PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2.018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, inscrito no CNPJ sob nº
47.842.836/0001-05, com sede à Rua Bahia, nº 1264, Centro na cidade de Fernandópolis, Estado de
São Paulo, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, faz saber a todos
quantos o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que se fará realizar neste Município
o evento denominado “FESTIVAL FERNANDÓPOLIS DE BALONISMO”, entre os dias 20 a 22
de maio de 2018, e encontram-se abertas inscrições para patrocínio do evento em questão, junto a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, sediada no Paço Municipal, sito à Rua
Bahia, nº 1.264, Centro, na cidade de Fernandópolis-SP, destinadas a cobrir despesas de custeio do
evento supra.
O prazo para inscrição estará aberto NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A
PUBLICAÇÃO DO PRESENTE EDITAL ATÉ O DIA 07 DE MAIO DE 2018.
1.

Descrição.

1.1
- O presente EDITAL tem por objeto a aquisição de cotas de patrocínio referentes ao evento
“FESTIVAL FERNANDÓPOLIS DE BALONISMO”.
1.2
- Os valores e as cotas seguem abaixo descritas, com seus valores e participações referentes
a cada cota, da forma que segue:
a) Cota 1 - Valor - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Disponibilidade: 02 (duas) cotas Inserção da logomarca em 05 (cinco) balões, em 02 lados do cesto (40cm x 80cm) mais
inserções da logomarca em 50% (cinqüenta por cento) do BackDrop no fundo do podium
mais inserção da logomarca na camiseta da organização e competidores (ombros ou mangas
– 05cm x 10cm) mais 02 (dois) passeios de balão para uma pessoa cada.
b) Cota 2 - Valor - R$ 1.000,00 (um mil reais)- Disponibilidade: 54 (cinqüenta e quatro)
cotas – Faixa em lona medindo 01 metro x 06 metros, a serem colocadas nos alambrados no
interior do evento.
c) Cota 3 - Valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Disponibilidade: 05 (cinco) cotas – Faixa
em lona medindo 03 metros x 06 metros, a serem colocadas nos alambrados no interior do
evento.
d) Cota 4 - Valor - R$ 1.000,00 (um mil reais) – Disponibilidade: 10 (dez) cotas - Inserção
da logomarca da empresa nas duas portas das camionetas de transporte dos balões (20cm x
n60cm) mais inserções da logomarca nas “Testeiras” de todas as camionetas de transporte
dos competidores e balões.
e) Cota 5 - Valor - R$ 500,00 (quinhentos reais) - Disponibilidade: 10 (dez) cotas. Inserção
da logomarca nas camisetas dos competidores e organização (costas), com espaço de 05cm x
10cm.
1.3
A inscrição será efetuada mediante manifestação de interesse devidamente protocolada junto
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, no endereço referido no preâmbulo desta.
_____________________________________________________________________________________________________________________
PAÇO MUNICIPAL: Rua Bahia, 1264 - Centro - Fernandópolis/SP - CEP: 15.600-000 - Fone (17) 3465-0150 - Fax (17) 3465-0161.
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - OUVIDORIA 0800 772 4550
CNPJ 47.842.836/0001-05

1.4
As empresas deverão manifestar seu interesse até o dia 07 de maio de 2.018, até as 17:00
horas, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, por escrito, oportunidade em
que será expedida guia para pagamento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
1.5
O não pagamento da guia retro referida, no prazo supracitado, será entendido como
desistência do interesse, ficando o Município liberado para negociar a respectiva cota com outro
interessado.
1.6
Caso surjam mais interessados do que o número de cotas disponíveis, será efetuado sorteio
para decisão de qual empresa ficará com a cota respectiva. Se necessário o sorteio será realizado
imediatamente após encerramento do prazo para manifestação de interesse, o que ocorrerá as 17:00
hr no dia 07 (sete) de maio de 2018, conforme cláusula 1.4 deste.
1.7
As cotas de patrocínios supra se destinam a cobrir despesas de custeio do evento em
questão.

REGISTRE-SE, AFIXE-SE E PUBLIQUE-SE.
Fernandópolis/SP, 19 de abril de 2018.

- ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO Prefeito Municipal de Fernandópolis
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