
 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO Nº 0001/2018 
REFERENTE À REALIZAÇÃO DO 10º CORREDOR CULTURAL DE JUIZ DE FORA 
 
A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage – FUNALFA torna público o presente Edital de 
Chamamento Público para recebimento de Propostas de Patrocínio, visando à realização do 
10º Corredor Cultural de Juiz de Fora, previsto para os dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2018.  
 
 
PREÂMBULO 
 
O Corredor Cultural surgiu em 2009, seguindo a tendência das “Viradas Culturais”. O evento se 
consolidou no mês de maio como uma celebração do aniversário de Juiz de Fora, que é 
comemorado no dia 31 daquele mês, ostentando um formato múltiplo e eclético, que 
contempla as mais variadas expressões artísticas. Ao longo de suas nove edições, mais de 800 
atrações foram oferecidas ao público, com enorme sucesso. 
 
Em 2017, o formato passou por modificações que enriqueceram e diversificaram sua grade de 
eventos, com a participação ativa da classe artística na seleção das atrações. Foi aberto 
chamamento público para seleção de propostas de artistas e produtores das áreas da cultura 
como música, dança, circo, teatro, cinema, fotografia, artes plásticas, gastronomia, cultura 
popular, moda, games e outras, apresentadas em formato de feiras, oficinas, mostras, shows e 
demais eventos de caráter artístico. 
 
A expectativa para este novo modelo foi ampliar o alcance popular do evento e sua pluralidade 
de linguagens, em um processo transparente e democrático, oferecendo uma programação 
cultural diversificada, acessível e de qualidade.  
 
Em todas as suas edições, o Corredor Cultural foi integralmente patrocinado pela Prefeitura de 
Juiz de Fora e pela Funalfa. A iniciativa da Administração Pública, de oportunizar a participação 
de interessados no patrocínio do evento, visa assegurar a toda a comunidade a continuidade 
de um projeto de sucesso, garantindo que sua programação continue se ampliando, formando 
público, celebrando a diversidade cultural e fomentando a cadeia produtiva da cultura no 
município e região.  
 
 
1. DO OBJETO DO PATROCÍNIO  

 
1.1. O presente edital tem por objetivo a seleção de propostas para celebração de termo de 
compromisso de patrocínio, visando à realização do 10º Corredor Cultural de Juiz de Fora. 
 
 
2. DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO 
 
2.1. O evento Corredor Cultural está previsto para acontecer nas datas de 14, 15 e 16 de 
dezembro de 2018, no Município de Juiz de Fora, e contemplará as atividades devidamente 
selecionadas pela Funalfa através de cadastramento público de projetos, divulgado no Diário 
Oficial do Município em 17 de maio de 2018. 
 
2.1.1. Na eventualidade de os contemplados no processo seletivo mencionado no subitem 



 

 
 

anterior não manifestarem interesse em participar das atividades do Corredor Cultural, ou 
havendo disponibilidade de recursos, a Funalfa poderá realizar o evento com a participação de 
novos interessados, respeitadas as normas vigentes e os princípios que regem a Administração 
Pública.   
 
2.2. Eventuais alterações no cronograma de execução do evento serão divulgadas através de 
publicação no Diário Oficial do Município e no endereço web <pjf.mg.gov.br/funalfa>. 
 
 
3. DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS  
 
3.1. A captação de recursos poderá ocorrer através de: 
 
a) incentivo fiscal, nos termos da Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991 (Lei Rouanet); ou  
 
b) patrocínio direto.  
 
3.1.1. Para atendimento ao disposto no subitem 3.1, a, o projeto referente ao 10º Corredor 
Cultural encontra-se devidamente aprovado pelo Ministério da Cultura, e registrado sob o 
número Pronac 177718. 
 
3.2. Os interessados que optem por patrocinar o evento através da Lei Rouanet terão direito à 
isenção fiscal do valor patrocinado, nos termos da Lei. 
 
3.3. Os recursos captados a título de patrocínio constituirão receitas da Funalfa e serão 
aplicados na promoção, organização e execução do evento 10º Corredor Cultural. 
 
 
4. DOS VALORES  
 
4.1. O valor total previsto para realização do evento, para fins de captação de recursos, é de 
R$571.235,38 (quinhentos e setenta e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e oito 
centavos).  
 
4.1.1. Caso o montante previsto para captação não seja atingido, o evento poderá ser 
realizado com o valor mínimo de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). 
 
4.1.2.  A Funalfa poderá investir até R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) de recursos 
próprios para garantir a realização do evento, na hipótese de não serem captados, na íntegra, 
os valores mínimos projetados no subitem 4.1.1. 
 
4.2. Os recursos empregados na execução do evento correrão à conta da dotação 
orçamentária 13.392.0006.2024.  
 
 
5. DAS COTAS DE PATROCÍNIO 
 
5.1. A Proposta de Patrocínio poderá contemplar 04 (quatro) cotas monetárias, vide tabela:  
 



 

 
 

Tipo de cota Valor do investimento 

Apoio R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

Bronze R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

Prata R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

Ouro R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

 
5.2. Serão disponibilizadas quantas cotas forem o número de interessados, podendo uma 
mesma proponente oferecer até uma proposta por tipo de cota. 
 
 
6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
6.1. Poderão participar do cadastramento todas as pessoas jurídicas que demonstrem 
capacidade econômico-financeira para honrar a cota de patrocínio pleiteada e que não 
incidam nas restrições previstas no art. 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.  
 
6.1.1. A proponente deverá, ainda, apresentar a declaração constante do anexo II deste Edital, 
atestando: 
 
a) Não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
empregar menor de 16 anos, salvo, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz; 
 
b) Não trazer prejuízos à sociedade e ao meio ambiente sustentável; 
 
c) Não provocar maus-tratos em animais; 
 
d) Não promover quaisquer tipos de ações discriminatórias de gênero, raça, crença religiosa ou 
orientação sexual; 
 
e) Não possuir cunho exclusivamente religioso e/ou político-partidário, à exceção de 
manifestações populares reconhecidamente tradicionais; 
 
f) Não envolver fabricação de armamentos; 
 
g) Não possuir vínculo com a exploração de trabalho infantil, degradante ou escravo;  
 
h) Não comercializar, expor ou veicular material pornográfico; 
 
i) Não estar em situação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
 
j) Não possuir qualquer pendência referente à documentação jurídico/fiscal/trabalhista; 
 
l) Não exercer ou estar relacionada com atividade ilegal ou que possa colocar em risco a 
imagem institucional da Funalfa e do Município de Juiz de Fora. 
 
6.2. A proponente deverá instruir a proposta com os elementos e documentos necessários à 
confirmação de sua regularidade documental e fiscal e de sua capacidade econômico-
financeira, nas condições estipuladas no item 8.2 deste Edital, de forma a assegurar à Funalfa a 



 

 
 

exequibilidade da proposta e viabilidade de seu efetivo cumprimento. 
 
6.3. Cada proponente poderá manifestar interesse em patrocinar o evento oferecendo o valor 
de patrocínio correspondente a uma ou mais faixas estipuladas no item 5.1. 
 
 
7. DA ATIVAÇÃO E VEICULAÇÃO DA MARCA 
 
7.1. Na condição de patrocinadores do evento, assistirá às proponentes selecionadas o direito 
de exibição de sua marca comercial, nos termos declinados no item 7.2. 
 
7.2. Os quantitativos para cada tipo de ativação por cota serão definidos de acordo com a 
tabela abaixo: 
 

Contrapartidas oferecidas Cotas contempladas 

BANNERS FACHADA: 5 unidades de 8,5 x 1,5m, a serem instaladas 
na fachada do Paço Municipal (esquina da Avenida Rio Branco com 
a Rua Halfeld); 

Ouro 
BOTTONS: 3.000 adesivos de 7 x 7cm a serem distribuídos durante 
a realização dos eventos; 

WIND BANNERS: 20 unidades de 3,5 x 0,5m, a serem dispostas em 
locais públicos durante a realização dos eventos; 

IMPRENSA: uma representante da Patrocinadora será convidada 
para a coletiva de imprensa de lançamento do Corredor Cultural; 

BANNERS MÓVEIS: 10 unidades de 0,6 x 0,9m, a serem dispostas 
em espaços onde forem realizados eventos; 

Ouro e Prata 
BANNER PRAÇA: 1 unidade de 4,3 x 1,5m, a ser instalada na 
entrada da Praça Antônio Carlos (Avenida Getúlio Vargas); 

FOLDERS: 10.000 unidades contendo a programação do Corredor 
Cultural, a serem distribuídas durante a realização dos eventos; Ouro, Prata e Bronze 

HOTSITE: endereço virtual, em versão desktop e mobile, contendo 
a programação completa do evento; 

Ouro, Prata, Bronze 
e Apoio 

CITAÇÃO: as patrocinadoras serão citadas na abertura de todos os 
eventos. 

Ouro, Prata, Bronze 
e Apoio 

 
7.3. A proponente poderá realizar outras ações de marketing e ativação de marca no âmbito 
do Corredor Cultural, às próprias expensas, mediante prévia aprovação da Comissão Especial 
de Avaliação da Funalfa, referida no item 9.1 da Cláusula Nona deste edital. 
 
7.3.1. O quantitativo e as formas de ativações permitidas serão definidos mediante a categoria 
de patrocínio escolhida pela proponente, de acordo com critérios estabelecidos pela Comissão 
Especial de Avaliação. 
 
7.3.2. O cadastramento e organização de eventuais pontos de venda e distribuição de brindes 
observarão as recomendações da Secretaria de Atividades Urbanas da Prefeitura de Juiz de 
Fora – SAU, e serão de responsabilidade do parceiro. 
 
 



 

 
 

8. DA INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO  
 
8.1. Os interessados em participar do presente Edital deverão apresentar Proposta de 
Patrocínio junto ao setor de Protocolo da Funalfa, situado à Avenida Barão do Rio Branco, nº 
2234, 2º andar, entre os dias 01 e 07 de novembro de 2018, de segunda a sexta-feira, das 09h 
às 12h e de 14h às 17h. 
 
8.2. As proponentes deverão instruir sua Proposta de Patrocínio com a seguinte 
documentação: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
b) cópia dos atos constitutivos, devidamente registrados; 
 
c) cópia da ata de assembleia de eleição e posse da Diretoria em exercício ou outro documento 
que comprove os devidos poderes de representação; 
 
d) cópia dos documentos de identificação (RG e CPF/MF) do representante legal da 
proponente e respectivo comprovante de residência; 
  
e) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio da 
proponente; 
 
f) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei; 
 
g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
h) declaração, firmada por representante legal devidamente constituído, de que a proponente 
possui disponibilidade financeira para fazer frente ao patrocínio do evento, nos termos da 
proposta realizada, conforme modelo constante do anexo I deste Edital; 
 
i) declaração, firmada por representante legal devidamente constituído, de que a proponente 
não incide nas demais restrições referidas na Cláusula Sexta, item 6.1.1, conforme modelo 
constante do anexo II deste Edital; 
 
j) carta de apresentação de proposta de patrocínio, preenchida e assinada pelo representante 
legal da proponente, apresentada preferencialmente em papel timbrado da empresa, 
conforme modelo constante do anexo III deste Edital; 
 
l) formulário de oferta de proposta de patrocínio preenchido, conforme modelo constante do 
anexo IV deste Edital.  
 
8.3. Os documentos solicitados no item anterior deverão ser apresentados em envelope 
lacrado etiquetado da seguinte forma:  
 



 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE PATROCINADORES – 10º CORREDOR CULTURAL 

NOME DA PROPONENTE 

NOME, TELEFONE E E-MAIL DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
8.4. Deverá ser apresentado um conjunto completo de documentos para cada Proposta de 
Patrocínio em disputa, mesmo que as proponentes participem da disputa por mais de uma 
cota. 
 
8.5. As proponentes se responsabilizam, integralmente, pela autenticidade e veracidade dos 
documentos apresentados, sob pena das sanções cíveis e criminais cabíveis. 
 
 
9. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO 
 
9.1. A seleção das Propostas de Patrocínio será processada e julgada pela Comissão Especial de 
Avaliação, cabendo-lhe conduzir os trabalhos necessários à sua realização. 
 
9.2. A Comissão Especial de Avaliação será composta por servidores da Funalfa a serem 
designados através de publicação no Diário Oficial do Município. 
 
9.3. As propostas recebidas serão submetidas ao exame da Comissão Especial de Avaliação, 
que se pronunciará acerca das condições de habilitação de todas as proponentes, à luz do 
disposto no Cláusula Oitava deste Edital. 
 
9.3.1. Para cumprimento do disposto no item 9.3, a Comissão Especial de Avaliação poderá 
realizar diligências e requerer esclarecimentos e informações adicionais, inclusive para 
verificação da capacidade econômica e financeira das proponentes para honrar as obrigações 
assumidas.  
 
9.3.2. A proponente terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para responder aos questionamentos 
realizados pela Comissão Especial de Avaliação, devendo fazê-lo por escrito, através do e-mail 
<funalfa.projeto@gmail.com>. 
 
9.3.3. As propostas apresentadas e que cumpram, integralmente, as exigências deste Edital 
serão aceitas.   
 
9.3.3.1. Caso uma proponente, em sua inscrição, exija exclusividade no seu segmento de 
atuação, ou caso a soma total das propostas recebidas ultrapasse os limites previstos na IN nº 
5, de dezembro de 2017, do Ministério da Cultura, a Comissão Especial de Avaliação 
selecionará as propostas observando os seguintes critérios: 
 
a) Maior cota de patrocínio; 
 
b) Sorteio. 
 



 

 
 

9.4. Caso as propostas não atendam às exigências previstas neste Edital, uma vez esgotadas as 
possibilidades de saneamento, esclarecimento ou diligência, a Comissão Especial de Avaliação 
as considerará inabilitadas. 
 
9.5.  Após a seleção das proponentes, a Comissão Especial de Avaliação encaminhará o 
resultado ao Superintendente da Funalfa, para a devida homologação do procedimento e 
conseguinte publicação no Diário Oficial do Município. 
 
9.6. A Comissão Especial de Avaliação fundamentará todas as suas decisões com base no 
interesse público e na legislação de referência. 
 
 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1. Da decisão da Comissão Especial de Avaliação caberá recurso, a ser interposto no prazo 
de 04 (quatro) dias a partir da publicação da decisão no Diário Oficial do Município. 
 
10.1.1. O recurso deverá ser encaminhado via e-mail <funalfa.projeto@gmail.com>, subscrito 
por representante legal do Recorrente, à Comissão Especial de Avaliação, que deverá 
pronunciar-se no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
 
10.2. Da decisão proferida pela Comissão Especial de Avaliação não caberá novo recurso. 
 
 
11. DA CONTRATUALIZAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
11.1. Cumpridas as formalidades referidas no item 9.5, a Comissão Especial de Avaliação 
convocará as proponentes selecionadas para assinatura do Termo de Compromisso de 
Patrocínio, constante do anexo V deste Edital. 
 
11.2. As proponentes selecionadas terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
assinatura, para efetuar o depósito do valor correspondente ao patrocínio na conta, sob pena 
de invalidação da respectiva Proposta de Patrocínio e da eventual seleção da segunda melhor 
proposta e assim sucessivamente, ainda se sujeitando aos termos do item 11.4. 
 
11.3. Patrocínios diretos deverão ser depositados na conta Banco do Brasil Ag. 2592-5 Cc. 
41.451-4 e patrocínios através de incentivo fiscal na conta Banco do Brasil Ag. 0024-8 Cc. 
122.837-4. 
 
11.4. A proponente selecionada que não efetuar o depósito no prazo, não honrando sua 
proposta, garantida a defesa prévia e o devido processo legal, estará sujeita, de forma 
concomitante, à aplicação da penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o 
Município de Juiz de Fora, pelo prazo de 02 (dois) anos, e ao pagamento de multa no importe 
de 20% (vinte por cento) do valor proposto.  
 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 



 

 
 

12.1. Os interessados poderão obter informações adicionais e esclarecimentos a respeito do 
edital através do e-mail <funalfa.projeto@gmail.com>, especificando, no campo apropriado 
para assunto: "Edital de Cadastramento de Patrocínios – 10º Corredor Cultural", ou pelo 
telefone (32) 3690-2307. 
 
12.2. A realização do evento fica condicionada à captação de recursos no valor mínimo de 
R$100.000,00 (cem mil reais). 
 
12.3. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Especial de Avaliação, que deverá 
interpretar as regras previstas neste Chamamento e basear todas as suas decisões nas 
normativas vigentes e nos princípios que regem a Administração Pública.  
 
12.4. Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
Anexo I – Declaração sobre disponibilidade financeira 
Anexo II – Declaração sobre inexistência de impedimentos 
Anexo III – Carta de apresentação de proposta de patrocínio 
Anexo IV – Formulário de oferta de proposta de patrocínio 
Anexo V – Minuta de Termo de Compromisso de Patrocínio. 
 
 
 
 

Juiz de Fora, 31 de outubro de 2018. 
 
 

JOSÉ AMÉRICO MANCINI DE PAIVA JR. 
Superintendente 

Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage 
 



 

[PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE] 

 

Observação: Este documento é apenas uma referência. Readeque-o conforme sua necessidade. 

 
ANEXO I – DECLARAÇÃO SOBRE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 

 

 

[IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE], por intermédio de seu representante legal [NOME DO 

REPRESENTANTE LEGAL], portador da Cédula de Identidade R.G. nº [..........] e inscrito no CPF 

sob o nº [..........], DECLARA, para todos os fins, que dispõe de recursos financeiros para honrar, 

integral e tempestivamente, todas as obrigações previstas no presente Edital. 

 

Juiz de Fora, [....] de [..........] de 2018. 

 

____________________________________________ 

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

[CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL] 



 

[PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE] 

 

Observação: Este documento é apenas uma referência. Readeque-o conforme sua necessidade. 
 
ANEXO II – DECLARAÇÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 

 

[IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE], por intermédio de seu representante legal [NOME DO 

REPRESENTANTE LEGAL], portador da Cédula de Identidade R.G. nº [..........] e inscrito no CPF 

sob o nº [..........], DECLARA, para todos os fins, que: 

a) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz; 

b) Não traz prejuízos à sociedade e ao meio ambiente sustentável; 

c) Não provoca maus-tratos em animais; 

d) Não promove quaisquer tipos de ações discriminatórias de gênero, raça, crença religiosa ou 

orientação sexual; 

e) Não possui cunho exclusivamente religioso e/ou político-partidário, à exceção de 

manifestações populares reconhecidamente tradicionais; 

f) Não envolve fabricação de armamentos; 

g) Não possui vínculo com a exploração de trabalho infantil, degradante ou escravo;  

h) Não comercializa, expõe ou veicula material pornográfico; 

i) Não está em situação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, nem processo de dissolução ou liquidação; 

j) Não possui qualquer pendência referente à documentação jurídico/fiscal/trabalhista; 

l) Não exerce nem está relacionada com atividade ilegal ou que possa colocar em risco ã 

imagem institucional da Funalfa e do Município de Juiz de Fora. 

 

Juiz de Fora, [....] de [..........] de 2018. 

 

____________________________________________ 

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

[CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL] 



 

[PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE] 

 

Observação: Este documento é apenas uma referência. Readeque-o conforme sua necessidade. 
 
ANEXO III – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PATROCÍNIO 

 

 

[IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE], por intermédio de seu representante legal [NOME DO 

REPRESENTANTE LEGAL], portador da Cédula de Identidade R.G. nº [..........] e inscrito no CPF 

sob o nº [..........], vem apresentar proposta de patrocínio ao evento 10º Corredor Cultural, 

acompanhada dos documentos comprobatórios de sua fiel representação, habilitação jurídica 

e regularidade fiscal, comprometendo-se a honrar, em caráter irrevogável e irretratável, o 

compromisso de patrocínio com a aquisição de 01 (uma) cota do tipo [ESCOLHER ENTRE: 

OURO, PRATA, BRONZE OU APOIO] no valor de R$ [XXX.XXX,XX] [(VALOR DO INVESTIMENTO 

POR EXTENSO)]. 

 

Juiz de Fora, [....] de [..........] de 2018. 

 

____________________________________________ 

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

[CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL] 



 

 
 

ANEXO IV – FORMULÁRIO DE OFERTA DE PROPOSTA DE PATROCÍNIO 

 

DADOS DA PESSOA JURÍDICA 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO COMERCIAL:  

CIDADE/ESTADO:  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

SITE:  

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME COMPLETO:  

RG:  

CPF:  

CARGO/OCUPAÇÃO:  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

CIDADE/ESTADO:  

TELEFONE/CELULAR:  

E-MAIL:  

 

COTA DE PATROCÍNIO 

 APOIO – R$ 10.000,00 (dez mil reais)  BRONZE – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

 PRATA – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)  OURO – R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

 

DESEJA EXCLUSIVIDADE NO SEGMENTO? 

 NÃO   SIM 

 

DECLARAÇÃO: 

 

Eu, [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], responsável legal pela proposta, declaro conhecer e 

concordar com os termos do Edital de Chamamento Público ao qual se refere este formulário 

de inscrição. Declaro ainda que respondo pela veracidade das informações indicadas no 

presente. 

 

Juiz de Fora, [....] de [..........] de 2018. 

 

____________________________________________ 

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

[CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL] 



 

 
 

ANEXO V – MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCÍNIO 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCÍNIO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 
CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE – FUNALFA 
E [NOME DA EMPRESA PATROCINADORA], 
VISANDO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA 
A  REALIZAÇÃO  DO  10º  CORREDOR  CULTURAL 

 
 
 
 
A FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE, Fundação Pública inscrita no CNPJ sob o 
nº 20.429.437/0001-52, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.234, Centro, Nesta, 
CEP 36016-310, neste ato representada por seu Superintendente, Sr. JOSÉ AMÉRICO MANCINI 
DE PAIVA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, comunicólogo, portador da carteira de identidade nº 
MG 10.289.038, inscrito no CPF sob o nº 063.935.306-18, doravante denominada FUNALFA, e 
[NOME DA EMPRESA PATROCINADORA], pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº [.....], 
estabelecida no endereço [.....], neste ato representada por [NOME DO REPRESENTANTE 
LEGAL], [NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E PROFISSÃO], portador da carteira de identidade nº 
[.....], inscrito no CPF sob o nº [.....], doravante denominada PATROCINADORA, resolvem 
celebrar o presente Termo de Compromisso de Patrocínio, à luz dos preceitos insculpidos na 
lei 8.666/93 e com base nas cláusulas contidas no Edital de Chamamento Público de Propostas 
de Patrocínio nº0001/2018 – 10º Corredor Cultural, publicado no Diário Oficial do Município 
em 01/11/2018, e conforme justificativas e demais elementos constantes do processo 
administrativo nº 008997/2018 vol.01, mediante as seguintes condições: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 O presente Termo tem por objeto estabelecer a colaboração entre os partícipes, 
mediante a comunhão de esforços, para a realização do evento 10º Corredor Cultural, 
devendo ser observada a legislação vigente e demais regulamentos expedidos pela FUNALFA. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PATROCÍNIO 
 
2.1 A PATROCINADORA se compromete ao integral cumprimento das obrigações previstas 
no Edital de Chamamento Público de Propostas de Patrocínio nº0001/2018 – 10º Corredor 
Cultural e na Proposta aprovada, os quais integram o presente Termo independente de 
transcrição por ser de conhecimento das partes. 
  
2.2 A PATROCINADORA se compromete a transferir, à FUNALFA, o valor total de R$ 
[XXX.XXX,XX] [(VALOR DO INVESTIMENTO POR EXTENSO)], referente ao valor da(s) cota(s) 
selecionada(s) na Proposta, mediante depósito na conta indicada no item 2.4 deste Termo. 
 



 

 
 

2.3 A PATROCINADORA por sua livre e espontânea vontade, a título gratuito, sem 
quaisquer condições ou encargos, faz a concessão do patrocínio, transferindo à FUNALFA o 
valor acima descrito no item 2.2 em caráter irrevogável e irretratável. 
 
2.4 O pagamento da(s) cota(s) será efetuado por meio de depósito identificado na conta 
corrente [.....], agência [.....], Banco do Brasil, no valor integral constante da proposta, sem 
direito a deduções de qualquer natureza, sendo as eventuais despesas bancárias de inteira 
responsabilidade da PATROCINADORA.  
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA APOSIÇÃO DE MARCA 
 
3.1 Em contrapartida aos recursos financeiros aportados dispostos na Cláusula 
precedente, a PATROCINADORA poderá dar visibilidade ao seu nome na forma e quantidades 
definidas no Edital e aprovadas, previamente, pela FUNALFA. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES 
 
4.1 O descumprimento, pela PATROCINADORA, das obrigações pactuadas neste Termo 
poderá ensejar a suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Juiz de Fora, 
pelo prazo de 02 (dois) anos, e o pagamento de multa no importe de 20% (vinte por cento) do 
valor proposto, resguardados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1 A execução das medidas pactuadas neste Termo será fiscalizada pela FUNALFA através 
de seu Departamento de Cultura, na pessoa da servidora Giovana Pereira Bellini, a quem 
competirá, inclusive, sempre que necessário, indicar as medidas cabíveis visando a sua melhor 
execução, atendendo-se ao interesse público. 
 
5.2 A FUNALFA se responsabiliza pela articulação, junto aos setores competentes da 
Administração Pública, visando assegurar a fiel execução do evento 10º Corredor Cultural, 
garantindo à PATROCINADORA as condições de veiculação de imagem comercial previstas na 
Cláusula Sétima do Edital.   
 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO 
 
6.1 O presente Termo será válido por 90 (noventa) dias, admitida prorrogação, mediante 
justificativa que demonstre a necessidade de remarcação do evento. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 
 
7.1 Fica estabelecido o Foro da cidade de Juiz de Fora para dirimir toda e qualquer questão 
relativa ao presente Termo, em detrimento de todos os outros, por mais privilegiados que 
sejam. 



 

 
 

 
E, para constar, lavra-se o presente em 02 (duas) vias de igual teor, as quais, lidas e achadas 
conforme, vão assinadas pelos partícipes, com as testemunhas abaixo. 
 

Juiz de Fora, [....] de [..........] de 2018. 

 

____________________________________________ 

JOSÉ AMÉRICO MANCINI DE PAIVA JÚNIOR 

SUPERINTENDENTE DA FUNALFA 

 

____________________________________________ 

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL] 

[CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL] 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 

 
RG RG 
CPF CPF 
  
 

 


