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 n.º 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
“HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER”, resolve HOMOLOGAR o Edital de
Chamamento Público para Patrocínio, nos seguintes termos:
a) Processo n.º 3117/2020;
b) Edital: Chamamento Público para Patrocínio n.º 001/2020;
c) Secretaria: Gabinete do Prefeito;
d) Objeto: Seleção de empresa privada ou organização da sociedade civil, interessada
em patrocinar o EVENTO PÚBLICO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,
que ocorrerá no dia 06 de março de 2020, no Centro Cultural 25 de Julho, para a contratação de
duas sessões do espetáculo teatral “Pois é vizinha”, da Companhia de Solos & Bem
Acompanhados, que será apresentado para as servidoras públicas municipais em homenagem ao
dia da mulher, sendo uma sessão às 15h e uma sessão às 19h30min;
e) Data da Homologação: 28 de fevereiro de 2020;
f) Empresa classificada: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União de
Estados RS SC MG – Sicredi Uniestados.
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 empresa/marca no Centro Cultural 25 de
Julho, e deverá realizar o pagamento referente à contratação das duas sessões do espetáculo
diretamente para a Companhia de Solos & Bem Acompanhados. Desde já, fica autorizada a
confecção do Termo de Patrocínio correspondente.
Erechim/RS, 28 fevereiro de 2020.

VALDIR FARINA
Secretário Municipal de Administração
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