
Convite de Patrocínio nº 001/2021- SEL 

SELEÇÃO PÚBLICA DE PATROCÍNIO A PROJETOS/EVENTOS ESPORTIVOS DA
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EVENTOS 

 

Referência: projeto para obtenção de patrocínio para realização da  1ª Copa Prefeitura
de Juiz de Fora de E-sports/2021

Projeto de Patrocínio nº 001/2021 

A Comissão  Especial  de  Patrocínios  a  Projetos,  devidamente  designada,  através  da
Portaria nº 4405, de 12 de fevereiro de 2021, torna público, o CONVITE aos credenciados
em patrocinar eventos esportivos da Secretaria de Esporte e Lazer,  de acordo com o
Decreto Municipal  nº 13.840/2020, no Edital  de Chamamento Público de Cadastro de
Patrocinadores, nº 001/2021, e mediante as condições previstas no presente projeto e
seus anexos. 

1. DA JUSTIFICATIVA:

1.1. A realização da  1ª COPA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA DE E-SPORTS/2021,
justifica-se:

a) o esporte como um direito fundamental universal do ser humano, devendo o
Poder Público, junto à sociedade civil, articular condições para seu pleno exercício, no
âmbito do Município de Juiz de Fora; 

b) O Esporte como vetor de desenvolvimento social, através de sua habilidade de
conectar pessoas, do seu poder de inspirar e motivar e de sua capacidade de promover a
construção da paz;

c)  a  responsabilidade  do  Poder  Público  Municipal,  com  a  participação  da
sociedade, em fomentar políticas públicas de esporte e lazer, assegurando a preservação
e a promoção da qualidade de vida à população de Juiz de Fora;

d) o cenário de crise sanitária que assola a humanidade, causada pela pandemia
de COVID-19,  que resultou  na decretação de estado de calamidade para prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública; 

e) os efeitos da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento  da  emergência  de  saúde  de  importância  internacional  decorrente  do
Coronavírus, bem como da Portaria nº 188/2020,  do Ministério da Saúde, que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) e o  Decreto
Estadual nº 47.891, de 20 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública
em todo o território do Estado Minas Gerais para fins de prevenção e de enfrentamento à
epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

f) o disposto no Decreto Municipal nº 13.920, de 07 de abril de 2020, que e seu



impacto nos projetos socioesportivos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 
h) as iniciativas nacionais de “e-sports” têm sido muito apreciadas por crianças,

jovens e adultos e que vêm demonstrando bons resultados na promoção do acesso ao
esporte e ao lazer, direito fundamental do ser humano; 
j)  o  presente  edital  constitui-se  como  uma  ferramenta  essencial  à  consolidação  dos
princípios que regem a Administração Pública, em especial, os princípios expressos no
Art. 3º, da Lei Federal 8.666/1993, porquanto confere aos profissionais do setor esportivo
digital que atendam aos requisitos previstos neste edital, a possibilidade de participar e,
mediante critérios objetivos, para firmarem um termo de patrocínio para produção da 1ª
COPA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA DE E-SPORTS/2021. 

2. DO OBJETO DO PATROCÍNIO:

2.1. Chamamento público para pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas em Juiz de Fora-
MG, devidamente credenciados como “patrocinador” na página oficial  da Prefeitura de
Juiz  de  Fora,  “CADASTRO  DE  PATROCINADORES”,  interessados  na
produção/elaboração de plataforma digital para o conteúdo de e-sportes, jogos eletrônicos
esportivos, de acordo com regras técnicas definidas pela Secretaria de Esporte e Lazer,
contidas nos anexos deste Edital Projeto de Patrocínio.
2.2. Conforme  disposto  no  Art.  2º  do  Decreto  Municipal 13.840/20,o  patrocínio  será
destinado para pessoas físicas ou jurídicas interessadas em patrocinar o evento 1ª COPA
PREFEITURA DE  JUIZ  DE  FORA DE  E-SPORTS/2021,  mediante  contrapartida  de
publicidade, conforme especificações técnicas dos projetos de patrocínio que serão objeto
de procedimento específico. 

3. DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:

3.1.  O evento 1ª COPA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA DE E-SPORTS/2021 está
previsto para acontecer a partir do dia 12 de abril de 2021, e a partir dessa data, a cada
15(quinze) dias o início de uma nova modalidade.

4. DO EDITAL: 

4.1.  O  procedimento  de  patrocínio  será  coordenado  pela  Secretaria  de  Esporte

e Lazer(SEL),  mediante  a  atuação  da  Comissão  Especial  de Patrocínio,  instituída  na

forma do art. 4º do Decreto n.º 13.840/2020 e Portaria de Nomeação Nº 4405/2021.

4.2. Os interessados poderão participar do procedimento seletivo no prazo máximo de
05(cinco) dias consecutivos a partir  do primeiro dia útil  subsequente ao da publicação
deste Edital no Diário Oficial do Município - DOM, através da apresentação do Formulário
Proposta de Patrocínio, na qual deverão ser indicados os dados do interessado (razão

social/nome, endereço, CEP, telefone, email, etc.) e o projeto descritivo de patrocínio do

evento  esportivo  seu  interesse,  devendo  ser  protocolado  na  Secretaria  de  Esporte  e



Lazer(SEL),  localizada  na  Av.  Rui  Barbosa,  530,  Juiz  de  Fora,  MG,  no  horário  de
expediente (08h às 12h e das 14h às 18h).

5. DO CRONOGRAMA:

5.1. Fica o interessado ciente do CRONOGRAMA do Convite de Patrocínio:

 CRONOGRAMA DATA 
Apresentação de propostas 05 dias após a publicação
Análise das propostas No mesmo dia da apresentação das propostas
Homologação do resultado Após recebimento e julgamento das propostas
Fase recursal 05(cinco) dias após a homologação do resultado

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA: 

 
6.1.  Ser  pessoa jurídica  ou física  estabelecida na cidade de Juiz  de Fora,  não ter
penalidade  de  suspensão  ou  de  declaração  de  inidoneidade  pela  Administração
Pública, estar em situação regular cadastral, tributária e fiscal.
6.2. Ter realizado o cadastro para patrocinador de Projetos/Eventos da Secretaria de
Esporte e Lazer, no Cadastro de Patrocinadores na Secretaria de Comunicação. 
6.3.O Edital será disponibilizado a partir da publicação no Diário Oficial do Município,
através do endereço eletrônico Portal  PJF -  Prefeitura de Juiz  de Fora,  ficando no
cadastro  do  interessado  por,  5(cinco)  dias  úteis  de  antecedência  a  abertura  das
propostas do processo seletivo. 
6.4.O cadastrado no credenciamento de patrocínio terá  o  dever  de  consulta,  não
podendo alegar a falta de comunicação sob qualquer hipótese. 
6.5.  As  propostas  deverão  ser  apresentadas  05(cinco)  dias  após  a  publicação  do
Convite de Patrocínio, às 09 horas, no auditório da Secretaria de Esporte e Lazer, sito a
Av. Rui Barbosa, 530, Santa Terezinha.

6.5.1 A proponente deverá escolher o Projeto/Evento Esportivo, com os respectivos
itens  individuais  de  patrocínio  indicado  no  ANEXO  II,  sendo  o  valor  pago
diretamente à prestadora de serviço de sua escolha. 

6.6. A participação no projeto de patrocínio implica na integral e incondicional aceitação
de todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seus Anexos e das normas
que o integram, bem como no enquadramento destas condicionantes do objeto. 
6.7. A proposta deve observar o modelo constante no ANEXO I deste Edital. 
6.8.  Será  firmado Termo  de  Patrocínio,  contemplando  a  identificação  da  área,
responsabilidades  e  o  prazo  de  vigência,  assumindo  todos  os  custos  inerentes  ao
objeto patrocinado para a implantação da proposta. 
6.9. O Termo de Patrocínio a ser firmado terá vigência de 01 (um) ano, podendo ser
prorrogado  por  sucessivos  períodos,  desde  que,  comprovadamente,  tenha  o
patrocinador  cumprido  com  as  obrigações  assumidas  no  período  precedente e
observado o interesse do Poder Executivo. 

https://www.pjf.mg.gov.br/


6.10. Fica vedado ao patrocinador transferir por si próprio as obrigações assumidas no
Termo de Patrocínio para terceiros. 
6.11.  O  patrocinador  não  poderá  auferir  qualquer  renda  ou  receita  com  o  evento
patrocinado. 

7. DA CONTRAPRESTAÇÃO 

7.1. Na forma prevista neste edital, o patrocinador não receberá qualquer pagamento em
dinheiro ou qualquer outro título por parte do Município, sendo que a única contrapartida
decorrente do contrato de parceria de patrocínio será a exploração de publicidade nas
condições especificadas no ANEXO II deste edital. 
7.2. O patrocinador deverá restringir a propaganda e/ou divulgação de seu nome ou de
sua logomarca de acordo com o seu projeto/evento esportivo, em conformidade com o
princípio da razoabilidade, sendo que deverá ser aprovado pela Comissão Especial de
Patrocínio  a  Projetos,  da  Secretaria  de  Esporte  e  Lazer,  conforme  orientações  de
quantidades, dimensões e tipos de materiais que serão autorizados. 
7.3. A exposição do nome do patrocinador ou de sua logomarca respeitará as diretrizes
estabelecidas neste Edital. 
7.4. Somente serão permitidas propagandas institucionais, sendo vedada a publicidade de
instituições ligadas a  produtos fumígenos,  bebidas alcoólicas,  medicamentos,  terapias,
defensivos  agrícolas,  de  instituições  de  natureza  religiosa  ou  político-partidária  e
publicidade que atente contra a moral e os bons costumes.
7.5. A empresa poderá associar o seu nome ao título do evento SOMENTE se cumprir os
quesitos constantes no ANEXO VI, e no padrão aprovado pela Comissão Especial de
Patrocínio a Projetos da SEL.
7.6. Na hipótese de descumprimento do estabelecido, o patrocinador responderá pelas
penalidades previstas neste Edital e legislação vigente. 

8. APRESENTAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 
8.1. Cada proponente apresentará apenas um envelope no qual deverá estar inserido o
“Formulário de Proposta de Patrocínio”,  conforme ANEXO I,  informando o lote/Projeto
Esportivo de patrocínio e os documentos que comprovam ser pessoa jurídica ou física
estabelecida  na cidade,  que deverá  ser  entregue à  Comissão,  05(cinco)  dias  após a
publicação do Convite de Patrocínio.

8.1.1. O documento para comprovação da própria pessoa física, participante do ato
público,  resume-se  ao  documento  de  identificação  oficial  com  foto  ou  cópia
autenticada do mesmo. 
8.1.2. Se a pessoa física for representada por procurador, o mesmo deverá apresentar
Procuração Particular com firma reconhecida ou Procuração Pública, dando poderes
para  formular  proposta  e  praticar  os  demais  atos pertinentes  a  este  projeto  de
patrocínio em nome da proponente, bem como o documento de identificação com foto
ou cópia autenticada do mesmo. 



8.1.3.  Para  pessoa  jurídica,  o  representante  legal  deverá  entregar  à  Comissão
Especial de Patrocínio: 

a) Documento de identificação oficial com foto ou cópia autenticada da mesma. 
b)  Cópia autenticada do Ato Constitutivo da pessoa jurídica,  que comprove a
capacidade do responsável legal presente ao ato público ou ao outorgante da
Procuração Particular em constituir mandatários. Dispensado se o instrumento for
Procuração Pública. 
c) No caso de Procuração Particular com firma reconhecida (§2o do art. 654 do
Código Civil)  ou Procuração Pública, em nome do representante legal,  dando
poderes para  formular  proposta  e  praticar  os  demais  atos  pertinentes  a  este
projeto de patrocínio. 

8.2. O envelope deverá estar devidamente fechado, lacrado e conter na parte externa e
frontal, além da Razão Social da Proponente ou o nome da pessoa física, as seguintes
informações: 

a) Órgão ou Entidade: SEL 
b) Projeto de Patrocínio no 001/2020 – SEL 
c) Local da Abertura: Av. Rui Barbosa, 530 – Santa Terezinha, Auditório, Juiz de
Fora-MG 
d) Dia da Abertura: 
e) Hora da Abertura: 
f) Proponente: ________________ 

8.3.  A abertura  dos  envelopes  será  feita  imediatamente  pela  Comissão  Especial  de
Patrocínio, na presença de todos os presentes. 
8.4.  As  proponentes  deverão  apresentar  obrigatoriamente  o  Formulário  Proposta  de
Patrocínio  constante  no  projeto,  devidamente  preenchido  de  forma  clara.  A proposta
deverá ser elaborada em papel timbrado da proponente (no caso de Pessoa Jurídica) e
redigida  em  língua  portuguesa,  em  duas  vias,  sem  rasuras,  emendas,  borrões  ou
entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da proponente participante
ou por seu procurador, devendo ser juntado o devido instrumento procuratório. 
8.5. As proponentes não poderão apresentar proposta com quantidade inferior ao mínimo
solicitado  por  cota,  sendo  que  o  não  atendimento  acarretará  na  desclassificação  da
proposta. 
8.6.  As  empresas  interessadas  no  patrocínio  deverão  despender,  realmente,  pelos
materiais ou serviços que serão oferecidos, cabendo às mesmas negociarem da forma
que lhe convierem, objetivando a contratação mais vantajosa. 
8.7.  As  propostas  de  oferta  de  patrocínio  farão  parte  integrante  do  processo
administrativo. 
 
9. PROCEDIMENTOS PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES 
9.1.  No local,  data e horário  marcados para o procedimento seletivo,  a  Comissão de
Especial  de  Patrocínio  se  reunirá  em sessão  pública,  com os  envelopes  fechados  e
lacrados  de  cada  proponente,  procedendo  em  seguida  à  abertura  dos  envelopes
contendo  o  Formulário  Proposta  de  Patrocínio  das  Proponentes.  As  propostas
apresentadas serão rubricadas, obrigatoriamente, pela Comissão Especial de Patrocínio e
facultativamente pelos representantes das proponentes, presentes ao ato. 
9.2. Vencido o horário para o recebimento, nenhum envelope será aceito, sob nenhum
pretexto. 



9.3. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou complementação
da proposta exigida e não inserida no envelope. 
9.4. A Comissão Especial de Patrocínio lavrará ata circunstanciada, registrando todos os
fatos praticados no decorrer da sessão pública de abertura dos envelopes apresentados,
que  será  assinada  pela  comissão  e,  facultativamente,  pelos  representantes  das
proponentes presentes ao ato. 
 
10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
10.1. A Comissão Especial de Patrocínio selecionará as propostas, que deverão constar
os ítens obrigatórios para os lotes/projetos (previstas no ANEXO II), bem como o item
secundário  (facultativo),  os  quais  somados,  resultarão  no  valor  total  da  proposta,
conforme critérios abaixo. 

10.1.1.  A  Comissão  Especial  de  Patrocínio  analisará,  para  a  classificação  das
proponentes, tendo como critério o julgamento por cota individual de patrocínio. 

10.2.  As proponentes  poderão apresentar  propostas  para  mais  de  uma das cotas  de
patrocínio  previstas.  6.3.  O item secundário  (facultativo),  que trata o item 6.1,  servirá
como regra para desempate, se houver mais de 1 (um) proponente para cada cota de
patrocínio. 
Portanto, além do cumprimento fiel  ao objeto descrito neste projeto para patrocínio,  a
proponente  poderá  oferecer: ITEM  SECUNDÁRIO dentro  do  Projeto/Evento  Esportivo.
Havendo empate de propostas cuja soma das cotas resultem na mesma pontuação, o
critério  de  desempate  será  o  sorteio  a  ser  realizado  pela  Comissão  Especial  de
Patrocínio. 
10.3. Abertos os envelopes, pela Comissão, esta efetuará as rubricas, a conferência, a
análise e a classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste
projeto de patrocínio. 
10.4. A análise das propostas pela Comissão visará a verificação do atendimento das
condições  estabelecidas  neste  projeto  para  patrocínio  e  seus  anexos,  sendo
desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b)  Que apresentem propostas com quantidade inferior  ao  mínimo determinado no
presente projeto para patrocínio. 

10.5.  O julgamento e a classificação das propostas são atos exclusivos da Comissão
Especial de Patrocínio, que em consequência, reserva-se ao direito de desclassificar as
propostas em desacordo com o presente projeto. 
10.6.  Concluído  o  julgamento  das  propostas,  a  Comissão  Especial  de  Patrocínio,
elaborará  relatório  contendo  a classificação  das  propostas,  conforme  os  critérios  de
desempate e marcará a data para a divulgação e publicidade do resultado de julgamento. 
10.7.  Após  a  fase  de  classificação,  não  caberá  desistência  das  propostas,  salvo  por
motivo justo decorrente de fato superveniente comprovado,  devendo ser  acatado pela
Comissão Especial de  Patrocínio. 
10.8. A proponente que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos por este
projeto ou os apresentar em desacordo com o estabelecido, será considerada inabilitada,
não se admitindo complementação posterior ao prazo solicitado. 
10.9. Se a proponente que formulou a proposta vencedora desatender as exigências para
a assinatura do contrato de parceria de patrocínio, a Comissão Especial de Patrocínio,



examinará as propostas subsequentes, e verificará as condições de habilitação, até a
apuração da proponente habilitada. 
10.10. Constatado o atendimento dos requisitos de julgamento neste Edital, a proponente
será declarada vencedora para o Patrocínio do evento. 
 
11. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
11.1.  Decairá  do  direito  de  impugnar  os  termos  do  projeto  de  patrocínio  perante  a
Administração,  a  interessada que não o fizer  até o segundo dia  útil  que anteceder  o
recebimento das propostas. A impugnação deverá ser efetivada no Setor de Protocolo da
Secretaria de Esporte e Lazer, sito à Rua Av. Rui Barbosa, 530, Santa Terezinha, no prazo
citado acima. 
11.2. O recurso a que se refere este item deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco)
dias úteis contados da data de divulgação e resultado da decisão da Comissão Especial
de Patrocínio. A interposição de recurso será comunicada aos demais participantes, que
poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
11.3.  É  facultado  a  qualquer  proponente  formular  reclamações  e  impugnações  no
transcurso  das  sessões  dos  procedimentos  seletivos  para  que  constem  em  ata  da
sessão. 
11.4. Interposto, o recurso será comunicado a todas proponentes que poderão impugná-lo
no prazo de 05 (cinco)  dias úteis.  Findo este período,  impugnado ou não o recurso,
a comissão do projeto do órgão ou entidade o apreciará,  podendo realizar  instruções
complementares, opinando pela manutenção ou reforma do ato recorrido e em seguida, o
encaminhará ao titular do órgão ou entidade. 
11.5. Os recursos e impugnações interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
11.6.  Não  serão  aceitos  recursos  e  impugnações  ao  Edital  via  fax.  O(s)  mesmo(s)
deverá(ão) ser protocolado(s) na SEL, em tempo hábil, aos cuidados do Presidente da
Comissão Especial de Patrocínio, Sr. Jarbas Duque de Oliveira.

12. CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO TERMO DE PATROCÍNIO 
 
12.1. Para a execução de cada objeto, será firmado contrato de parceria para patrocínio
entre a pessoa física ou jurídica vencedora e a Secretaria de Esporte e Lazer. 
12.2.  Caso  a  proponente  vencedora  pretenda subcontratar,  haverá  a  necessidade da
liberação  por  parte  da  Secretaria  de  Esporte  e  Lazer,  bem  como  apresentação  dos
documentos  comprobatórios  de  personalidade  jurídica  e  regularidade  fiscal  do
subcontratado,  ficando  os  espaços  para  publicidade  proporcionais  ao  número  de
empresas subcontratadas. 
12.3.  Para  a  contratação,  a  proponente  vencedora  deverá  apresentar  os  documentos
abaixo,  em  01  (uma)  via,  com  todas  as  páginas  preferencialmente  rubricadas  e
numeradas,  que poderão ser  apresentados em original,  ou  por  qualquer  processo de
cópia autenticada, ou acompanhada dos originais, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
após a solicitação formal da Comissão Especial de Patrocínio (ofício ou e-mail) na Av. Rui
Barbosa, 530, Santa Terezinha. 
12.4. Os documentos comprobatórios da personalidade jurídica são os seguintes: 

a) No caso de empresário individual: cédula de identidade e inscrição comercial, com
prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente; 



b) No caso de Sociedade Mercantil: ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em
vigor, devidamente registrados no órgão competente; 
c) No caso de Sociedade por Ações: ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em
vigor,  devidamente  registrados  no  órgão  competente,  acompanhados  da  ata,
regularmente arquivada, da assembleia de eleição da última Diretoria; 
d) No caso de Sociedade Civil:  inscrição do ato constitutivo no órgão competente,
acompanhada de prova da Diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

12.5. Os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, trabalhista e social, são os
seguintes: 

a) Prova de regularidade conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à
Dívida  Ativa  da União,  por  ela  administrados,  no  âmbito  de  suas competências  e
Certidões  Negativas  de  Débitos  ou  de  não  contribuinte  expedidas  pelo  Estado  e
Município em que estiver localizada a empresa; 
b)  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  Federal  no
5.452/43 (incluído pela Lei no 12.440/2011). 
c) Certidão de regularidade da situação perante o Fundo de garantia por Tempo de
Serviço – FGTS – expedida pela CEF, conforme DL 2291 de 21.11.86. 

12.6. Na hipótese de inabilitação desta fase documental, poderá a Comissão Especial de
Patrocínio convocar o segundo colocado, e concomitantemente os demais colocados. 
12.7. Uma  vez  homologado  o  resultado  do  procedimento  seletivo,  observadas  as
condições  fixadas  no  projeto  respectivo,  a  proponente  vencedora  será  notificada  por
escrito para, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, comparecer no local
indicado  pela Comissão  Especial  de  Patrocínio,  visando  a  assinatura  do  contrato  de
patrocínio. 
12.8. Em caso da proponente que foi adjudicada o objeto do procedimento seletivo venha
a  se  recusar  a  assinar  o  contrato  de  parceria  de  patrocínio  dentro  do  prazo  de  05
(cinco) dias, contados da data de convocação, realizada dentro do prazo de validade da
proposta, estará caracterizada a perda do direito à contratação. Na hipótese de recusa,
poderá  a  Comissão  Especial  de  Patrocínio  convocar  o  segundo  colocado,  e
concomitantemente os demais colocados. 
12.9. Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de
cópia  autenticada,  ou  cópia  simples  acompanhada dos originais  (artigo  32  da  Lei  no
8.666/93) e preferencialmente rubricados. 
12.10. A validade dos documentos será conferida pela Comissão Especial de Patrocínio, e
no  caso  de  vencimento  de  qualquer  dos  documentos  solicitados,  a(s)  proponente(s)
será(ão) INABILITADA(S). 8.12. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar
dentro de seus prazos de validade. Aqueles que não constarem em seu texto o prazo de
validade deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses a contar
da data de sua emissão. 
12.11. A não-assinatura do contrato de parceria de patrocínio por parte do patrocinador,
por qualquer motivo, dentro do prazo estabelecido, implicará em sua eliminação, ficando



sujeita à cominação prevista no artigo 81 da Lei no 8.666/93, sendo facultado à SEL o
chamamento por ordem de classificação, quando houver, das demais proponentes para
a assinatura do Termo de Patrocínio, em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado. 
12.12. Farão parte integrante do contrato de parceria de patrocínio, independentemente
de transcrição, as instruções contidas neste projeto, os documentos nele referenciados,
além da proposta apresentada pela proponente vencedora. 
12.13. O Município se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço prestado,
se estiver em desacordo com as especificações do presente projeto a ser firmado entre as
partes. 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS DE PATROCÍNIO:
 
13.1.  A  patrocinadora se  obrigará  a  promover  o  patrocínio  conforme  a  proposta
apresentada, mediante assinatura de termo de patrocínio. 
13.2. Em contrapartida ficará a contratada autorizada a veicular propaganda publicitária
nos espaços, conforme o layout integrante do projeto, ou de forma complementar desde
que haja previsão e permissão da Comissão Especial de Patrocínio(SEL). 
13.3 Somente serão permitidas propagandas institucionais, sendo vedada a publicidade
de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias, defensivos agrícolas,
de natureza religiosa, político-partidária. 
13.4. As propagandas deverão ser previamente aprovadas pela Secretaria de Esporte e
Lazer. 
13.5. A patrocinadora obrigar-se-á: 

a)  Assumir  integral  e  globalmente  toda  a  responsabilidade  no  que  diz  respeito  às
obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os demais encargos que porventura
venham a incidir sobre o objeto deste instrumento. 
b)  Assumir  integral  responsabilidade  pelos  danos  que  causar  ao  Município  ou  a
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na entrega do objeto deste
Termo de Patrocínio, isentando o Município de toda e qualquer reclamação que possa
surgir em decorrência dos mesmos. 
c) Cumprir integralmente as condições estabelecidas neste Termo de Patrocínio e seus
anexos. 
d)  Disponibilizar  os  objetos/serviços  conforme  os  Projetos/Eventos  Esportivos
adquiridos,  e  de  acordo  com  as  especificações  do  presente projeto  de  patrocínio,
conforme descritivo de cada projeto, assumindo todas as despesas e quaisquer outros
encargos, sejam fretes, carretos, taxa de descargas ou embalagens conforme prazos
informados no descritivo dos projetos. 
e) Estar ciente que as pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste
instrumento deverão possuir vínculo empregatício globalmente com a contratada ou com
a empresa terceirizada pelo mesmo, sendo estes titulares responsáveis pelos direitos,
obrigações  e  ações  decorrentes,  pagamentos  dos  salários  e  demais  vantagens,
recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por 9
quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vítimas, quando em serviço,
na forma expressa e considerada nos artigos 3o e 6o do Regulamento de Seguro de
Acidentes de Trabalho, aprovado pelo Decreto nº 61.784/67. 



f)  Apresentar  um  “print”  (amostra  de  impressão)  para  avaliação  dentro  das
especificações do Edital. 

 

14. SÃO OBRIGAÇÕES DO PATROCINADO:

a) Acompanhar,  fiscalizar,  controlar o recebimento, ficando também responsável  pela
validação  do  objeto  entregue  pela  contratada,  conferir  e  controlar  a  quantidade
fornecida. 
b) Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da
contratada,  ressalvados  os  casos  de  urgência,  informações  adicionais  para  dirimir
dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos do presente Projeto de Patrocínio. 

c)  Notificar  por  escrito  a  contratada  se  verificado  qualquer  problema  no  objeto
patrocinado. Poderá ser ordenada a suspensão da entrega, a contar da entrega da
notificação,  se  não  for  atendida  a  reclamação,  sem  prejuízo  das  penalidades  a
que ficar sujeita. 
d)  Proibir  a  autorização  de  serviços  (divulgação  da  marca)  a  outras  empresas
estranhas a contratada. 
e) Acompanhar as tarefas das empresas prestadoras de serviços e fornecer a arte do
material. 

 

15.  DAS PENALIDADES 
 

15.1. A patrocinadora será penalizada nas seguintes hipóteses: 
 a) Descumprimento das exigências previstas neste instrumento, sendo oportunizado o
contraditório e a ampla defesa; 
b) Negligência, imprudência ou imperícia, devidamente comprovada. 

 
15.2. Se a  contratada  deixar de executar/entregar o objeto e/ou deixar de prestar os
serviços  por  qualquer  motivo  dentro  do  prazo  exigido,  apresentá-lo  fora
das especificações e condições predeterminadas ou, ainda, em qualquer outra hipótese
de  inexecução  parcial  ou  total  do  termo  de  patrocínio,  poderão  ser  aplicadas  as
seguintes  penalidades,  independente  de  outras  previstas  em  lei,  facultada  defesa
prévia do interessado: 
a) No caso de atraso injustificado na execução do objeto licitado, multa de mora de 1%
(um por cento) ao dia sobre o valor do termo de patrocínio, até o prazo máximo de 10
(dez) dias. 
 b) No caso de inexecução parcial ou total do termo de patrocínio, será aplicada multa
punitiva de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens. 
c) Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Administração, pelo
prazo não superior a 02 (dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade
competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à Administração Pública,
de acordo com a Lei no 8.666/93. 
d) Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública, sendo tal fato
devidamente publicado em  Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº 8.666/93. 



 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. Para o cumprimento do objeto deste Projeto de Patrocínio será firmado Termo de
patrocínio  entre  a  proponente  vencedora  e  o  Município  de  Juiz  de  Fora,  observadas
as condições estipuladas neste Projeto de Patrocínio, na forma da minuta do mencionado
termo que faz parte integrante deste projeto, no que couber as disposições estabelecidas
na Lei no 8.666/93, Decreto Municipal nº 1.066/2020. 
16.2.  O contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, paralisar ou suspender a
execução dos serviços de acordo com conveniência e oportunidade, devendo seus atos
serem  devidamente  justificados,  conforme  disposição  das  Súmulas  346  e  473  do
Supremo Tribunal Federal. 
16.3. A detecção pelo contratante, a qualquer tempo, de vícios de qualidade nos materiais
ofertados, importará na aplicação dos dispositivos da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor) não isentando ainda a contratada das demais cominações legais. 
16.4. A fiscalização exercida pelo contratante não exclui a responsabilidade primária da
contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  má qualidade dos
produtos  que  venham  a  causar  danos  a  terceiros  e  na  sua  ocorrência,  não  implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes, a qualquer título. 
16.5. O contratante desde já se reserva o direito de efetuar diligências necessárias para
validar as informações prestadas pela contratada. 
16.6. Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Projeto de Patrocínio
deverão ser pontualmente atendidas pela contratada, sem ônus para o Município. 
16.7. O abandono na execução dos serviços em qualquer etapa, por parte da contratada,
ensejará ação de perdas e danos. 
16.8.  Não  será  contratada  a  empresa  que,  por  inadimplência,  tenha  dado  causa  à
rescisão  de  Contrato  de  Parceria  de  Patrocínio  anteriormente  celebrado  com  a
Administração Pública, à qual tenha sido aplicada a pena de suspensão ou inidoneidade
prevista na Lei no 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a sua reabilitação. 
16.9.  A proponente  que  vier  causar  impedimentos  ao  normal  e  legal  andamento  do
presente processo, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente
pelos danos e 11 prejuízos causados ao órgão, derivados da não conclusão do processo,
bem como do objeto pretendido. 
16.10. A proponente declarada como vencedora deverá estar ciente de que a entrega dos
materiais  deverá  ocorrer  na  Secretaria  de  Esporte  e  Lazer  e  na  data  estabelecida
conforme descritivos de cada Projeto/Evento Esportivo, constantes nos anexos. 
16.11. Demais detalhes não previstos neste edital, que digam respeito à correta execução
dos serviços, mas que a boa técnica leve a presumir sua necessidade, não deverão ser
omitidos, não sendo aceitas justificativas para a não apresentação dos mesmos. 
16.12. O contratante reserva-se o direito de divulgar o patrocínio e de utilizar, quando
julgar oportuno, em suas ações e pelas de comunicação institucional, e mídias impressas



(jornal e revista), eletrônicas (rádio e televisão) e digitais (internet – sites, blogs e redes
sociais), bem como em seu portal na internet, sem qualquer direito à indenização. 
16.13.  A  contratada  é  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  dos  documentos
apresentados. 
16.14.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  Especial  de  Patrocínio,
encarregada do recebimento, análise e julgamento das propostas. 
 
Juiz de Fora, 23 de março de 2021.

MARCELO DE OLIVEIRA MATTA
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER



ANEXO I

MODELO DE FORMULÁRIO - PROPOSTA DE PATROCÍNIO 1ª COPA PREFEITURA DE
JUIZ DE FORA DE E-SPORTS/2021, DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.840/2020 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: 
 
1.1. Nome do proponente: 

1.2. Documento de Identidade: 

1.3. CPF ou CNPJ: 

1.4. Endereço: 

1.5. Telefone: 

1.6. E-mail: 
 
 
2. PROPOSTA: 
 
2.1. Identificação do Projeto/Evento Esportivo:
2.2. Descrição das ações de patrocínio(em conformidade com o Anexo XX): 
 
2.3. Descrição do(s) itens secundários(critério de desempate): 
 
 
 
3. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA: 
 
A empresa declara estar ciente de que a entrega dos materiais deverá ocorrer conforme
lote de interesse. 
A empresa declara, ainda, que cumprirá integralmente o exigido neste projeto, estando
ciente que se cometer qualquer infração poderá sofrer as penalidades previstas. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente proposta. 

 
 

Juiz de Fora, 
 

___________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do 

representante legal(apontando no contrato social 
ou procuração com poderes específicos). 



ANEXO II

DESCRITIVO DOS ITENS A SEREM PATROCINADOS
PROJETO/EVENTO ESPORTIVO

COPA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA DE E-SPORTS

MODALIDADES PLATAFORMA CATEGORIAS
Xadrez

(Individual)
Computador Infantil (nascidos em 2007

ou depois)
Juvenil (nascidos em 
2006, 2005 e 2004)
Adulto (nascidos em 2003 
ou antes)

Fifa 2021 Computador Única (individual)
XBox
PS4

League Of Legnds (LOL) Computador Nascidos em 2006 ou 
antes  por equipes

8 Ball Pool (Sinuca) Smartphone Nascidos em 2007 ou 
antes  

Clash Royale Mobile Smartphone Única (individual - 
nascidos em 2007 ou 
antes)

Premiação

MODALIDADES Medalhas Troféus
Xadrez 03 medalhas douradas

03 medalhas prateadas
03 medalhas bronzeadas

00

Fifa 2021 03 medalhas douradas
03 medalhas prateadas

03 medalhas bronzeadas

00

League Of Legnds (LOL) 07 medalhas douradas
07 medalhas prateadas

01 equipe campeã
01 equipe vice-campeã

8 Ball Pool (Sinuca) 01 medalha dourada
01 medalha prateada

01 medalha bronzeada

00

Clash Royale Mobile 01 medalha dourada
01 medalha prateada

01 medalha bronzeada

00



ANEXO III

DETALHES DO PATROCÍNIO
ITEM QUANTIDADE

Medalhas personalizadas (3 cores) 38

Troféus personalizados 02

Coordenação de Modalidade 09

Mouse Pad Gamer personalizado para os 
campeões das modalidades Xadrez, Fifa 
2021(PC) e equipe LoL 

9 (1)

Mouse Pad Gamer personalizado para os 
três primeiros colocados da modalidade 
Xadrez, Campeão e Vice do Fifa 2021(PC) 
e equipes finalistas do LoL 

13

Mouse Pad Gamer personalizado para 
Sorteio entre os inscritos nas modalidades 
disputadas no PC

8

Headset Gamer para os campeões das 
modalidades: FIFA 2021(Playstation/Xbox 
One e PC) equipe campeã LOL , Campeão 
Sinuca, Campeão Clash Royale

10(2)

Headset Gamer para os campeões  e vice 
das modalidades: FIFA 
2021(Playstation/Xbox One e PC) equipe 
campeã e vice no LoL, Campeão  e vice na 
Sinuca, Campeão e vice do Clash Royale

10

Headset Gamer para Sorteio entre os 
inscritos nas modalidades FIFA 
2021(Playstation/Xbox One e PC),LoL , 
Sinuca e   Clash Royale Mobile

10

Jogos de Xadrez profissional 12(3)

Gift Card Play Store R$ 100,00 2(4)

Gift Card Play Store R$ 50,00 10(4)

Gift Card Play Station Store R$ 200,00 1(5)

Gift Card Play Station Store R$ 100,00 1 (5)

Gift Card Play Station Store R$ 50,00 4 (5)

Gift Card Digital X-Box R$ 200,00 2 (6)

Gift Card Digital X-Box R$ 100,00 2 (6)

Gift Card Digital X-Box R$ 50,00 8 (6)



Kit promocional composto de Boné, camisa,
squeeze e bolsa promocional tipo mochila 
saco ou similar para premiação.

45(7)

Kit promocional composto de Boné, camisa,
squeeze e bolsa promocional tipo mochila 
saco ou similar para sorteio entre os 
participantes

25(7)

Kit promocional composto de Boné, camisa,
squeeze e bolsa promocional tipo mochila 
saco ou similar para ações de divulgação

50(7)



ANEXO IV
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS DE PATROCÍNIO

Item Especificação Detalhada

Medalhas
Douradas

Medalha em Zamac com mínimo de 70 mm
de  diâmetro  pesando  mínimo  35  gramas,
personalizada,  dourada,  adesivada  com a
logo do evento e nome da modalidade no
verso  e  com fita  personalizada  de  20mm
com  a  logo  do  evento,  da  PJF  e  do
patrocinador.

Medalhas
Prateadas

Medalha em Zamac com mínimo de 70 mm
de  diâmetro  pesando  mínimo  35  gramas,
personalizada, prateada, adesivada com a
logo do evento e nome da modalidade no
verso  e  com fita  personalizada  de  20mm
com  a  logo  do  evento,   da  PJF  e  e  do
patrocinador.

Medalhas
Bronzeadas

Medalha em Zamac com mínimo de 70 mm
de  diâmetro  pesando  mínimo  35  gramas,
personalizada,  bronzeada,  adesivada  com
a logo do evento e nome da modalidade no
verso  e  com fita  personalizada  de  20mm
com  a  logo  do  evento,  da  PJF  e  do
patrocinador.

Troféus Troféu  com mínimo  de  47  cm de  altura,
base 18,5 cm de largura, 11 cm de altura,
bases  pretas  em  polímero,  podendo  ser
confeccionado em polímero metalizado em
cores,  ABS  metalizado,  alumínio  ou  liga
metálica,  predominantemente  em  cor
dourada. Adesivado com a logo do evento,
colocação, logo da PJF e do patrocinador.

Coordenador de Modalidade Coordenador  de  Modalidade,  com
conhecimento amplo do jogo,  responsável
por  acompanhar  e  deliberar  situações
durante as partidas.

Mouse Pad Gamer Grande Mouse pad com superficie em tecido 
texturizado de alta qualidade (neopreme ou 
similar), oferecendo maior velocidade no 
deslizar do mouse e precisão na recepção 
dos dados, estampado com impressão à 
laser, nas cores e definições do evento. 
Com base de borracha antiderrapante, 
mínimo de 3mm de espessura. Bordas 



costuradas com acabamento para garantir 
que o tecido não desfie, tamanho mínimo 
de 70x30cm.

HeadSet Fones de Ouvido com drivers de 50mm, 
resposta de frequência entre 20 Hz - 20 
kHz, Impedância de5.000 ohms (ativa) e 
sensibilidade de até 107 dB SPL/mW

Microfone ajustável com padrão de 
captação do microfone: cardioide 
(unidirecional), com tamanho não inferior a 
6 mm, com a funcionalidade flip-to-mute e 
controle de volume incluso, trabalhando 
com a resposta de frequência entre 100 Hz-
10 kHz

Compatível com PC, console ou celular 
com saída de 3,5 mm (Compatibilidade 
multiplataforma) com Design confortável e 
leve, 
Contendo incluso na embalagem um 
adaptador “Y” com entradas individuais 
para microfone e fone de ouvido para uso 
em celulares.

Jogo de Xadrez 1 Tabuleiro Para Jogo de Xadrez e Damas 
dobravel
Material: Madeira ou similar,  com a parte 
quadriculada marchetada, pintada ou 
adesivada
Medidas minimas do Tabuleiro: 50x50x2cm
Medida mínima das Casas: 5 cm
1 Jogo de Xadrez em Material Sintético ou 
Madeira – tamanho Médio
Medida do Rei: 10cm
Quantidade de Peças: 32 (16 Pretas x 16 
Claras)

Gift Card Play Store É possível recarregar o saldo da Google 
Play Store, a loja de aplicativos e jogos do 
Android, através de cartões pré-pagos. 
Com esse saldo, é possível comprar 
aplicativos, games, filmes, e-books e 
recursos vendidos internamente por cada 
programa instalado no aparelho.
Os gift cards são vendidos em diversos 
valores e podem ser encontrados em lojas 



físicas e virtuais. Ao adquirir um desses 
cartões, o usuário recebe um código para 
resgate na Play Store. Não há prazo de 
validade, e podem ser uma excelente 
opção de presente. 

Gift Card Play Station Store A PlayStation™Store é a loja digital do 
console, oferecendo a maior biblioteca de 
jogos PlayStation do planeta. 
Através de cartões pré pagos, também 
chamados de Gift´s Card´s,  o usuário 
realiza recarga dos valores em sua carteira 
virtual e com esse saldo faz compras à sua 
escolha. Navegue entre milhares de jogos, 
de indies a AAA, expansões, crédito em 
jogo, passes de temporada, filmes e muito 
mais. Tudo disponível no seu console 
PlayStation, computador ou dispositivo 
móvel.

Gift Card Digital X-Box O jogador com um Cartão-presente digital 
do Xbox pode usa-lo na Microsoft Store 
online, no Windows e no Xbox. * poderá 
usar para comprar jogos, complementos, 
pacotes de mapa populares e muito mais. 
Uma vez resgatado para sua conta da 
Microsoft do Brasil, o valor de código total 
será aplicado e poderá ser usado para 
compras qualificadas, feitas diretamente em
lojas digitais da Microsoft.

Boné Promocional Boné em Tecido Tactel (100% poliéster) ou 
similar, Personalização na parte frontal com
até 4 cores e nas laterais com 1 cor, ambas
em Silk-Screen ou sublimação. Cor e 
Logomarcas a definir, com identificação do 
evento e patrocínio. A regulagem poderá 
ser feita por dispositivo apropriado em 
velcro ou plástico.

Camisa Promocional Camisa com sublimação total frente e 
costas, fabricado em malha 100% poliéster 
com gramatura superior a 110 g/m², ou 
material similar ou superior, com 
acabamento em viés/galão, Cor e 
Logomarcas a definir. Com identificação do 
evento e patrocínio, grade de tamanhos a 
definir.

Squeeze Squeeze plástico, com identificação do 
evento e patrocínio, em material plástico ou



similar, capacidade mínima de 500 ml, com 
tampa rosqueável.

Bolsa Promocional tipo mochila saco Mochila Saco em tactel ou nylon, tamanho 
mínimo de 50x40cm, personalizado com 
impressão em silk ou frente sublimada total 
com identificação do evento e patrocinio, 
com duas alças para carregamento nas 
costas, costurada, fechamento superior,  
com fechamento por cordão.



ANEXO V

BRINDES OPCIONAIS - “PLUS”

“CRITÉRIO DE DESEMPATE”

BRINDE QUANTIDADE/MODALIDADE/CRITÉRIO

Distribuição dos Mouse Pad 9 para o xadrez, 3 para o FIFA de PC, 10 para
os finalistas do LOL  e 8 para sorteio entre os
participantes inscritos nas modalidades de PC.

Distribuição dos Head Set 6 para os campeões e vice do FIFA, 10 para a
equipe  campeã  e  vice   LOL,  2  para  os
campeões e vice no 8 Ball Pool (Sinuca), 2 para
o campeão do Clash Royale e 10 para sorteio
entre  os  participantes  inscritos  em  todas  as
modalidades.

Jogos de Xadrez 1 para cada premiado por  categoria  e 1 para
sorteio,  por  categoria,  entre  os  demais
participantes da modalidade.

Cartões de Presente Pré-pagos da Play
Store

No  valor  de  100,00  -  02  (dois)  Para  serem
adicionados à premiação do campeão do 8 Ball
Pool (Sinuca)  e campeão do Clash Royale.

No  valor  de  50,00  -  04  (quatro)  Para  serem
adicionados à premiação  do vice campeão e
terceiro colocado do 8 Ball Pool (Sinuca) e  vice
campeão  e  terceiro  colocado  do  do  Clash
Royale

No  valor  de  50,00  -  06  (seis)  Para  serem
sorteados individualmente, sendo três entre os
inscritos do 8 Ball Poll (Sinuca) e três entre os
inscritos do Clash Royale.

Cartões  de  Presente  Pré-pagos  da
PlayStation Store

No valor de 200,00 - 1 (um) Para ser adicionado
à  premiação  do  vencedor  do  FIFA,  na
modalidade Playstation

No valor de 100,00 - 1 Para ser adicionado à
premiação  do  vice  colocado  do  FIFA,  na
modalidade Playstation

No valor  de  50,00 -  1  Para  ser  adicionado à
premiação  do   terceiro  colocado  do  FIFA,  na
modalidade Playstation

No  valor  de  50,00  -  03  (três)  Para  serem
sorteados individualmente, entre os inscritos do
FIFA, na modalidade Playstation.



Cartões de Presente Pré-pagos Digital
Xbox

No valor de 200,00 - 1 (um) Para ser adicionado
à  premiação  do  vencedor  do  FIFA,  na
modalidade X-Box e 1 (um) Para ser adicionado
à  premiação  do  vencedor  do  FIFA,  na
modalidade PC

No valor de 100,00 - 1 (um) Para ser adicionado
à  premiação  do  vice  campeão  do  FIFA,  na
modalidade X-Box e 1 (um) Para ser adicionado
à  premiação  do  vice  campeão  do  FIFA,  na
modalidade PC.

No valor de 50,00 - 1 (um) Para ser adicionado
à premiação do terceiro colocado do FIFA, na
modalidade X-Box e 1 (um) Para ser adicionado
à premiação do terceiro colocado do FIFA, na
modalidade PC

No  valor  de  50,00  -  03  (três)  Para  serem
sorteados individualmente, entre os inscritos do
FIFA,  na  modalidade  Xbox  e  03  (três)  Para
serem  sorteados  individualmente,  entre  os
inscritos do FIFA, na modalidade PC.

Kit  promocional  com  itens
personalizados 

45  kits  para  distribuição  entre  os  finalistas  e
equipes finalistas em todas as modalidades da
competição; 

25 kits para sorteio entre os inscritos em todas
as modalidades da competição (10 kits por E-
sport, sorteio global, sem distinção de categoria,
realizado ao termino do evento, excetuando-se
no sorteio, os premiados;

Kit  promocional  com  itens
personalizados 

50 kits para sorteio entre os inscritos em todas
as  modalidades  da  competição  do  E-sport,
sorteio  global,  sem  distinção  de  categoria,
realizado no decorrer do evento, como forma de
divulgação e envolvimento através das mídias
sociais; 



ANEXO VI

LOTE II PARA APOIO TECNOLÓGICO À SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

DURANTE E PÓS-EVENTO

* DIREITO A ASSOCIAR O NOME DA EMPRESA AO TÍTULO DO EVENTO
(DENTRO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL)

01 Smart TV Led 50”

*  o  uso  desta  tecnologia  tem  como  objetivo
promover o acompanhamento da plataforma do
evento,  avaliando  o  material  oferecido  pelo
patrocinador,  bem  como  para  o
acompanhamento  de  outras  mídias  tão
importantes  nesse  período  de  pandemia,  em
que as ações da SEL foram readequadas.

Especificações Técnicas: 
Tela  Plana  de  50  polegadas  (50”)  de
diagonal  interna  (área  de  exibição),
imagem Real 4K, Resolução mínima de
4K - 3840 x 2160, Taxa de atualização
de  60  Hz,  com  Classificação  de
consumo  (Selo  ENCE)  A,  Sistema  de
TV  NTSC,  PAL-M,  PAL-N,  ISDB-TB.
Com processador  Quad Core  e Active
HDR.  Fornecendo  Image  Enhancing:
Double  Step  Noise  Reduction,
Sharpness Enhancer , Advanced Color
Enhancer,  True  Color  Accuracy
(17x17x17)  Som  mínimo  de  2.0  Ch.
Estéreo  /  20W  RMS,  com  Bluetooth
Surround Ready,  Sound Share e  Ultra
Surround.  Wi-Fi  integrado,  Timer  Off,
mínimo de duas (2) Entradas USB, três
(3) entradas HDMI 2.0, uma (1) Entrada
RF,  uma  (1)  Saída  digital  óptica.
Tensão/Voltagem bivolt.  Cabo de força
(Padrão ABNT) 

02 lasptop gamer

*  O  uso  desta  tecnologia  tem  como  objetivo
apoiar o acompanhamento do evento, através
da  assessoria  do  gabinete  do  secretário,
durante e pós-evento. 

Processador intel i5 de 10ª geração ou
equivalente, 3,6ghz ou superior, tela HD
DE 15” ou mais, SSD de 256GB + HD
de 1TB, placa de vídeo dedicadaNvidia
Gforce GTX16604GBram de GDDR6 ou
equivalente,  ou  superior,  8GB  de
memória  RAM,  sistema  operacional
Windows 10.


