
6.2.5 É impreterível a apresentação de projeto final artístico ao qual se refere o lote ou lotes selecionados 
pela proponente, de forma impressa. 
 
        7 -  SELEÇÃO DE PROPOSTA E CLASSIFICAÇÃO  
 
7.1. A seleção passará por avaliação e seleção do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Elias Fausto 
– CMPC, instituído e regulamentado através da Lei Municipal  n° 3784 de 22 de julho de 2020 
7.2. A proposta deve contemplar minimamente todos os itens do edital, conforme descrição dos lotes do 
anexo I.  
7.3. Quadro avaliativo com valor específico para cada ítem, com soma total de 5 pontos:  
 

Requisito  
 

Ponto  

Conferência do descritivo da proposta de patrocínio com o descritivo 
do edital 

1.5 

Apresentação de itens não obrigatórios (segundo memorial 
descritivo) 

1 

Documentação obrigatória 1 

Projeto artístico final  De 0 a 1,5 

Total  5 pontos 

 
 7.4 As propostas serão classificadas por ordem de maior pontuação, automaticamente gerando então uma 
lista de suplentes. 
 
          8 - DA HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
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8.1. A data de homologação consta no ítem 1, contudo a  empresa também será rememorada por e-mail 
sobre a data e horário em que deverá comparecer na Prefeitura Municipal para assinatura do Termo de 
Parceria.  
 
8.2. Para efetivação do Termo, a empresa selecionada deverá apresentar os documentos a seguir 
relacionados, que poderão ser apresentadas em cópias autenticadas, ou cópias simples acompanhadas dos 
originais:  
 
a. Ato constitutivo da empresa devidamente registrado e aprovado, contrato social ou outro conforma sua 
natureza; 
b. Certidão de Regularidade Fiscal Municipal; 
c. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  
d. Certidão de Regularidade do FGTS. 
e. Cópia do RG e do CPF do(s) responsável(eis) legal(ais) da empresa.  
 
Na hipótese de inabilitação desta fase documental, poderá a comissão convocar o segundo colocado e, se for 
o caso, os demais colocados, sucessivamente.  
 
          9 -  DAS PENALIDADES  
 
9.1. A PATROCINADORA será penalizada com a suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com 
a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, penalidade essa, a ser aplicada pela 
autoridade competente, de acordo com a Lei nº 8.666/93.  
nas seguintes hipóteses:  
 
9.1.1 Descumprimento das exigências previstas nos termos dessa parceria, sendo oportunizado o 
contraditório e a ampla defesa; incumbindo a decisão a Secretaria de Cultura e Conselho Municipal de 
Políticas públicas de Elias Fausto  
 
9.1.2.  Negligência, imprudência ou imperícia, devidamente comprovada.  
 
         10 - Cronograma de Ação  
 

Ação Data 

Entrega dos envelopes Até 20 de outubro/2021  

Instalação total  Até 09 de novembro/2021 

Desinstalação  De 11 de janeiro/2022 a 17 de janeiro 2022 

 
Elias Fausto, 05 de outubro de 2021 

 
 
 
 

Maurício Baroni Bernardinetti 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I  
PROJETO COMPLEMENTAR DECORAÇÃO URBANA 

 
NATAL LUZ DE ELIAS FAUSTO – Decoração urbana  

 
APRESENTAÇÃO:  
 

O Programa NATAL LUZ de ELIAS FAUSTO 2021 será realizado no período de 10 novembro de 
2021 a 10 janeiro de 2022, mediante as condições previstas no edital de chamamento. 

O projeto complementar conta com 8 lotes de estruturas decorativas gigantes para o ano de 2021, 
podendo ou não todos os lotes serem patrocinados . 

Caso não haja patrocínio de todos os lotes o projeto complementar não se anula ou é prejudicado.  
 

DESCRITIVO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO DOS LOTES DE PATROCÍNIO MODALIDADE 
FORNECIMENTO DE BENS E  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SEGUIDO DE IMAGEM PARA GUIA DE 

PRODUÇÃO ( imagem ilustrativa aproximada) 

 
- DECORAÇÃO URBANA - PROJETO COMPLEMENTAR  
 
LOTE 01: 
 BOLA ILUMINADA FECHADA, medindo 4m x 4m - Construídas na sua parte estrutural em tubo industrial 
quadrado tipo metalon 20/20mm, parede 1.50mm com armações de barra chata de ¾, que recebem 
tratamento superficial com pintura de primer anticorrosivo na cor preta. Forração de todo o contorno da bola 
com rede de micro lâmpadas e aplicação de figuras diversas com motivos natalinos modelados em barra 
chata de ¾ contornadas de mangueiras luminosas.  
Local : Praça dos Arcos na Matriz  
 

 
MODELO ILUSTRATIVO/ INSPIRAÇÃO 
Material elétrico e de apoio a ser utilizado. Mangueira luminosa blindado C/LED 13mm 110V 2 fios, 3w por 
metro; Cordão de LED blindado voltagem 1100V, 100 lâmpadas com 3 fios de 2 MM, lâmpadas de 7MM, com 
tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.00 X 2.5 cm. Medindo 10 M de comprimento com 
espaçamento de 0.10M entre as lâmpadas. 12W.  
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Abraçadeiras de nylon resistente ao sol (uv). Cor preta. Dimensões: 82 X 2,3 mm. Para fixação do cordão de 
led e mangueira luminosa. Fio 2x4,00mm², cordão torcido (aproximadamente 7,5 metros), 750V (com 
indicação na capa), com certificado NBR.  
Disjuntor (aproximadamente 1 unidade) trifásico 3 X 50 A, com 3 ligações para 50 amperes; Cabo PP 2 x 10 
mm², 1 K, (com indicação na capa), com certificado NBR  
 
Aplicação de placa com nome e logo da empresa patrocinadora.  
Serviço de instalação: A Instalação no local será feita conforme orientação dos responsáveis pelo projeto. 
Valor total aproximado de Referência: R$ 15.000,00. O valor foi estabelecido mediante consulta junto à 
empresas do ramo de atividade, não vinculando os Patrocinadores, podendo os mesmos elaborarem outros 
orçamentos e negociarem diretamente com fornecedores. 
 
 
LOTE 02: 
BOLA ILUMINADA ABERTA 3D COM PASSAGEM  Dimensões : 4,00m x Ø 3,50m  
CONFECCIONADA E PREENCHIDA COM LAMPADAS LED BLINDADAS IP44 220V Material:  METALON 
20X20 / PISCA LED BLINDADO IP44 220V  
- Pintura: Eletrostática na cor Branco - Construídas na sua parte estrutural em tubo industrial quadrado tipo 
metalon 20/20mm, parede 1.50mm com armações de barra chata de ¾, que recebem tratamento superficial 
com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca. Forração de todo o contorno da bola com rede de micro 
lâmpadas e aplicação de figuras diversas com motivos natalinos coloridos  modelados em barra chata de 1,8 
x 3x8 contornadas de mangueiras de led luminosas.  
 

 
MODELO ILUSTRATIVO/ INSPIRAÇÃO 
 
Material elétrico e de apoio a ser utilizado. Mangueira luminosa blindado C/LED 13mm 110V 2 fios, 3w por 
metro; Cordão de LED blindado voltagem 110V, 100 lâmpadas com 3 fios de 2 MM, lâmpadas de 7MM, com 
tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.00 X 2.5 cm. Medindo 10 M de comprimento com 
espaçamento de 0.10M entre as lâmpadas. 12W.  
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Abraçadeiras de nylon resistente ao sol (uv). Cor preta. Dimensões: 82 X 2,3 mm. Para fixação do cordão de 
led e mangueira luminosa. Fio 2x4,00mm², cordão torcido (aproximadamente 7,5 metros), 750V (com 
indicação na capa), com certificado NBR.  
Disjuntor (aproximadamente 1 unidade) trifásico 3 X 50 A, com 3 ligações para 50 amperes; Cabo PP 2 x 10 
mm², 1 K, (com indicação na capa), com certificado NBR  
 
Aplicação de placa com nome e logo da empresa patrocinadora.  
Serviço de instalação: A Instalação no local será feita conforme orientação dos responsáveis pelo projeto 
Valor total aproximado de Referência: R$ 23.270,00. O valor foi estabelecido mediante consulta junto à 
empresas do ramo de atividade, não vinculando os Patrocinadores, podendo os mesmos elaborarem outros 
orçamentos e negociarem diretamente com fornecedores. 
Local : Praça dos Arcos na Matriz  
 
 
LOTE 03: 
ÁRVORE DE NATAL COM PINHEIROS E ESTRELAS Confeccionada em mangueira de led 13mm, com 
armações de barra chata de 1/8 x3,8 que recebem tratamento superficial com pintura eletrostática na cor 
branca, dimensionada em 5,00m x 1,35m, com estrela na ponta confeccionada nos mesmos moldes, com 
altura de 70cm voltagem de 220 V ou 110V. 
 

 
MODELO ILUSTRATIVO/ INSPIRAÇÃO 
 
Material elétrico e de apoio a ser utilizado. Mangueira luminosa blindado C/LED 13mm 110V 2 fios, 3w por 
metro; Cordão de LED blindado voltagem 110V, 100 lâmpadas com 3 fios de 2 MM, lâmpadas de 7MM, com 
tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.00 X 2.5 cm. Medindo 10 M de comprimento com 
espaçamento de 0.10M entre as lâmpadas. 12W.  
Abraçadeiras de nylon resistente ao sol (uv). Cor preta. Dimensões: 82 X 2,3 mm. Para fixação do cordão de 
led e mangueira luminosa. Fio 2x4,00mm², cordão torcido (aproximadamente 7,5 metros), 750V (com 
indicação na capa), com certificado NBR.  
Disjuntor (aproximadamente 1 unidade) trifásico 3 X 50 A, com 3 ligações para 50 amperes; Cabo PP 2 x 10 
mm², 1 K, (com indicação na capa), com certificado NBR  
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Aplicação de placa com nome e logo da empresa patrocinadora.  
Serviço de instalação: A Instalação no local será feita conforme orientação dos responsáveis pelo projeto 
Valor total aproximado de Referência: R$ 9.500,00. O valor foi estabelecido mediante consulta junto à 
empresas do ramo de atividade, não vinculando os Patrocinadores, podendo os mesmos elaborarem outros 
orçamentos e negociarem diretamente com fornecedores. 
Local : Portal de entrada da Rua 21 de Abril  
 
 
LOTE 04:  
PAPAI NOEL - medindo 3m de altura - Escultura tridimensional de Papai Noel, fabricado 
em fibra de vidro com acabamento em pintura realista com tinta automotiva.  
A escultura deverá ser iluminada com refletores de led  de forma direcional  e cênica.  

 
Modelo ilustrativo/ inspiração  
 
-Material elétrico e de apoio a ser utilizado -  refletores de led de 30w cada 110v, com tomada macho e 
fêmea e retificador blindado de 9.00 X 2.5 cm com certificado NBR. Disjuntor (aproximadamente 1 unidade) 
trifásico 3 X 50 A, com 3 ligações para 50 amperes; Cabo PP 2 x 10 mm², 1 K, (com indicação na capa), 
com certificado NBR. Kit Relé Fotocelula Bivolt + Base Margirius 

Aplicação de placa com nome e logo da empresa patrocinadora.  
Serviço de instalação: A Instalação no local será feita conforme orientação dos 
responsáveis pelo evento. 
Valor total aproximado de Referência: R$ 23 000,00. O valor foi estabelecido mediante consulta junto à 
empresas do ramo de atividade, não vinculando os Patrocinadores, podendo os mesmos elaborarem outros 
orçamentos e negociarem diretamente com fornecedores. 
Local: Praça dos Arcos na Matriz  
 
LOTE 05  
PAPAI NOEL DE BICICLETA medindo 2,0m de altura x 3m de comprimento. – 
Construída na sua parte estrutural em tubo industrial quadrado tipo metalon 20/20mm, 
parede 1.50mm com armações de barra chata de ¾, que recebem tratamento superficial 
com pintura de primer anticorrosivo. Forração de todo o contorno com rede de micro 
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lâmpadas e ou aplicação de figuras diversas com motivos natalinos modelados em barra 
chata de ¾ contornadas de mangueiras luminosas.  
 

     
modelo ilustrativo / inspiração  
 
-Material elétrico e de apoio a ser utilizado 
Mangueira luminosa blindado C/LED 13mm 110V 2 fios, 3w por metro 
Abraçadeiras de nylon resistente ao sol (uv). Cor preta. Para fixação da mangueira luminosa. Fio 2x4,00mm², 
cordão torcido, 750V (com indicação na capa), com certificado NBR. 
Disjuntor (aproximadamente 1 unidade) trifásico 3 X 50 A, com 3 ligações para 50 amperes; Cabo PP 2 x 10 
mm², 1 K, (com indicação na capa), com certificado NBR. 
 
Aplicação de placa com nome e logo da empresa patrocinadora.  
Serviço de instalação: A Instalação no local será feita conforme orientação dos responsáveis pelo projeto  
Local de aplicação: Praça do palco de Cardeal. 
Valor total aproximado de Referência: R$3.000,00. O valor foi estabelecido mediante consulta junto à 
empresas do ramo de atividade, não vinculando os Patrocinadores, podendo os mesmos elaborarem outros 
orçamentos e negociarem diretamente com fornecedores. 
Local de aplicação: Praça do palco de Cardeal. 
 
 
LOTE 06  
ÁRVORE DE NATAL COM CORAÇÕES  Confeccionada em mangueira de led 13mm, 
com armações de barra chata de 1/8 x3,8 que recebem tratamento superficial com pintura 
eletrostática na cor branca, dimensionada em 5,00m x 1,35m, com estrela na ponta 
confeccionada nos mesmos moldes, com altura de 70cm voltagem de 220 V ou 110V. 
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MODELO ILUSTRATIVO/ INSPIRAÇÃO 
 
Material elétrico e de apoio a ser utilizado. Mangueira luminosa blindado C/LED 13mm 110V 2 fios, 3w por 
metro; Cordão de LED blindado voltagem 110V, 100 lâmpadas com 3 fios de 2 MM, lâmpadas de 7MM, com 
tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.00 X 2.5 cm. Medindo 10 M de comprimento com 
espaçamento de 0.10M entre as lâmpadas. 12W.  
Abraçadeiras de nylon resistente ao sol (uv). Cor preta. Dimensões: 82 X 2,3 mm. Para fixação do cordão de 
led e mangueira luminosa. Fio 2x4,00mm², cordão torcido (aproximadamente 7,5 metros), 750V (com 
indicação na capa), com certificado NBR.  
Disjuntor (aproximadamente 1 unidade) trifásico 3 X 50 A, com 3 ligações para 50 amperes; Cabo PP 2 x 10 
mm², 1 K, (com indicação na capa), com certificado NBR  
 
 
Aplicação de placa com nome e logo da empresa patrocinadora.  
Serviço de instalação: A Instalação no local será feita conforme orientação dos responsáveis pelo projeto 
Valor total aproximado de Referncia: R$ 9.500,00. O valor foi estabelecido mediante consulta junto à 
empresas do ramo de atividade, não vinculando os Patrocinadores, podendo os mesmos elaborarem outros 
orçamentos e negociarem diretamente com fornecedores. 
Local: ROTATÓRIA IGARATIBA  
 
 
LOTE 07  
ÁRVORE DE NATAL COM ARABESCOS E CORAÇÃO  Confeccionada em mangueira 
de led 13mm, com armações de barra chata de 1/8 x3,8 que recebem tratamento 
superficial com pintura eletrostática na cor branca, dimensionada em 5,00m x 1,35m, com 
estrela na ponta confeccionada nos mesmos moldes, com altura de 70cm voltagem de 
220 V ou 110V. 
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MODELO ILUSTRATIVO/ INSPIRAÇÃO 

 
 

Material elétrico e de apoio a ser utilizado. Mangueira luminosa blindado C/LED 13mm 110V 2 fios, 3w por 
metro; Cordão de LED blindado voltagem 110V, 100 lâmpadas com 3 fios de 2 MM, lâmpadas de 7MM, com 
tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.00 X 2.5 cm. Medindo 10 M de comprimento com 
espaçamento de 0.10M entre as lâmpadas. 12W.  
Abraçadeiras de nylon resistente ao sol (uv). Cor preta. Dimensões: 82 X 2,3 mm. Para fixação do cordão de 
led e mangueira luminosa. Fio 2x4,00mm², cordão torcido (aproximadamente 7,5 metros), 750V (com 
indicação na capa), com certificado NBR.  
Disjuntor (aproximadamente 1 unidade) trifásico 3 X 50 A, com 3 ligações para 50 amperes; Cabo PP 2 x 10 
mm², 1 K, (com indicação na capa), com certificado NBR  
 
Aplicação de placa com nome e logo da empresa patrocinadora.  
Serviço de instalação: A Instalação no local será feita conforme orientação dos responsáveis pelo projeto 
Valor total aproximado de Referência: R$ 9.500,00. O valor foi estabelecido mediante consulta junto à 
empresas do ramo de atividade, não vinculando os Patrocinadores, podendo os mesmos elaborarem outros 
orçamentos e negociarem diretamente com fornecedores. 
Local: Portal Entrada de Elias Fausto  - Av Nossa Senhora Aparecida , distrito Cardeal 
 
LOTE 08 
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ÁRVORE DE NATAL COM ARABESCOS E ESPADAS  Confeccionada em mangueira 
de led 13mm, com armações de barra chata de 1/8 x3,8 que recebem tratamento 
superficial com pintura eletrostática na cor branca, dimensionada em 5,00m x 1,35m, com 
estrela na ponta confeccionada nos mesmos moldes, com altura de 70cm voltagem de 
220 V ou 110V. 

 

 
MODELO ILUSTRATIVO/ INSPIRAÇÃO 

 
Material elétrico e de apoio a ser utilizado. Mangueira luminosa blindado C/LED 13mm 110V 2 fios, 3w por 
metro; Cordão de LED blindado voltagem 110V, 100 lâmpadas com 3 fios de 2 MM, lâmpadas de 7MM, com 
tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.00 X 2.5 cm. Medindo 10 M de comprimento com 
espaçamento de 0.10M entre as lâmpadas. 12W.  
Abraçadeiras de nylon resistente ao sol (uv). Cor preta. Dimensões: 82 X 2,3 mm. Para fixação do cordão de 
led e mangueira luminosa. Fio 2x4,00mm², cordão torcido (aproximadamente 7,5 metros), 750V (com 
indicação na capa), com certificado NBR.  
Disjuntor (aproximadamente 1 unidade) trifásico 3 X 50 A, com 3 ligações para 50 amperes; Cabo PP 2 x 10 
mm², 1 K, (com indicação na capa), com certificado NBR  
 
Aplicação de placa com nome e logo da empresa patrocinadora.  
Serviço de instalação: A Instalação no local será feita conforme orientação dos responsáveis pelo projeto 
Valor total aproximado de Referência: R$ 9.500,00. O valor foi estabelecido mediante consulta junto à 
empresas do ramo de atividade, não vinculando os Patrocinadores, podendo os mesmos elaborarem outros 
orçamentos e negociarem diretamente com fornecedores. 
Local: Portal Cardeal   
 
 
 
 
 
 
 



 

        

Rua Siqueira Campos , 100 – Centro – Elias Fausto/SP – Fone: (19)3821.8899  - CEP: 13350-000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO 

 - Estado de São Paulo –  

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 – PROCESSO Nº 1935/2021 

EDITAL Nº070/2021 

 
 

ANEXO II 
 PROPOSTA DE PATROCÍNIO 

 
 
Proposta de Parceria de Patrocínio,  
 
Para que se realize o evento NATAL LUZ DE ELIAS FAUSTO  2021, a empresa 
_____________________________________ (nome completo da empresa), CNPJ nº 
___________________________, apresenta Proposta de Patrocínio. 
  
 

a) LOTE n°  
b) DESCRIÇÃO :  

c) Descritivo completo de material e forma que intitula-se Ítem complementar ( quando houver)  
d) Imagem do ítem decorativo final , definido que será instalado. 

 
 
A empresa declara, ainda, que cumprirá integralmente as exigências constantes do Chamamento Público nº 
004/2021, Edital ...... / 2021 , estando ciente de que, caso infrinja alguma cláusula, poderá sofrer as 
penalidades previstas.  
 
 
Por ser expressão da verdade, firma a presente proposta.  

 
 

Elias Fausto , __ de_________ 2021 
 
 
 

______________________________ 
(Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III  

 NATAL LUZ ELIAS FAUSTO 2021 
 

MINUTA DE TERMO DE PARCERIA DE PATROCÍNIO 
 

Termo de Parceria referente ao PROJETO DE PATROCÍNIO nº___ 
/2021, que entre si celebram o município e________.  
  
 

Aos __ dias do mês _____do ano de 2021, nesta cidade,  presentes de um lado a Prefeitura de Elias Fausto, 
neste ato representado pela Secult Elias Fausto e por dois membros do Conselho Municipal de Políticas 
Culturais de Elias Fausto, instituída pelo Decreto nº13.138, de 21 de setembro de 2017, doravante 
denominado Município, e de outro lado a 
empresa____________________________________________________, doravante denominada 
PATROCINADORA, inscrita no CNPJ nº _____ com sede na ______, nº ____, Bairro: ____, neste município, 
neste ato representada por seus representantes legais conforme contrato Social, acordam firmar o 
presente termo, obedecidas as condições estabelecidas no Edital de Patrocínios nº ___/2021, visando ao 
patrocínio do evento cultural NATAL LUZ ELIAS FAUSTO  2021, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
O presente instrumento tem por objeto o patrocínio complementar de decoração urbana no Programa Natal 
Luz de Elias Fausto de cunho cultural e turístico, mediante contrapartida de publicidade conforme 
especificações contidas neste chamamento e edital, para o fornecimento da decoração do LOTE 
___________  a ser inserido no local ....................................... 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  
O apoio, na modalidade eleita, será efetuado nas condições dispostas no Chamamento Público de Patrocínio 
e em seus Anexos, recebendo contrapartida de publicidade em conformidade edital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  
O presente Termo de Patrocínio vigerá pelo prazo compreendido entre a data de sua assinatura e a 
finalização do evento. 
  
CLÁUSULA QUARTA  
São obrigações da PATROCINADORA:  
a) Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações fiscais, 
trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto 
deste instrumento.  
 
b) Cumprir integralmente as condições estabelecidas neste Termo de Parceria, e seus anexos.  
 
CLÁUSULA QUINTA  
São obrigações da Prefeitura:  



 

        

Rua Siqueira Campos , 100 – Centro – Elias Fausto/SP – Fone: (19)3821.8899  - CEP: 13350-000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO 

 - Estado de São Paulo –  

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 – PROCESSO Nº 1935/2021 

EDITAL Nº070/2021 

 
a) Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento, ficando também responsável pela validação do objeto 
entregue pela PATROCINADORA.  
 
b) Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da PATROCINADORA, 
ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos 
omissos do presente Projeto de Patrocínio.  
 
c) Notificar por escrito a PATROCINADORA, se verificado qualquer problema com relação ao objeto 
patrocinado.  
 
d) Proibir, se indevida, a divulgação da marca de outras empresas estranhas à PATROCINADORA.  
 
e) Organizar e executar, cumprindo o cronograma estabelecido no edital 
 
CLÁUSULA SEXTA  
Ao celebrar o presente termo, declara a PATROCINADORA não possuir em seu quadro de pessoal, 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem com menos 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, no termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).  
 
CLÁUSULA SÉTIMA  
Pelo apoio indicado PATROCINADORA terá como a única contrapartida a exploração de publicidade de 
acordo com as condições especificadas detalhadas no Projeto de Patrocínio e com as obrigações firmadas 
neste Termo de Parceria.  
 
Parágrafo Primeiro  
A PATROCINADORA terá sua propaganda e/ou a divulgação nas medidas e limitações previstas edital  
 
Parágrafo Segundo  
É vedada a publicidade de natureza religiosa ou político-partidária, bem como de produtos fumígenos, 
bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias, defensivos agrícolas e outros , assim como aqueles que atentem 
contra a moral e os bons costumes. 
 
Parágrafo Terceiro  
Na hipótese de descumprimento do estabelecido, a PATROCINADORA estará sujeita às penalidades 
previstas neste contrato.  
 
CLÁUSULA OITAVA  
A PATROCINADORA será penalizada nas seguintes hipóteses:  
 
a) Descumprimento das exigências previstas nos termos dessa parceria, sendo oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa; incumbindo a decisão a Secult  e CMPC Elias Fausto  
b) Negligência, imprudência ou imperícia comprovada.  
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c) Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, de acordo com a Lei nº 
8.666/93.  
 
CLÁUSULA NONA  
A PATROCINADORA está sujeita a rescisão do presente Termo de Patrocínio assim como às demais 
sanções previstas na Lei nº8.666/93, aplicáveis subsidiariamente, quando da constatação de qualquer 
irregularidade, sendo-lhe assegurados a ampla defesa e o contraditório.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
As partes elegem, de comum acordo, o foro da Comarca de Monte Mor como competente para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas desta avença, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que for. 
E assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e para o 
mesmo fim de direito. 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO  
 
 
 
 
 

EMPRESA PATROCINADORA 
 
 
 
 

1ª testemunha 
 
 
 
 
 
2ª testemunha 
 
 
 
 
 
 
 


