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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 004/2019 – SMEL

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTA PARA APOIO E PATROCÍNIO DO EVENTO DE CORRIDA

PEDESTRE “12ª MEIA MARATONA DAS ÁGUAS – POÇOS/POCINHOS 2019”

O  MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS, por meio de sua Secretaria Municipal de Esportes e

Lazer, torna público o presente edital de Chamada Pública para a seleção de propostas para apoio

e  patrocínio  do  evento  de  corrida  pedestre  “12ª  MEIA  MARATONA  DAS  ÁGUAS  –

POÇOS/POCINHOS  2019”,  nos  termos  e  demais  condições  estabelecidas  no  presente

instrumento.

1 – DAS DEFINIÇÕES

1.1. PATROCÍNIO é um modo de parceria na qual o patrocinador pode colaborar na execução de

determinado  projeto  ou  evento  visando  associar  sua  imagem e  marca  e  obter  contrapartidas

tangíveis e/ou intangíveis. O presente Edital prevê o PATROCÍNIO na modalidade MATERIAL.

1.2. EVENTO é um acontecimento especial, planejado e organizado, que reúne pessoas ligadas a

interesses  comuns,  que  possui  nome,  locais  determinados,  tempo definido,  e  cujo  objetivo  é

congregar, educar, promover o lazer entretendo seus participantes.

2 – DO OBJETO

2.1. A presente Chamada Pública tem por objeto a captação e seleção de propostas de patrocínio

na modalidade de material por pessoas jurídicas, para oferta dos itens de materiais e serviços,

que serão utilizados pelos munícipes, que participarão do evento de corrida pedestre “12ª MEIA

MARATONA DAS ÁGUAS – POÇOS/POCINHOS 2019”, conforme disposto neste Edital.

2.2 Supletivamente às ofertas de cotas de patrocínio pecuniário, constituem ainda objeto deste

edital o PATROCÍNIO MATERIAL E APOIO consistente em:

2.2.1. Disponibilização de ambulância UTI: apoio de empresa, associação ou cooperativa ligada

à  área  da  saúde  que  se  interesse  em disponibilizar  01  (uma)  ambulância  com (um)  médico,

durante  a  realização  a  corrida  pedestre  “12ª  Meia  Maratona das  águas,  Poços/Pocinhos  -

2019”,  conforme  cronograma  da  Secretaria  Municipal  de  Esportes  e  Lazer  e  conforme

disponibilidade  do  patrocinador  do  evento,  que  serão  definidas  entre  ambos  em  momento

oportuno;

2.2.2.  Fornecimento  de  350  (trezentos  e  cinquenta)  Kits  contendo –  01  mochila  (tipo

sacochila)  e  01  squeezer,  para  fornecimento  aos  atletas  participantes  da  corrida  pedestre

supracitada,  com  silk da  logo  da  Prefeitura  Municipal  de  Poços  de  Caldas  e  da  Secretaria

Municipal de Esportes, podendo constar a logo do patrocinador.

2.2.3. Fornecimento de frutas – conforme disposto neste Edital
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3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.  Poderão participar deste certame pessoas jurídicas,  associações e  entidades sediadas em

Poços de Caldas que estejam regulares com suas obrigações fiscais e legais, nos termos deste

Edital.

3.2.  O  encaminhamento  de  proposta  pressupõe  o  pleno  conhecimento  e  atendimento  às

determinações deste Edital ficando a interessada responsável por todas as transações que forem

efetuadas, por seu representante, quando for o caso, em seu nome, assumindo como firmes e

verdadeiras suas propostas.

3.3. É proibida a participação de empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o

Município  de  Poços  de  Caldas,  assim  como  aquelas  empresas  que  estejam  suspensas

temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com o Município de Poços de

Caldas.

3.4. Os interessados poderão participar apresentando livremente proposta para 01 (um) ou mais

patrocínios  total  dos  itens  discriminados  neste  Edital,  desde  que  suportem  o  valor  total

correspondente.

3.5. Não poderão participar pessoas físicas.

4 – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PARTICIPAÇÃO

4.1. Os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos:

4.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  de

documentos de eleição dos seus administradores;

4.1.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, entregue

no original, se houver determinação nesse sentido, em data não superior a 90 (noventa) dias da

data da sessão do pregão, se outro prazo não constar do documento;

a.1) As pessoas jurídicas não sujeitas a falência deverão apresentar Certidão de Regularidade de

distribuição de processos de execução, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

4.1.3. REGULARIDADE FISCAL

4.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

4.1.3.2. Certidão de Regularidade de Débitos expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita

Federal do Ministério da Fazenda e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente a

todos  os  tributos  federais  e  à  Dívida Ativa  da União por  elas  administrados,  nos  termos da

Portaria MF nº 358/14.

4.1.3.3.  Certidão  de  Regularidade  de  Débitos  referentes  a  tributos  estaduais  expedida  pela

Secretaria Estadual da Fazenda;
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4.1.3.4.  Certidão  de  Regularidade  de  Débitos  referentes  a  tributos  municipais  expedida  pela

Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças da sede da proponente;

4.1.3.5. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (CRF/FGTS);

4.1.3.6. Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.1.4. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação de regularidade fiscal ou

trabalhista,  será  assegurado  às  microempresas  (ME)  e  empresas  de  pequeno  porte  (EPP)  ou

Equiparado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame,

prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração  Pública,  para  regularização  da

documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  devendo  a  proponente  interessada

apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

4.1.5.  A  proponente  deve  apresentar  a  documentação  exigida  para  participação  no  certame,

mesmo que vencida.

4.1.6. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.1.4. implicará na

decadência  do  direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  na  Lei  Federal  nº

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as proponentes remanescentes, na ordem de

classificação para contratação, ou revogar a licitação.

5 – DO CRONOGRAMA

5.1 – Os proponentes interessados deverão atentar-se ao seguinte cronograma:

Etapa Período
Apresentação das Propostas 22/04/2019 até 14/05/2019
Análise das propostas e divulgação do resultado 15/05/2019
Interposição de recursos 16/05/2019
Análise e diculgação do resultado dos recursos 17/05/2019
Início da contratação dos patrocinadores A partir 20/05/2019

6 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. As empresas interessadas em participar da presente Chamada Pública deverão observar o

cronograma definido no item 5 deste Edital e poderão apresentar proposta na forma eletrônica por

e-mail direcionada para:  flaviopocos@gmail.com ou na forma escrita direcionada para Secretaria

Municipal de Esportes e Lazer localizada na Rua São José n.º 345, bairro Jardim Country Club,

no horário de 12 as 18 horas. 

6.2. As propostas deverão seguir modelo conforme ANEXO II.

6.3. Não serão admitidas propostas apresentadas fora do prazo.

6.4. Na data e horário indicados no cronograma, ocorrerá na Secretaria Municipal de Esportes e

Lazer a análise das propostas que será conduzida por uma Comissão composta de servidores

desta Secretaria a quem competirá o encargo de seleção e classificação das propostas. 

mailto:flaviopocos@gmail.com
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6.5. Caso queira, a empresa patrocinadora poderá enviar representante munido de documentos

que o credencie à participação da etapa de análise das propostas e divulgação do resultado:

a) Sendo diretor, sócio, proprietário ou assemelhado, da proponente, o credenciamento se dará

mediante  apresentação  de  documento  de  identificação  com  foto  e  cópia  autenticada  do  ato

constitutivo da empresa, do estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, acompanhado do

documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou

no cartório de pessoas jurídicas;

b)  Em se  tratando  de  representante,  o  credenciamento  se  dará  mediante  a  apresentação  de

documento  de  identificação  com  foto,  Termo  de  Credenciamento  (ANEXO  IV) devidamente

preenchido e assinado pelo representante legal da empresa ou instrumento público ou particular

de procuração, com poderes expressos para apresentar proposta e praticar todos os demais atos

pertinentes ao certame, com a apresentação da cópia autenticada do ato constitutivo da empresa,

do estatuto ou contrato social.

6.5.1.  A  documentação  de  credenciamento  deve  ser  entregue  separadamente  ao  envelope

contendo proposta e documentação.

6.6.  O  julgamento  e  a  classificação  das  propostas  são  atos  exclusivos  da  Comissão  que,

consequentemente,  reserva-se  ao  direito  de  desclassificar  as  propostas  em desacordo  com o

presente edital.

6.7. Observado o período de apresentação de proposta e da documentação referida , a mesma

deverá  ser  acondicionada  em envelope  hermeticamente  fechado  contendo  do  lado  de  fora  os

seguintes dizeres:

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2019 – SMEL

PROPOSTA  E DOCUMENTAÇÃO

NOME DA EMPRESA: _________________________

6.8.  A  proposta  deverá  ser  protocolizada  junto  à  Secretaria  Municipal  de  Esportes  e  Lazer

localizada na rua São José, 345, Bairro Country Club, no horário das 13h00 às 17h30 horas.

6.9. Não serão admitidas propostas apresentadas fora do prazo.

6.10. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será realizado sorteio público em data

a ser definida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, nos termos do art. 45, § 2º da Lei

Federal nº 8.666/93.

6.11.  Classificadas  as  propostas,  a  Secretaria  Municipal  de  Esportes  e  Lazer  promoverá  a

divulgação do resultado.

6.12. A empresa declarada vencedora terá o direito de estampar seu nome/marca nas camisetas.

6.13. Os patrocinadores selecionados no edital de Chamada Pública nº 002/2019 se encarregarão

de contatar a empresa vencedora do presente edital para que promovam o custeio das camisetas
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de acordo com as cotas de patrocínio.

6.14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão referida no item 6.4 deste subitem.

7 – DOS PATROCÍNIOS 

7.1. No caso do patrocínio material (itens de 1 e 2) da Tabela constante no subitem 7.1.4. deste

Edital a empresa interessada deverá escolher a cota de patrocínio (01, 02, ou 03) e quantidade

observando o modelo constante no ANEXO II deste edital. Os itens para patrocínio material

são:

a) item 1 – frutas (maçã e banana);

b) item 2 – Kit (sacochila e squeezer);

7.2. No caso do  patrocínio material,  a empresa interessada deverá indicar sua intenção no

FORNECIMENTO DE MATERIAL  dos itens 01 ou 02 ou item 03 de APOIO  com UTI móvel,

observando o modelo constante no ANEXO II deste edital.

7.3. O patrocínio material (Fornecimento de material ou apoio) poderão ser cumulados entre si.

Neste caso  o patrocinador  interessado deverá  apresentar,  conjuntamente,  sua proposta  para

patrocínio pecuniário e sua proposta para patrocínio material.

8 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DO PATROCÍNIO

8.1. Quanto aos itens e cotas disponíveis, as condições do patrocínio são as seguintes:

8.1.1. Os interessados poderão apresentar propostas para o PATROCÍNIO MATERIAL E APOIO,

para os quais serão disponibilizadas as seguintes cotas:

a) COTA “01”: Cota correspondente ao patrocínio 350 (trezentos e cinquenta) kit's de corrida

pedestre, contendo 01 sacochila e 01 garrafa squeezer, com direito à estampa do patrocinador na

camiseta e sua inclusão em banners do evento;

b) COTA “02”: Cota correspondente ao patrocínio pecuniário de 04(quatro) caixas de maça tipo

gala, correspondente a 80 Kg e 04(quatro) caixas de banana prata, correspondente a 80 Kg, com

direito à estampa do patrocinador na camiseta  e sua inclusão em banners do evento; 

c) COTA “03”: Disponibilização de ambulância UTI: apoio de empresa, associação ou cooperativa

ligada à área da saúde que se interesse em disponibilizar 01 (uma) ambulância com (um) médico.

8.1.2.  Para  o  patrocínio material (fornecimento  de  ítem ou apoio)  com direito  à  estampa do

patrocinador na camiseta e sua inclusão em  banners do evento são disponibilizados conforme

especificado nos ítens 2.2.1. e 2.2.2. deste Edital.

8.1.3. O patrocinador interessado poderá participar com quantas cotas for de seu interesse em 01

(um) ou mais itens, podendo cumular o patrocínio material (fornecimento de ítem ou apoio).
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8.1.4. Tabela com os itens e respectivas quantidades, especificações e valores estimados:

Itens: Quantidade

total:

Especificações: Valor  estimativo

(total):

1. Frutas

8 caixas

04  CAIXAS  DE  MAÇÃ  GALA,

CORRESPONDENTE  A  80  Kg  E  04

CAIXAS  DE  BANANA  PRATA,

CORRESPONDENTE A 80 Kg

R$ 1.000,00

2.  Kit  corrida

pedestre

(Sacochila e Squeezer)

350

SQUEEZER  COM  CAPACIDADE

MÍNIMA DE 400  ML  E  SACOCHILA

PERSONALIZADO,  NAS  MEDIDAS

MÍNIMAS DE 35 Cm x 41 Cm, COM

SILK  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL

DE  POÇOS  DE  CALDAS  E

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

ESPORTES.

Patrocínio  de

Material

3.  Apoio  com  UTI

móvel, nos moldes do

edital

01
ESPECIFICAÇÕES  CONFORME

CLÁUSULA 1ª, ITEM 1.3.
- APOIO -

8.1.5.  As  cotas  de  patrocínio  que  forem  ofertadas  pelos  patrocinadores  serão  destinadas  ao

patrocínio  dos  itens  indicados  acima.  Após  a  seleção  das  ofertas  das  cotas  de  patrocínio

apresentadas  pelas  empresas  interessadas  haverá  a  divulgação  das  empresas  patrocinadoras

vencedoras do certame.

8.1.6. Para fins de direito de imagem, os patrocinadores selecionados autorizam expressamente a

utilização e a veiculação de seus nomes e/ou marcas em camisetas e  banners alusivos a  “12ª

Meia  Maratona  das  águas,  Poços/Pocinhos  -  2019”,  assim  como  a  veiculação  nos  mais

diversificados  meios  de  comunicação,  sem que  disto  resulte  qualquer  direito  à  percepção  de

valores ou mesmo indenização.

8.1.7. Os patrocinadores selecionados poderão, durante a realização da “12ª Meia Maratona das

águas, Poços/Pocinhos - 2019”, caso queiram, montar tendas ou quiosques, por sua conta e

responsabilidade,  a fim de divulgar a sua marca,  produtos ou serviços,  contanto que possua

apenas viés expositivo e instrucional. São expressamente proibidas a publicidade de natureza:

religiosa,  político-partidária,  bem  como  de  produtos  fumígeros  e  bebidas  alcoólicas,

medicamentos,  bem  com  outros  tipos  publicidade  que  atentem  contra  a  moral  e  os  bons
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costumes.

8.1.8.  Em relação  ao  patrocínio  material  na  modalidade  de  apoio  ao  item “Fornecimento  de

Materiais” e “Apoio com UTI móvel” a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer definirá junto ao

patrocinador o modelo do material e o cronograma desportivo. 

8.1.9. Este edital de seleção não contempla eventual concessão ou ampliação de incentivo ou

benefício  de  natureza  tributária  ou  fiscal,  restringindo-se  a  ser  instrumento  de  integração,

sensibilização e fomento à prática da solidariedade. 

8.1.10. O presente edital terá apenas um vencedor para patrocínio de cada cota.

8.1.11. O presente edital não se estende à pessoa física, podendo ser os patrocinadores, apenas,

pessoas jurídicas.

8.1.12. Os patrocinadores dos itens “Fornecimento de Materiais” (sacola e squeezer) poderão, caso

queiram, disponibilizar na área central do Município de Poços de Caldas, local para que os atletas

retirem os respectivos kits, no dia 13/07/2019, entre 8h00 e 17h00.

9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1  –  O  edital  e  seus  anexos  são  complementares  entre  si,  sendo  que  quaisquer  detalhes

mencionados em um dos documentos  e  omitidos  nos  outros  será  considerado especificado e

válido.

9.2 – Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem proposta relativa a

presente Chamada Pública.

9.3 – O presente edital poderá ser revogado por razões de interesse público decorrente de fato

superveniente, devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte, por ilegalidade, de

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito.

9.4 – As publicações relativas ao presente edital serão efetuadas pela Secretaria Municipal de

Esportes e Lazer no site da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.

9.5 – Somente terão o direito a usar a palavra, rubricar a documentação, apresentar reclamações

e assinar atas os representantes credenciados bem como os membros da Comissão.

9.6  –  O proponente interessado ou seu representante legal  fica responsável  pela fidelidade e

legitimidade  das  informações  e/ou  documentos  apresentados  em qualquer  fase  da  Chamada

Pública.

9.7 – O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da

interessada, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua

proposta, podendo a Comissão realizar diligências.

9.8 – As normas que disciplinam esta Chamada Pública serão sempre interpretadas em favor da
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ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse, a finalidade

e a segurança do certame.

9.9  –  As  informações  relativas  a  esta  Chamada  Pública  poderão  ser  obtidas,  pelos

interessados, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizada na Rua São José n.º

345, bairro Jardim Country Club, de segunda a sexta-feira no horário de 12 as 18 horas,

pelos  telefones:  3697-2334,  3697-2082  e  pelo  e-mail:  flaviopocos@gmail.com,  ou

efmarcelacarvalho@yahoo.com.br.

9.10 – Integram o presente edital os seguintes ANEXOS:

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

ANEXO III – TERMO DE CREDENCIAMENTO 

9.11 – Fica eleito o foro da cidade de Poços de Caldas-MG para dirimir qualquer controvérsia

resultante desta chamada pública, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

Poços de Caldas, ___ de ______ de 2019

Wellington Alber Guimarães

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

mailto:efmarcelacarvalho@yahoo.com.br
mailto:flaviopocos@gmail.com
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO

Itens: Quantidade

total:

Especificações: Valor  estimativo

(total):

1. Frutas

8 caixas

04  CAIXAS  DE  MAÇÃ  GALA,

CORRESPONDENTE  A  80  Kg  E  04

CAIXAS  DE  BANANA  PRATA,

CORRESPONDENTE A 80 Kg

R$ 1.000,00

2. Kit corrida pedestre

(Sacochila e Squeezer)

350

SQUEEZER  COM CAPACIDADE  MÍNIMA

DE  400  ML  E  SACOCHILA

PERSONALIZADO,  NAS  MEDIDAS

MÍNIMAS DE 35 Cm x 41 Cm, COM SILK

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS

DE CALDAS E SECRETARIA MUNICIPAL

DE ESPORTES.

Patrocínio  de

Material

3.  Apoio com UTI móvel,

nos moldes do edital
01

ESPECIFICAÇÕES  CONFORME

CLÁUSULA 1ª, ITEM 1.3.
- APOIO -
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

Chamada Pública n.º 004/2019 – SMEL

Nome da empresa:

CNPJ n.º:

Endereço completo:

Telefones:

E-mail:

Tipo  das  cotas  (01,

02   e/ou  03  –

Conforme Edital)

Itens  que  deseja  patrocinar

(Edital)

Quantidades de cotas:

Estando de acordo com os termos do edital do certame, apresentamos a presente proposta.

Poços de Caldas, ____/____/2019

_______________________

(Nome e assinatura do representante legal da empresa)



                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

___________________________________________________________________

ANEXO III – TERMO DE CREDENCIAMENTO

(Nome da  empresa)  _________,  CNPJ n.º  ______,  sediada  (endereço  completo)  _____,  neste  ato

representada por seu sócio/gerente, o Sr. ______, brasileiro, (estado civil) ___, portador da cédula

de identidade RG nº ____, inscrito no CPF sob o nº ______, residente e domiciliado no endereço

______, com poderes estabelecidos no ato de investidura ___ (citar atos constitutivos da pessoa

jurídica, ata de eleição, etc) conforme cópia em anexo, no uso de suas atribuições legais, nomeia e

constitui seu bastante representante o Sr. _______,  brasileiro, (estado civil)  _____,  cargo _____,

portador  da cédula  de  identidade RG nº  ______,  inscrito  no CPF sob o  nº  _____,  residente  e

domiciliado no endereço ______, com poderes para representá-lo no certame Chamada Pública n.º

002/2019 – SMEL, podendo apresentar a proposta, assinar atas e praticar todos os demais atos

do referido certame.

Poços de Caldas _____/_____/2019.

_________________________________

Nome e assinatura do representante legal da empresa e CNPJ


	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
	___________________________________________________________________

