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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022. 

 

 

O MUNICÍPIO DE AFRÂNIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na Rua Coronel Clementino Coelho, n.º 203, bairro Centro, Afrânio/PE – CEP 56360-000 

Fone: (87) 3868-1054, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 

29.945.539/0001-03, torna público a chamada pública para a Seleção de empresa(s) 

patrocionadora(s) ou copatrocinadora(s), bem como pessoas físicas, visando à 

conjugação de esforços para a realização da EXPOLEITE 2022 no município de 

Afrânio/PE, por meio de cotas de patrocínio, correspondentes à autorização para 

comércio de alimentos e bebidas, inclusive alcoólicas, durante a realização do 

evento, ou por meio de agência intermediadora, conforme solicitação expressa da 

Secretaria Municipal de Educação (Divisão de Cultura), que será regido pela Lei 

Federal nº n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais legislações aplicáveis à 

matéria e de acordo com o disposto no presente Edital e respectivos anexos que 

dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos. 

 

PERÍODO PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À 

HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA PARA A CHAMADA PÚBLICA: 

11/05/2022 a 25/05/2022. 

 

HORÁRIO: 09:30 às 14:00 horas. 

 

LOCAL: Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos, sito à Rua Sete de 

Setembro, n.º 72, Centro, Afrânio/PE. 

 

 

1.0 – DO OBJETO  

1.1 – A presente Chamada Pública tem por objetivo à Seleção de empresa(s) 

patrocionadora(s) ou copatrocinadora(s), bem como pessoas físicas, visando à 

conjugação de esforços para a realização da EXPOLEITE 2022 no município de 

Afrânio/PE, por meio de cotas de patrocínio, correspondentes à autorização para 

comércio de alimentos e bebidas, inclusive alcoólicas, durante a realização do 

evento, ou por meio de agência intermediadora, conforme solicitação expressa da 

Secretaria Municipal de Educação (Divisão de Cultura). 

1.2 - Integram este edital os seguintes anexos: 

Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo II – PLANO DE MÍDIA 

Anexo III – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA – ALTERNATIVA DE 

PATROCÍNIO  

Anexo VII – MINUTA DE TERMO DE PATROCÍNIO 

2.0 – DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA CHAMADA PÚBLICA, DO 

ENCAMINHAMENTO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES. 

2.1 – Poderão participar do chamamento pessoas jurídicas e físicas que 

demonstrem capacidade  econômico-financeira para honrar a cota de patrocínio 
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pleiteada,  e possuam capital social ou patrimônio líquido correspondente a, no 

mínimo, 5% (cinco por cento) do valor estimado de sua proposta. 

2.2. É permitida a participação, em conjunto, de duas ou mais pessoas jurídicas 

como proponentes nesse Chamamento, observadas as seguintes regras: 

 

2.2.1 apresentação do compromisso particular de participação conjunta, subscrito 

pelos interessados; 

 

2.2.1.1. 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 Secretaria Municipal da Educação; 

 

2.2.1.2. a comprovação, no caso de participação em conjunto, poderá ser feita por 

meio da apresentação do último Balanço Contábil, devidamente assinado por 

contador, ou cópia do contrato social e alterações; 

 

2.3 – Não poderá participar desta CHAMADA PÚBLICA: quem por qualquer motivo 

tenha sido declarado inidôneo por quaisquer Órgãos da Administração Pública, 

direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal. 

 

2.3.1 - Não poderá participar desta CHAMADA PÚBLICA: servidor público do 

Município de Afrânio ou empresa que em seu quadro de funcionários ou 

colaboradores estejam presentes servidores da administração pública (Município 

de Afrânio - PE).  

 

2.4 - O encaminhamento da PROPOSTA DE PATROCÍNIO pressupõe o pleno 

conhecimento de todas as exigências contidas neste edital e implica a aceitação 

integral e irretratável aos termos e condições nele dispostas. 

 
2.2.1 – Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PATROCÍNIO deverão ser 
apresentados em envelopes distintos, no local, na data e horário, com a seguinte 
identificação:  

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Chamada Pública n.º 001/2022 

Seleção de empresa(s) patrocionadora(s) ou copatrocinadora(s), bem como 

pessoas físicas, visando à conjugação de esforços para a realização da EXPOLEITE 

2022 no município de Afrânio/PE, por meio de cotas de patrocínio.  

[Identificação da licitante] 

[Endereço, telefone e fax da licitante] 

 

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PATROCÍNIO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Chamada Pública n.º 001/2022 

Seleção de empresa(s) patrocionadora(s) ou copatrocinadora(s), bem como 

pessoas físicas, visando à conjugação de esforços para a realização da EXPOLEITE 

2022 no município de Afrânio/PE, por meio de cotas de patrocínio.  

 [Identificação da licitante] 

[Endereço, telefone e fax da licitante] 

 

3.0 – DA APRESENTAÇÃO E EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
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3.1. Pessoa Física. 

I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

II - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de CERTIDÃO 

NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 

DA UNIÃO expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as 

contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 

11 da Lei Federal no. 8.212/1991; 

3.2. – PESSOA JURÍDICA 

 

3.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C.N.P.J.  

3.2.2 - Prova de registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no 

caso de Empresa Individual e suas alterações devidamente registradas; 

3.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações 

contratuais devidamente registradas na Junta Comercial, salvo quando 

consolidados, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria 

em exercício e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento 

(ATA) de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, 

dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou 

compatíveis com o objeto da licitação; 

3.2.3 - Inscrição do ato constitutivo e suas alterações, no caso de sociedades 

civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, devidamente registrado em 

cartório; 

3.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade 

Estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de CERTIDÃO 

NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 

DA UNIÃO expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as 

contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 

11 da Lei Federal no. 8.212/1991.  

3.4 - Qualquer documento que componha o envelope de habilitação deverá ser 

apresentado em original ou por qualquer processo de cópia perfeitamente legível, 

autenticado na forma da lei ou mediante cotejo das cópias com os originais pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

4.0 - DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE VENDA, DO LIMITE DE VENDA E 

DA PRECIFICAÇÃO. 

4.1 – A PROPOSTA DE PATROCINÍO para ativação de marca(s) durante o 

evento  “EXPOLEITE” poderá ser feita segundo 05 (cinco) faixas de contrapartidas 

monetárias, de bens, através da prestação de serviços e/ou utilidades e deverá seguir, 

obrigatoriamente, o modelo do Anexo III e conter o seguinte:  
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4.1.1 - Descrição completa/quantitativo das COTAS DE PATROCÍNIO ofertados, 

conforme especificações e condições do (Anexo I) Termo de Referência deste 

Edital.  

4.1.2 - Preço total ofertado, da cota, com no máximo 02 (duas) casas decimais, 

conforme especificações, obrigatoriamente em algarismos arábicos 

4.1.3 - Deverá constar na PROPOSTA DE PATROCÍNIO – PESSOA JURÍDICA: 

Razão Social, nº de inscrição no C.N.P.J. Ainda, o nome, o nº do C.P.F. do 

representante legal.  

4.1.4 - Deverá constar na PROPOSTA DE PATROCÍNIO – PESSOA FÍSICA: 

nome do representante legal, nº de inscrição no C.P.F..  

4.2 – TODOS AS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO SERÃO SELECIONADOS 

CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NESTE EDITAL.  

5.0 – DOS PROCEDIMENTOS 

5.1 – O recebimento da documentação ocorrerá no período de 11.05 a 

25.05.2022, no horário das 08 às 14 horas, na Coordenadoria Geral de Licitações 

e Contratos da Prefeitura Municipal de Afrânio, sito à Rua sete de setembro, 72, 

Centro - Afrânio-PE.  

5.2 – A Comissão receberá os envelopes contendo a documentação apresentada 

pelos interessados, mediante protocolo e promoverá a sua apreciação e 

julgamento.  

5.3 - A CPL procederá à abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO, iniciando a 

ANÁLISE E JULGAMENTO dos documentos neles contidos. Já decidindo pela 

HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO.  

5.3.1 - A CPL poderá decidir por realizar a análise e julgamento da HABILITAÇÃO 

em sessão reservada, se assim melhor julgar.  

5.3.2 – Assim ocorrendo, a CPL publicará no Diário Oficial do Município o resultado 

do julgamento.  

5.3.3 - Caso a documentação apresentada esteja incorreta e/ou incompleta, será 

admitida a sua complementação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a partir 

da comunicação/publicação da irregularidade. 

 5.3.4 – Somente seguirá para a segunda etapa (PROPOSTA DE PATROCÍNIO), 

os interessados declarados HABILITADOS.  

5.4 - Encerrada a fase de HABILITÇÃO, a CPL procederá à abertura dos 

envelopes de PROPOSTA DE PATROCÍNIO, iniciando a ANÁLISE E JULGAMENTO 

dos mesmos. Já decidindo pela CLASSIFICAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO.  

5.4.1 - A CPL poderá decidir por realizar a análise e julgamento das PROPOSTAS 

DE PATROCÍNIO em sessão reservada, se assim melhor julgar.  
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5.4.2 - Assim ocorrendo, a CPL publicará no Diário Oficial do Município o resultado 

do julgamento.  

5.4.3 - Caso a PROPOSTA DE PATROCINIO apresentado esteja incorreto e/ou 

incompleto, será admitida a sua correção/complementação, no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis a partir da comunicação/publicação da irregularidade.  

5.4.4 - A Comissão comunicará por escrito a licitante se a mesma está habilitada, 

credenciando-a e convocando-a a assinar contrato com a Prefeitura Municipal de 

Afrânio, em conformidade com este Edital. 

6.0 – DOS RECURSOS 

6.1 - Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para interposição dos recursos, 

observando-se o disposto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

6.2 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivo prazo legal, 

bem como os que forem enviados por e-mail. Os recursos interpostos fora do 

prazo não serão levados em consideração;  

6.2.1 - As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, 

devidamente assinada pelo representante legal do licitante, protocoladas 

tempestivamente no Setor de Protocolo, na Comissão Permanente de 

Licitação, no endereço exposto no preâmbulo deste edital, dirigida à 

autoridade superior competente, o qual decidirá sobre os recursos após 

apreciação do parecer do Presidente da Comissão. 

6.3 – Interposto o recurso, o Presidente da Comissão poderá reconsiderar a sua 

decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

6.4 - A ausência de manifestação imediata e motivada do proponente importará: a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela 

autoridade competente ao proponente e o encaminhamento do processo à 

autoridade competente para a homologação. 

7.0 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

7.1 - Serão declarados devidamente HABILITADOS/CLASSIFICADOS as 

PESSOAS JURÍDICAS, e PESSOAS FÍSICAS que tenham cumprido todas as 

exigências do Edital e seus Anexos.  

7.2 - O não atendimento a quaisquer exigências contidas neste edital implicará na 

INABILITAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO do interessado.  

8.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA COTA DE PATROCÍNIO 

8.1 - O pagamento pelo o interessado será efetuado em até 24(vinte e quatro) 

horas, no valor correspondente a cota desejada, e deverá ser realizado através de 

depósito bancário na conta corrente nº 20786-1 – Agência nº 1011-1, Banco 

do Brasil após assinatura do Termo de Patrocínio. 

9.0 - SANÇÕES/INADIMPLEMENTO 
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9.1 – os interessados selecionados 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 Afrânio, pelo prazo de 02 (dois) anos, e ao pagamento de multa de (vinte por 

cento) do valor proposto. 

9.2 - Antes da publicação de qualquer penalidade à Contratada, será garantida a 

esta o direito a ampla defesa e ao contraditório; enquanto não houver decisão 

definitiva do Contratante acerca das multas a serem aplicadas à Contratada, ficará 

retida a parte do pagamento a ela correspondente, sendo, posteriormente 

liberado, em caso de absolvição e, definitivamente descontado do pagamento, em 

caso de condenação na esfera administrativa. 

10.0 – RESCISÃO 

 

10.1 - A inexecução parcial ou total do objeto deste ensejará a Rescisão 

Contratual observada, para tanto, as disposições da Seção V, Capítulo III da Lei 

8.666/93. 

 

11.0 - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO 

11.1 - A presente Chamada Pública poderá ser revogado ou anulado nos termos 

do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 - Os interessados deverão analisar cuidadosamente toda a documentação do 

ato convocatório para se inteirarem de todos os detalhes e circunstâncias que 

possam afetar, de algum modo, o objeto da licitação. 

 

12.2 - Se ocorrer dúvidas na interpretação dos Termos deste Edital, os 

interessados poderão obter os esclarecimentos necessários, no horário de 

expediente, das 08h às 14 horas, de 2ª a 6ª feira, junto à Comissão Permanente 

de Licitações, na Rua sete de setembro, 72 – Centro – Afrânio – PE. 

 

12.3 - Os esclarecimentos pedidos pelos interessados deverão ser formulados por 

escrito e devidamente protocolado. Os pedidos de esclarecimentos serão 

respondidos apenas por escrito, se possível pelas mesmas vias, ressalvado que 

será dado conhecimento das consultas e respostas a todos que tenham retirado o 

Edital. 

 

12.4 – A participação neste chamamento implica na aceitação plena e irrevogável 

das normas constantes do presente certame. 

 

12.5 – O Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que 

qualquer detalhe que se mencione em um desses documentos e se omita em 

outro, será considerado especificado e válido. 

 

12.6 – Fica assegurado ao Município de Afrânio, o direito de no interesse da 

Administração, sem que caiba aos interessados qualquer tipo de reclamações ou 

indenizações: 
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12.6.1 – Alterar as condições desta licitação, as especificações e qualquer 

documento pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para 

apresentação dos projetos. 

 

12.7 – Decairá do direito de impugnar os Termos da presente Chamada Pública, o 

interessado que, tendo-a aceita sem objeção, venha a apontar, depois da abertura 

dos envelopes de habilitação e projeto de venda, falhas ou irregularidades. 

Qualquer impugnação deverá ser efetuada por escrito e protocolada no setor de 

protocolo no endereço constante do preâmbulo deste edital. 

 

12.8 – A participação nesta Chamada Pública implica na aceitação plena e 

irrevogável das normas constantes do presente certame. 

 

12.9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da Chamada Pública, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de 

Afrânio, Estado de Pernambuco. 

 

12.10 - O edital deste procedimento licitatório poderá ser adquirido na Comissão 

Permanente de Licitação nos dias úteis, das 08h às 14h, na Coordenadoria Geral 

de Licitações e Contratos, sito à Rua sete de setembro, 72– Centro – Afrânio – PE. 

 

Afrânio - PE, 10 de maio de 2022. 

 

                       _________________________________ 

Aldeyse da Purificação Cavalcanti 

Presidente da CPL 
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1. OBJETO 

 

Seleção de empresa(s) patrocionadora(s) ou copatrocinadora(s), bem como 

pessoas físicas, visando à conjugação de esforços para a realização da EXPOLEITE 

2022 no município de Afrânio/PE, por meio de cotas de patrocínio, 

correspondentes à autorização para comércio de alimentos e bebidas, inclusive 

alcoólicas, durante a realização do evento, ou por meio de agência intermediadora, 

conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Educação (Divisão de 

Cultura). 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A EXPOLEITE é um evento promovido pelo Município de Afrânio, que oferece 

programação cultural diversificada e distribuída por toda a cidade. O evento busca, 

antes de tudo, promover a convivência harmônica em espaço público, convidando 

a população a se apropriar da cidade de forma criativa, por meio da arte, e das 

manifestações populares e espontâneas. 

 

3. DAS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO: 

 

A EXPOLEITE oferece atrações culturais, tais como shows, rodada de negócios, 

exposição de animais, concurso de animais de pista, leilão,  para pessoas de 

diferentes faixas etárias e classes sociais. Desde sua primeira edição, em 2011, a 

EXPOLEITE  atrai milhares de moradores, visitantes e turistas até a região central 

da cidade.  

 

A festa foi se difundindo cada vez, ocupando, inclusive, outras regiões da cidade.  

Além disso, a EXPOLEITE  conta com Parcerias estratégicas, como o SEBRAE e o 

Governo do Estado de Pernambuco, que aderem ao evento com seus 

equipamentos culturais descentralizados. 

 

Durante suas edições anteriores, a EXPOLEITE cumpriu um papel fundamental na 

ocupação cultural e criativa da cidade de Afrânio, especialmente em sua região 

central. Para a edição desse ano de 2022, o evento busca maior ocupação 

territorial e uma estrutura qualificada de atendimento a seus frequentadores. Para 

tanto, a busca de patrocínio para o evento torna-se essencial para o sucesso nesta 

nova etapa, além de contribuir para a otimização do uso de recursos públicos 

municipais. 

 

4. DO OBJETO DO PATROCÍNIO OU COPATROCÍNIO 

 

A PROPOSTA DE PATROCÍNIO para ativação de marca(s) durante a EXPOLEITE 

poderá ser feita segundo 05 (cinco) faixas de contrapartidas monetárias, de bens, 

através da prestação de serviços e/ou utilidades – vide tabelas anexas: 

 

I) Faixa n°1 (Cota “MASTER”) = R$ 60.000,00 (sessenta  mil reais); 

 

II) Faixa n°2 (Cota “OURO”) = R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

 



 

Rua sete de setembro, n.º 72, bairro Centro, Afrânio/PE – CEP 56360-000 
Fone: (87) 3868-1054 – CNPJ: 10.358.174/0001-84 

 

III) Faixa n°3 (Cota “Prata”) = R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

 

IV) Faixa n°4 (Cota “BRONZE”) = R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais); 

 

V) Faixa n°5 (Cota “EXPOSITOR”) = R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

4.1. Serão disponibilizadas quantas cotas quantos forem o número de 

interessados, podendo um mesmo proponente oferecer proposta que abranja mais 

de um tipo de cota. 

 

4.2. Os quantitativos para cada tipo de ativação por patrocinador serão definidos 

conforme composição do(s) patrocínio(s), considerada(s) a(s) proposta(s) 

apresentada(s) para avaliação da Secretaria Municipal de Educação nos termos 

deste Termo de Referência e posteriormente descritos no termo de patrocínio, de 

acordo com os percentuais expostos no Plano de Mídia que fica fazendo parte 

integrante deste Termo de Referência. 

 

4.3. Todas as propostas apresentadas, que cumpram as exigências do 

chamamento, serão aceitas. No caso de duas empresas do mesmo setor 

oferecerem serviços de estrutura de mesmo valor econômico e exigirem 

exclusividade, será utilizado o critério do sorteio. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar do chamamento pessoas jurídicas e físicas que 

demonstrem capacidade  econômico-financeira para honrar a cota de patrocínio 

pleiteada, no caso, que possuam capital social ou patrimônio líquido 

correspondente a, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor estimado de sua 

proposta, no caso de pessoa Jurídica. 

 

5.2. É permitida a participação, em conjunto, de duas ou mais pessoas jurídicas 

como proponentes nesse Chamamento, observadas as seguintes regras: 

 

5.2.1 apresentação do compromisso particular de participação conjunta, subscrito 

pelos interessados; 

 

5.2.1.1. 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 Secretaria Municipal da Educação; 

 

5.2.1.2. a comprovação, no caso de participação em conjunto, poderá ser feita por 

meio da apresentação do último Balanço Contábil, devidamente assinado por 

contador, ou cópia do contrato social e alterações; 

 

5.3. No caso da participação de pessoa física. 

 

5.3.1. Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL através de 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E 

À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO expedida pela Secretaria da Receita Federal, 

abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do 

parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991. 

 

6. DAS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO 

 



 

Rua sete de setembro, n.º 72, bairro Centro, Afrânio/PE – CEP 56360-000 
Fone: (87) 3868-1054 – CNPJ: 10.358.174/0001-84 

 

6.1. 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). 

 

6.2. O(s) termo(s) de compromisso de patrocínio referidos no item anterior devem 

estar assinados por representante legal da pessoa jurídica correspondente, ou da 

pessoa física, discriminando o valor proposto, de maneira a demonstrar a 

respectiva capacidade financeira para a realização do objeto do patrocínio. 

 

6.3. Caberá ao proponente instruir a proposta com todos os elementos e 

documentos necessários à confirmação da capacidade econômico-financeira dos 

signatários do termo de compromisso de patrocínio, de forma a assegurar perante 

o Município a exequibilidade da proposta e viabilidade do objeto do Chamamento. 

 

6.4. Cada proponente poderá manifestar interesse em patrocinar o evento 

oferecendo o valor de patrocínio correspondente a uma ou mais faixas neste Termo 

de Referência. 

 

6.5. As proponentes deverão instruir sua PROPOSTA DE PATROCÍNIO com a 

documentação, constante no item 5 deste Termo de Referência. 

 

6.6. Os documentos solicitados no item anterior deverão ser apresentados em 

envelope fechado contendo cópias autenticadas de toda a documentação exigida, 

salvo os emitidos por intermédio da rede mundial de computadores (internet). 

 

6.7. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EXPOLEITE 2022 

 

NOME DA(S) PROPONENTE(S). 

 

NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)

 DO(S) REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S). 

 

6.8. Caberá recurso administrativo às decisões da Comissão de Licitação no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis da publicação da decisão. 

 

        7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Após a seleção do(s) proponente(s), a Comissão de Licitação encaminhará o 

resultado ao Secretário Municipal de Educação para a devida           homologação do 

procedimento, o qual providenciará para que ocorra a sua publicação no Diário 

Oficial dos Municípios, seguindo-se, então, a formalização dos ajustes 

correspondentes (conforme Anexo 2). 

 

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 Afrânio, pelo prazo de 02 (dois) anos, e ao 

pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor proposto. 

 

Os interessados poderão obter informações adicionais ou maiores esclarecimentos 

a respeito do edital junto à Comissão de licitação durante a captação de patrocínio 
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para a EXPOLEITE 2022, pelo e-mail: cplafranio@hotmail.com com assunto: 

"EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - PATROCÍNIO". 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 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, cabendo 

recurso administrativo, no prazo de 5 dias úteis, às decisões da Comissão. 

  

mailto:cplafranio@hotmail.com
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ANEXO II 

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,  Documento de identidade (RG) nº e CPF/MF   sob o nº  

 , vem apresentar proposta de patrocínio do evento EXPOLEITE, 

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). 

Item Descrição do item Valor estimado 

   

   

   

 

 

Local: , de de 2022. 

 

Nome e assinatura do sócio/representante legal da empresa, com firma reconhecida 

 

Obs.: O original desta declaração deverá ser entregue no momento da apresentação da 

proposta. 
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ANEXO III - MINUTA DO TERMO DE PATROCINÍO Nº ___/2022  

 

TERMO DE PATROCÍNIO 

FORMALIZADO ENTRE A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AFRÂNIO, POR MEIO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, E A XXXX., VISANDO A 

CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA A 

REALIZAÇÃO DA EXPOLEITE 2022. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato, representada por seu 

Secretário, XXXXXXXXXXXXX, e a ________________________, aqui denominada 

simplesmente PATROCINADORA, inscrita no CNPJ sob nº ________________, 

estabelecida na Av. XXXXX CEP XXXXX, Cidade, Estado, neste ato representada 

pelo senhor XXXXX, brasileiro, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, portador da carteira de 

identidade RG n° XXXXX, inscrito no CPF sob n° XXXXX, residente e domiciliado na 

XXXXX, CEP XXXXX, Cidade, Estado, com base no Edital de Chamamento Público 

001/2022 – EXPOLEITE 2022, publicado no Diário Oficial dos Municípos – AMUPE 

de 11.05.2022, nos autos do processo administrativo n° 028/2022, 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, correspondentes à autorização para comércio de 

alimentos e bebidas, inclusive alcoólicas, durante a realização do evento 

EXPOLEITE 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 

presente Termo de Patrocínio. 

 

2.2. A PATROCINADORA deverá transferir o valor total de R$ XXXX (XXXX) a 

Prefeitura Municipal de Afrânio 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 Afrânio, o valor acima descrito, em caráter irrevogável e 

irretratável, sob pena de distrato. 
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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.  Agência nº 1011-1; Conta Corrente nº 

20786-1; Bando do Brasil. 

 

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 item 3 do Edital de Chamamento Público do “EXPOLEITE 2022”. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

4.1 As penalidades cabíveis para o descumprimento pela PATROCINADORA 

das obrigações pactuadas estão previstas no item 8.3 do Edital de 

Chamamento Público do “EXPOLEITE 2022”, 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, por meio, do servidor ______________________ CPF nº 

_______________, 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 aplicação de multas conforme legislação vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA, 

 

6.1 3.1 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 Afrânio, 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. 
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E, para constar, lavrou-se o presente em 02 (duas) vias de igual teor, as 

quais, lidas e  achadas conforme, vão assinadas pelos partícipes, com as 

testemunhas abaixo: 

 

Afrânio - PE, ____ de______de 2022. 

_______________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATANTE 

_______________________________________ 

( Inserir dados da contratada) 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

_____________________________        _____________________________ 

CPF/MF n.º                                              CPF/MF n.º  
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ANEXO IV – PLANO DE MÍDIA 

DISPONÍVEL NAS PRÓXIMAS PÁGINAS 

 







a maior exposição de animais do interior de Pernambuco.

:



25/05 - QUARTA - FEIRA
08:00H • ABERTURA DO PARQUE
08:00H ÀS 18:00H • ENTRADA DOS ANIMAIS PARA CONCURSO DE PISTA;
14:00H • MENSURAÇÃO DOS ANIMAIS DE PISTA;

 

26/05 - QUINTA - FEIRA
08:00H ÀS 12:00H • MENSURAÇÃO DOS ANIMAIS DE PISTA;
14:00H ÀS 18:00H •

 
CAMPEONATOS DOS ANIMAIS DE PISTA;

12:00H ÀS 18:00H • ENTRADA DOS ANIMAIS NA EXPOSIÇÃO;

:



27/05 - SEXTA - FEIRA
08:00H ÀS 10:00H • INSCRIÇÕES CONCURSO DE VACAS E CABRAS LEITEIRA;
10:00H • SECAGEM DAS VACAS E CABRAS LEITEIRA;
08:00H ÀS 18:00H • CAMPEONATOS DOS ANIMAIS DE PISTA;
09:00H ÀS 20:00H • RODADA DE  NEGÓCIOS NOS ESTANDES;
18:00H • 1ª ORDENHA DAS VACAS E CABRAS LEITEIRA;

SHOWS COM LIMÃO COM MEL,
MARCYNHO SENSAÇÃO E
PISADINHA DE LUXO

27/05 - SEXTA - FEIRA
08:00H ÀS 10:00H • INSCRIÇÕES CONCURSO DE VACAS E CABRAS LEITEIRA;
10:00H • SECAGEM DAS VACAS E CABRAS LEITEIRA;
08:00H ÀS 18:00H • CAMPEONATOS DOS ANIMAIS DE PISTA;
09:00H ÀS 20:00H • RODADA DE  NEGÓCIOS NOS ESTANDES;
18:00H • 1ª ORDENHA DAS VACAS E CABRAS LEITEIRA;

SHOWS COM LIMÃO COM MEL,
MARCYNHO SENSAÇÃO E
PISADINHA DE LUXO

:



28/05 - SÁBADO
  

02:00H • 2ª ORDENHA DAS VACAS;
08:00H ÀS 18:00H • CAMPEONATOS DOS ANIMAIS DE PISTA;
08:00H ÀS 18:00H • INSCRIÇÕES CONCURSO DOCE DE LEITE;
09:00H ÀS 20:00H • RODADA DE NEGÓCIOS NOS ESTANDES;
10:00H • 3ª ORDENHA DAS VACAS E 2ª ORDENHA DAS CABRAS;
10:00H • RECEPÇÃO DE AUTORIDADES;
22:00H • APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS;

SHOWS COM MARI FERNANDEZ,
THIAGO AQUINO e RUAN TAVAREZ

28/05 - SÁBADO
  

02:00H • 2ª ORDENHA DAS VACAS;
08:00H ÀS 18:00H • CAMPEONATOS DOS ANIMAIS DE PISTA;
08:00H ÀS 18:00H • INSCRIÇÕES CONCURSO DOCE DE LEITE;
09:00H ÀS 20:00H • RODADA DE NEGÓCIOS NOS ESTANDES;
10:00H • 3ª ORDENHA DAS VACAS E 2ª ORDENHA DAS CABRAS;
10:00H • RECEPÇÃO DE AUTORIDADES;
22:00H • APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS;

SHOWS COM MARI FERNANDEZ,
THIAGO AQUINO e RUAN TAVAREZ

:



29/05 - DOMINGO
  

08:00H ÀS 13:00H • GRANDE CAMPEONATOS DOS ANIMAIS DE PISTA;
09:00H ÀS 20:00H • RODADA DE NEGÓCIOS NOS ESTANDES;
10:00H • CONCURSO DOCE DE LEITE;
11:00H • APRESENTAÇÃO DA CULMINÂNCIA DO
        PROJETO HISTÓRIAS E MEMÓRIAS;
14:00H • LEILÃO DE ANIMAIS VIRTUAL E PRESENCIAL;

SHOWS COM JOÃO GOMES 
e LUAN LEMOS

:



COOAFRA

:













:





















:



:



:



cotas de patrocínio 

• Estande
• Logo em grupo no telão (LED)
• Logo em 25 und. CAMISA
• Locução durante evento
• Carro de som

COTA EXPOSITOR • R$ 3 MIL

• Estande

COTA BRONZE • R$ 5 MIL

:



A MAIOR EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO!
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