
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  Nº 024/2022

PATROCÍNIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO PÚBLICO: 1º INSPIRA TURISMO

ERECHIM

O  MUNICÍPIO  DE  ERECHIM,  Estado  de  Rio  Grande  do  Sul,  através  do

Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico,  Inovação  e  Turismo,  Senhor

Emerson Schelski, com amparo na Lei Orgânica e na Legislação vigente, incluindo as

Leis Municipais nºs 6.470/2018 e 6.957/2021, e suas alterações, TORNA PÚBLICO, para

conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o Chamamento Público para a

seleção  de  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  interessadas  em  patrocinar  o  evento 1º

INSPIRA TURISMO  ERECHIM,  que  acontecerá  no  dia  08  de  dezembro  de  2022,

quinta-feira, a partir das 14 h, no Salão Del Prette do Clube Atlântico,  nos termos

definidos no presente edital e com inscrições  no período de 16 a 30 de novembro de

2022, através do e-mail: credenciamentosturismoerechim@gmail.com 

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO PÚBLICA

1.1  O presente edital  tem por finalidade a seleção de pessoas físicas ou jurídicas,

interessadas em patrocinar o evento 1º INSPIRA TURISMO ERECHIM que acontecerá

no dia 08 de dezembro de 2022.

2. DAS OPORTUNIDADES

2.1  Serão  selecionadas  todas as  pessoas físicas  ou jurídicas que  demonstrarem

interesse na participação.

2.2  O evento poderá contar com banners e materiais de divulgação fornecidos pelas

credenciadas.

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000 
99700-010  Erechim – RS
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão  participar  deste  patrocínio,  pessoas  físicas  e  jurídicas devidamente

constituídas e que comprovem mediante inscrição no CNPJ. No caso de pessoa física,

deverá ser apresentado o número do CPF.

3.2. A selecionada (patrocinador) deverá optar em disponibilizar:

LOTE 01 – Queijo, salame e presunto para coquetel com 50 pessoas. 

LOTE 02 – Bolo diversos sabores e suco pronto para  coquetel com 50 pessoas. 

LOTE 03 – Pão de queijo, mini-churros e pasteizinhos para coquetel com 50 pessoas. 

LOTE 04 – 500,00 (quinhentos reais) para as despesas com a organização do evento.

LOTE 05 – 300,00 (trezentos reais) para as despesas com a organização do evento.

3.3 As entregas dos lotes 01, 02 e 03 deverão ser combinadas com a Gestora deste Edital, 

Michele Sansigolo.

3.4 Os lotes 04 e 05 deverão estar disponíveis à gestora do evento, Michele Sansigolo  – 

Turismóloga, até o dia 05 de dezembro de 2022.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.  Poderão  participar  deste  chamamento  público  os  interessados  que  atenderem  às

exigências estabelecidas neste Edital.

4.2. É vedada a publicidade de natureza religiosa ou político-partidária e outros que atentem

contra a moral e os bons costumes.

4.3. A participação neste chamamento público implica na integral e incondicional aceitação

de todas as cláusulas e condições do presente Edital. 

5. DAS INSCRIÇÕES:

5.1 Os interessados em participar da seleção deverão preencher o formulário da inscrição

(Anexo I) e enviar para o e-mail:  credenciamentosturismoerechim@gmail.com, juntamente

com a cópia do cartão do CNPJ, sendo pessoa jurídica e CPF sendo pessoa física. 

5.2 As inscrições serão realizadas no período de 16 a 30 de novembro de 2022, através do

e-mail: credenciamentosturismoerechim@gmail.com  
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6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 Não há dotação orçamentária a ser consignada, uma vez que a presente seleção

não importará em ônus financeiro para o Município.

7. DOS DEVERES DO INTERESSADO SELECIONADO

 7.1  Os patrocinadores poderão  providenciar um banner com a logomarca da empresa

para  exposição  durante  a  realização  do  evento.  Também,  poderão  disponibilizar

souvenirs para a distribuição entres os participantes do 1º INSPIRA TURISMO ERECHIM.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1  Quaisquer  dúvidas  ou  esclarecimentos  sobre  o  evento  ou  sobre  as  questões

disciplinadas no presente edital poderão ser sanadas mediante contato com a Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, pelo telefone/whatsapp (54)

3520 7044, com Michele Sansigolo – Gestora do Evento.

Erechim (RS), 07 de novembro de 2022.

EMERSON SCHELSKI,              

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.



ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PATROCÍNIOS Nº   024/2022
1º INSPIRA TURISMO ERECHIM

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefones de contato:

E-mail:

Opção do Patrocínio:

(   ) LOTE 01 – Queijo, salame e presunto para coquetel com 50 pessoas. 

(   ) LOTE 02 – Bolo diversos sabores e suco pronto para  coquetel com 50 pessoas. 

(    )  LOTE 03 –  Pão de queijo,  mini-churros  e pasteizinhos para  coquetel  com 50

pessoas. 

(   ) LOTE 04 – 500,00 (quinhentos reais) para as despesas com a organização do

evento.

(    )  LOTE 05 – 300,00 (trezentos reais)  para as despesas com a organização do

evento.

Pelo presente instrumento, manifestamos nosso interesse em participar do evento

público 1º INSPIRA TURISMO ERECHIM, e declaramos estar cientes e de acordo com

os termos do Edital de Patrocínio.

Erechim/RS,                /             /2022.

ASSINATURA E CARIMBO
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