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 “EDUCAÇÃO NA
PRAÇA”, resolve HOMOLOGAR o Edital de Chamamento Público para Patrocínio, nos seguintes
termos:
a) Processo n.º 21455/2019;
b) Edital: Chamamento Público para Patrocínio n.º 026/2019;
c) Secretaria: Secretaria Municipal de Educação;
d) Objeto: Seleção de 01 (uma) empresa privada ou organização da sociedade civil,
produtora e/ou comerciante de erva-mate, interessada em participar do evento “Educação na
Praça”, que acontecerá no dia 24 de novembro de 2019, com início previsto para as 14h30min e
término às 18 horas, tendo por local a Praça Jaime Lago, para ocupação de espaço onde poderá
divulgar sua marca e seus produtos, e onde deverá fornecer erva mate e água quente para o
chimarrão da comunidade que frequentar o evento;
e) Data da Homologação: 11 de Novembro de 2019;
f) Empresa classificada: Ervateira Picolo Badalotti Ltda.
Será celebrado Termo de Patrocínio, respeitada a classificação da empresa, sendo
esta a única inscrita para a celebração da parceria. O patrocinador terá a disposição, durante a
realização do evento, espaço para divulgação de sua marca e seus produtos, ocasião em que
deverá fornecer erva mate e água quente para o chimarrão da comunidade que estiver
frequentando o local. Desde já, fica autorizada a confecção do Termo de Patrocínio
correspondente.
Erechim/RS, 11 de Novembro de 2019.

VALDIR FARINA
Secretário Municipal de Administração
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