Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ERECHIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000 – Ramal 7032
99700-010 Erechim – RS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Municipal 6.351, de 19 de setembro
de 2017, bem como pelo Decreto Municipal n.º 4.529, de 06 de outubro de 2017, e considerando
os termos da Ata de Recebimento das Inscrições para patrocínio do evento “1º FÓRUM DE
ECONOMIA CRIATIVA DO ALTO URUGUAI”, resolve HOMOLOGAR o Edital de Chamamento
Público para Patrocínio, nos seguintes termos:
a) Processo n.º 18304/2019;
b) Edital: Chamamento Público para Patrocínio n.º 017/2019;
c) Secretaria: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo;
d) Objeto: Seleção de propostas de empresas, entidades e pessoas físicas com sede
em cidades do Alto Uruguai Gaúcho, interessadas em apresentar Ideias e Negócios Criativos, que
integrem em suas ações elementos que destaquem a tecnologia, a inovação, a criatividade e a
sustentabilidade através de projetos práticos de negócios criativos, no “1º Fórum de Economia
Criativa do Alto Uruguai”, que ocorrerá nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2019, no
Centro Cultural 25 de Julho, através da apresentação de experiência de projetos que demonstrem
ações concretas da Economia Criativa e que integrem em suas ações elementos que destaquem
a tecnologia, a inovação, a criatividade e a sustentabilidade;
e) Data da Homologação: 25 de Setembro de 2019;
f) Empresas classificadas: Astrus Comunicação Visual Ltda, Indústria de Bebidas
Artesanais Missioneira Ltda, Via Gelato Sorveteria Ltda, Landvoigt Johann & Cia Ltda.
Será celebrado Termo de Patrocínio com todas as empresas inscritas, sendo que
todas restaram habilitadas/classificadas para a celebração da parceria. Os patrocinadores terão à
disposição, durante e realização do evento, espaço para divulgação de suas experiências de
projetos que demonstrem ações concretas da Economia Criativa. Desde já, fica autorizada a
confecção dos Termos de Patrocínios correspondentes.
Erechim/RS, 25 Setembro de 2019.

VALDIR FARINA
Secretário Municipal de Administração
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