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EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 2023.01.25.01 

CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO REFERENTE À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 2023 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, torna público para conhecimento dos 
interessados, o presente Edital de Chamada Pública, visando concretizar os direitos 
culturais em âmbito municipal, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993. As 
informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão de Licitações, situada na 
Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá-CE, no horário de 
07h30min às 11 h30min e 1 3h3ümin às 1 7h30min. 0 edital, também, poderá ser obtido 
no sítio eletrônico www.quixada.ce.gov.br. O envelope contendo os DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO serão recebidos na Sala da Comissão de Licitações conforme 
endereço supracitado, a partir de 27/01/2023 à 09/02/2023. 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO 
E TURISMO 	 
CHAMAMENTO PÚLICO 	  
2023.01.25.01 
CAPTAÇAO DE PÃINIO DE EMPRESAS 
PÚBLICAS E/OU PRIVADAS PARA A REALIZAÇÃO 
DE EVENTO CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 
2023. 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: 

[ODALIDADE: 
PROCESSO N°: 
OBJETO: 

PERTÔDO  DE INSCRIÇÃO:   27/01/2023 À 09/02/2023  
DATA E HORA DA SEÂO DE 10/02/2023 ÀS I0H00MIN 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 

1. OBJETIVO: 
1.1.0 presente chamamento público tem por objeto a CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO 
DE EMPRESAS PUBLICAS E/OU PRIVADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO 
CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 2023, conforme especificações contidas neste 
edital e seus anexos. 

1.2.0 patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador 
em conformidade com as contrapartidas previstas no item 4 deste Edital. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. Os Projetos, a serem patrocinados, visam propiciar entretenimento e cultura de 
forma gratuita à população, e divulgar o potencial turístico e econômico da cidade e 
região. 

2.2. Os Eventos geram grande impacto no fluxo turístico da cidade e região, devido à 
crescente participação de turistas, caracterizados como "visitantes". Observa-se que 
as festividades atraem um público cada vez maior, promovendo assim, o 
desenvolvimento local, e ainda, potencializando o município no circuito turístico 
regional e local, bem como, manter o fluxo turístico, a geração de emprego e renda. 
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2.3. Portanto, para realizar eventos deste porte, faz se necessária a participação e 
cooperação de empresas privadas, tendo em vista a economicidade e a possibilidade 
das as empresas cumprirem seu papel social perante o Município de Quixadá/CE. 

3. DO PATROCÍNIO 
3.1. O patrocínio para a realização do evento CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 
2023 se dará par até 20 (vinte) empresas públicas ou privadas na modalidade aos 
interessados por cota de patrocínio, com respectivos valores 5.000,00 (cinco mil reais) 
e contrapartidas previstos a seguir: (conforme Anexo II). 

3.2. Os interessados em patrocinar o evento CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 
2023, concessão de patrocínio na forma de valor de cota de patrocínio para o evento, 
com propostas individuais (PROPOSTA DE PATROCINIO). 

4. CONTRAPARTIDA 
4.1. A empresa terá como contrapartida do patrocínio, a visibilidade através da 
exposição de sua logomarca no material de promoção do evento proposto, conforme 
especificado na Proposta de Patrocínio (Anexo II). Atrelado ao evento patrocinado 
conforme listagem abaixo: 

4.1.1. Logomarca em material gráfico atrelado ao evento patrocinado. 
4.1.2. Logomarca nas peças publicitárias atreladas ao evento patrocinado. 
4.1.3. Logomarca no display. 
4.1.4. Citação do locutor do evento. 
4.1.5. Possibilidade de distribuição de brindes. 
4.1.6. Possibilidade de entrega dos kits da empresa do patrocinador 
4.1.7. Outros formatos acordados junto a Prefeitura Municipal de Quixadá- CE. 

4.2. Todo material publicitário, deverá obrigatoriamente passar pela análise e 
aprovação prévia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de 
Quixadá/CE. 

5. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS PATROCINADORES: 
5.1. Poderão participar da seleção, as empresas públicas e privadas interessadas 
em associar sua imagem ao CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 2023. 

5.2. 	Encontram-se impedidos de participar: 

5.2.1. Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material de 
cunho sexual/pornográfico, político-ideológicas, político-partidário, de natureza 
religiosa, e outros que atentem contra a moral e os bons costumes. 
5.2.2. Os interessados que exerçam atividades ilícitas; 
5.2.3. Empresas que estejam em falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 
liquidação. 

6. 	DO REQUERIMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO: 
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6.1 . Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento 
para participação no edital, conforme modelo (Anexo 1), bem como cópia da 
documentação solicitada, sem emendas ou rasuras que prejudiquem sua inteligência 
e sua autenticidade, devidamente datado e assinado pelo representante legal da 
empresa com identificação legível do(s) signatário(s). 

6.2.A empresa interessada deverá apresentara Proposta de Patrocínio (Anexo II). 

7. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
7.1. Os envelopes com as Propostas deverão ser entregues na Sala da Comissão 
de Licitações, situada na Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá-
CE, no horário de 07h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min, em ENVELOPE 
DEVIDAMENTE LACRADO  E IDENTIFICADO:  

PROPOSTA DE PATROCINIO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁJCE 

CHAMADA PÚBLICA N° 2023.01.25.01 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 

PROPONENTE: (Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail) 

7.2. Os proponentes deverão apresentar obrigatoriamente o Proposta de Patrocínio 
(Anexo II) constante no projeto, devidamente preenchido de forma clara. A proposta 
deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 
em uma via, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada 
pelo representante legal da empresa participante ou por seu procurador, devendo, 
neste caso, ser juntado o instrumento de procuração, com firma reconhecida. 

7.3. As propostas de oferta de patrocínio constituirão parte integrante do processo 
administrativo. 

7.4. No julgamento das ofertas será considerada a melhor proposta para a 
administração, aquela que contiver item ou itens secundários ou facultativos de 
patrocínio, que somados ao(s) obrigatório(s) que resultarem na melhor pontuação 
para a prestação do objeto, conforme dispuser cada proposta de patrocínio. 

8. DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO DO(S) PATROCINADOR(ES): 
8.1. A Comissão de Patrocínio, será composta por (01) UM REPRESENTANTE DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO ECONÔMICO E TURISMO, (01) UM 

REPRESENTANTE DA SECRETARA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E (01) UM 

REPRESENTANTE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO QUIXADÁICE. 

8.2. As propostas de patrocínio apresentadas, acompanhados da documentação 
pertinente, serão analisados pela Comissão de Patrocínios, que concluirá pelo 
deferimento ou indeferimento dos requerimentos de cada interessado em patrocinar o 
(s) evento (s), conforme apresentado no presente Chamamento Público: 
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8.3. O recebimento e/ou aceite do formulário e documentos não implicam o 
reconhecimento da condição de patrocinadora em favor dos interesses, o qual se dará 
somente após a celebração do Termo de Patrocínio (Anexo III) com o Município de 
Quixadá/CE. 

8.4. Os requerimentos que não atendam ás disposições constantes neste Edital 
e/ou não apresentem os documentos exigidos serão indeferidos. 

8.5. Não serão considerados motivos para indeferimento da participação, simples 
omissões ou irregularidades materiais (erros digitação, concordância verbal, etc.) nos 
requerimentos ou na documentação, desde que sejam irrelevantes e não firam os 
direitos dos demais interessados. 

8.6. O indeferimento da proposta será irrecorrível e dar-se-á por intermédio de 
comunicação por escrito ou por meio de publicação na imprensa oficial do Município 
de Quixadá/CE. 

8.7. Concluída a análise dos e documentos, a Comissão de Patrocínios elaborará 
relatório contendo a lista de aprovados. 

8.8. A formalização do Termo de Patrocínio (Anexo III) será efetuado com quantos 
interessados atenderem aos critérios do presente Edital, os quais passarão, após a 
celebração do referido Termo, a se valerem de todos os direitos de patrocinar em 
conformidade com a proposta apresentada. 

8.9. Os interessados que tiverem seu requerimento aprovado serão convocados 
através de comunicação eletrônica, postal ou telefônica para assinatura do Termo de 
Patrocínio (Anexo III) dentro do prazo de até 48 horas (quarenta e oito horas) a contar 
de sua convocação, sob pena de decair do direito de patrocínio. 

8.10. A falta de assinatura do Termo de Patrocínio (Anexo III), por parte da 
interessada, por qualquer motivo, dentro do prazo estabelecido, implicará sua 
eliminação. 

9. 	DA HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
9.1. A empresa será informada por e-mail sobre a data e horário em que deverá 
comparecer para assinatura do Termo de Patrocínio. 

9.2. Para efetivação do Termo, a empresa selecionada deverá apresentar no ato da 
assinatura do Termo, os documentos a seguir relacionados, que poderão ser 
apresentadas em cópias autenticadas, ou cópias simples acompanhadas dos 
originais: 

9.2.1. CERTIFICADO 	DE REGISTRO EMPRESARIAL, NO CASO DE 
EMPRESA INDIVIDUAL, ACOMPANHADO DE CPF E RG; 
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9.2.2. ATO CONSTITUTIVO (ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL), 
ACOMPANHADO DAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, NO CASO DE 
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CONSOLIDADO, DEVIDAMENTE ARQUIVADO NO 
REGISTRO DE EMPRESAS, EM SE TRATANDO DE SOCIEDADES 
EMPRESARIAIS, NO CASO DE SOCIEDADE POR AÇÕES, ACOMPANHADO DA 
ATA ARQUIVADA DA ASSEMBLEIA DA ÚLTIMA ELEIÇÃO DA DIRETORIA E NO 
CASO DE SOCIEDADE SIMPLES, ACOMPANHADO DAS ALTERAÇÕES; 

9.2.3. CPF E RG DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), COM PODERES DE 
REPRESENTAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS, SEJA PELO DOCUMENTO 
PREVISTO NO ITEM B ACIMA OU POR MEIO DE PROCURAÇÃO; 

9.2.4. PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL DO DOMICILIO OU SEDE DO LICITANTE, OU OUTRA 
EQUIVALENTE, NA FORMA DA LEI. 

9.2.5. APROVA DE REGULARIDADE PARA COMA FAZENDA FEDERAL DEVERÁ 
SER ATENDIDA PELA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS 
RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, NEGATIVA OU 
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. 

9.2.6. A COMPROVAÇÃO PARA COM A FAZENDA ESTADUAL DEVERÁ SER 
FEITA ATRAVÉS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA 
ATIVA MUNICIPAL DA SEDE DO LICITANTE, OU POSITIVA COM EFEITOS DE 
NEGATIVA. 

9.2.7. A COMPROVAÇÃO PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL DEVERÁ SER 
FEITA ATRAVÉS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA 
ATIVA MUNICIPAL DA SEDE DO LICITANTE, OU POSITIVA COM EFEITOS DE 
NEGATIVA. 

9.2.8. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRS) PERANTE O 
FGTS; 

9.2.9. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A 
JUSTIÇA DO TRABALHO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 

10. DAS PENALIDADES 
10.1. A empresa PATROCINADORA será penalizada com suspensão temporária do 
direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 
02 (dois) anos, penalidade essa, a ser aplicada pela autoridade competente, de acordo 
com a Lei Federal n° 8.666193, nas seguintes hipóteses: 
10.1.1. Descumprimento das exigências previstas nos termos desta parceria, sendo 
oportunizado o contraditório e a ampla defesa; incumbindo a decisão a Secretaria 
Desenvolvimento Econômico e Turismo; 
10.1.2. Negligência, imprudência ou imperícia, devidamente comprovada. 
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11 	DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, EM ESPECIAL AS MARCAS: 
11. 1. O Município de Quixadá/CE se reserva o direito de utilizar a marca e sinais 
distintivos dos patrocinadores, inclusive em conjunto com marcas e outros sinais 
distintivos do Município e de demais patrocinadores. 

11.2. Os patrocinadores garantem que os direitos de propriedade intelectual, em 
especial os símbolos das marcas, necessários para a execução do patrocínio, não 
violam quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros, isentando o 
Município de Quixadá/CE, de quaisquer reclamações e ônus decorrentes de qualquer 
natureza, inclusive financeiras. 

11.3. Os patrocinadores garantem que são legítimos detentores dos direitos de 
propriedade intelectual a serem utilizados nos patrocínios, bem como os que obterão, 
se necessário, a cessão dos direitos patrimoniais dos profissionais e de pessoal 
envolvidos na execução de ações relacionadas ao objeto do patrocínio, podendo ser 
utilizados pelo Município de Quixadá/CE para fins institucionais livre de quaisquer 
ônus. 

11.4. Os patrocinadores devem assegurara obtenção de autorização e/ou cessão ao 
Município de Quixadá/CE dos direitos de uso de imàgem, voz e outros correlatos de 
quaisquer pessoas envolvidas no patrocínio, se for o caso, para veiculação nos canais 
institucionais e em ações de divulgação do evento. 

11.5. Os patrocinadores se comprometem a não utilizar a marca e quaisquer outros 
sinais distintos do Município de Quixadá/CE, sem a devida autorização. 

12. PRAZO DE EXECUÇÃO: 
12.1. A empresa selecionada deverá repassar o valor da cota de patrocínio para 
conta bancaria da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, através de transferência 
bancaria na conta, BANCO DO BRASIL AGENCIA NO 0241-0 CONTA CORRENTE N° 
22.140-6 CNPJ N° 23.444.748/0001-89, com envio de comprovante de transferência 
para execução do projeto previsto neste Edital, conforme condições definidas no 
Anexo 1 - Projeto, devendo iniciar o aporte a partir da data de assinatura e 
comprovação de pagamento do Termo de Parceria firmado entre as partes. 

12.2. Quaisquer solicitações de informações adicionais ou pedidos de 
esclarecimentos que se façam necessárias deverão ser enviadas para o 
Departamento de Licitações. 

12.3. É obrigação única e exclusiva das interessadas, o acompanhamento dos 
comunicados e boletins de esclarecimentos emitidos pelo Município de Quixadá/CE. 
Não serão aceitas reclamações posteriores sob a alegação de não recebimento de 
informações. 
12.4. O Departamento de Licitações, devidamente designada, a promover o 
processamento do referido objeto de chamamento público, mediante as condições 
previstas no presente edital. 
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12.4.1. O Departamento de Licitações poderá, durante a análise do requerimento e da 
documentação convocar o(s) interessado(s) para dirimir dúvidas que possam surgir. 

12.5. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pelo Departamento d 
Licitações. 

Quixadá/CE, 25 de janeiro de 203 

Ra i m u n 
	

liveira Lqpes 
SECRETARIO DE DESENVLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 
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ANEXO 1- FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 2023.01.25.01 

4 

OBJETO: CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO DE EMPRESAS PÚBLICAS E/OU 
PRIVADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CARNAVAL POPULAR DE 
QUIXADÁ 2023. 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

UF: 

CIDADE: 

CEP: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME: 

CARGO: 

CPF: 

NOME: 

CARGO: 

CPF: 
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A EMPRESA 	  , reconhece que o(s) representante(s) legal(is) 
acima referido(s) possui(em) plenos poderes de representação, assumindo, para 
todos os fins legais, quaisquer responsabilidades decorrentes da assinatura desse 
Requerimento. 

A EMPRESA 	  , DECLARA, que está ciente da contrapartida, 
conforme previsão no item 3 do Edital de Chamamento Público n° 2023-01.25.01. 

A EMPRESA 	 , DECLARA, que os documentos a seguir listados 
encontram-se anexos a este formulário. 

a) CERTIFICADO DE REGISTRO EMPRESARIAL, NO CASO DE 
EMPRESA INDIVIDUAL, ACOMPANHADO DE CPF E RG; 

b) ATO CONSTITUTIVO (ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL), 
ACOMPANHADO DAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, NO CASO DE 
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CONSOLIDADO, DEVIDAMENTE ARQUIVADO NO 
REGISTRO DE EMPRESAS, EM SE TRATANDO DE SOCIEDADES 
EMPRESARIAIS, NO CASO DE SOCIEDADE POR AÇÕES, ACOMPANHADO DA 
ATA ARQUIVADA DA ASSEMBLEIA DA ÚLTIMA ELEIÇÃO DA DIRETORIA E NO 
CASO DE SOCIEDADE SIMPLES, ACOMPANHADO DAS ALTERAÇÕES; 

c) CPF E RG DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), COM PODERES DE 
REPRESENTAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS, SEJA PELO DOCUMENTO 
PREVISTO NO ITEM B ACIMA OU POR MEIO DE PROCURAÇÃO; 

d) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL DO DOMICÍLIO OU SEDE DO LICITANTE, OU OUTRA 
EQUIVALENTE, NA FORMA DA LEI. 

e) A PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA FEDERAL DEVERÁ 
SER ATENDIDA PELA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS 
RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, NEGATIVA OU 
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. 

f) A COMPROVAÇÃO PARA COM A FAZENDA ESTADUAL DEVERÁ SER 
FEITA ATRAVÉS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA 
ATIVA MUNICIPAL DA SEDE DO LICITANTE, OU POSITIVA COM EFEITOS DE 
NEGATIVA. 

g) A COMPROVAÇÃO PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL DEVERÁ SER 
FEITA ATRAVÉS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA 
ATIVA MUNICIPAL DA SEDE DO LICITANTE, OU POSITIVA COM EFEITOS DE 
NEGATIVA. 

h) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRS) PERANTE O 
FGTS; 
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i) 	PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A 
JUSTIÇA DO TRABALHO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTI 
NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 

A EMPRESA 	 , DECLARA queconhece e cumprirá, integra 
com todas as exigências do Edital de Chamamento Público n° 2023.01 .25.01. 

ICE, de 	 2023. 

Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal (is) 
(Apontado o contrato social ou procuração com poderes específicos) 
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PATROCÍNIO 

   

fr 
À Comissão de Licitação, 
Proposta de Parceria de Patrocínio, 

Para 	que 	se 	realize 	o 	evento 	XXXXXXXXXXX 2023 
	  (nome completo da empresa), CNPJ 
n° 	 , apresenta Proposta de Patrocínio. 
A empresa se compromete a fornecer, em troca de exploração publicitária, com a 
exposição de sua logomarca de acordo com o edital, a seguinte cota: 
valor de R$ 	  

A empresa declara, ainda, que cumprirá integralmente as exigências constantes 
do Chamamento Público n° 2023.01.25.01, estando ciente de que, caso infrinja 
alguma cláusula, 
poderá sofrer as penalidades previstas. 
Por ser expressão da verdade, firma a presente proposta. 

Quixadá-CE, de 	 2023 

(Representante Legal da Empresa 

Nome completo e CPF 
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ANEXO III 

MINUTA DE TERMO DE PARCERIA DE PATROCÍNIO 

TERMO DE PARCERIA DE PATROCÍNIO REFERENTE AO CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 2023.01.25.01, QUE ENTRE Si CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ E 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, inscrito no 
CNPJ. sob n° 	 /0001-, estabelecido na 	  
n°, Bairro 	 , nesta cidade de Quixadá, Estado do Ceará, CEP: 	- 
	 neste ato representado pelo Secretário de Desenvolvimento e Turismo, brasileiro, 
portador da cédula de identidade RG n° 	e do 0FF n° 	, doravante 
denominado MUNICÍPIO e, do outro, 	, inscrita no CNPJ n° 
/0FF 	, estabelecida na 	, n° 	, nesta cidade de 	 
Estado do Ceará, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. 	  
(qualificação), , resolvem celebrar o TERMO DE PARCERIA DE PATROCÍNIO, com 
fundamento no Processo Administrativo de Chamamento Público n° )(X.XX.XX, às 
normas contidas na Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
1.1.0 presente instrumento tem por objeto a CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO DE 
EMPRESAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO 
CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 2023. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1.0 apoio, na modalidade eleita, será efetuado nas condições dispostas no 
Chamamento Público de Patrocínio e em seus Anexos, recebendo contrapartida de 
publicidade em conformidade com a Proposta de Patrocínio n° 2023.01.25.01. 

Parágrafo Primeiro 
A PATROCINADORA terá a sua marca divulgada de acordo com as previsões da 
Proposta de Patrocínio n° 2023.01 .25.01. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
3.1.0 presente Termo de Patrocínio vigerá pelo prazo compreendido entre a data de 
sua assinatura e a finalização do evento. 

CLÁUSULA QUARTA 
4.1. São obrigações da PATROCINADORA: 



PREFEITURA 

QUIXADA 

a) Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito 
às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que 
porventura venham a incidir sobre o objeto deste instrumento. 
b) Cumprir integralmente as condições estabelecidas neste Termo de Par., 
seus anexos. 

CLÁUSULA QUINTA 
5. São obrigações da Prefeitura: 
a) Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento, ficando também respons 
pela validação do objeto entregue pela PATROCINADORA. 
b) Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação 
escrita da PATROCINADORA, 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 PATROCINADORA, se verificado qualquer problema com 
relação ao objeto patrocinado. 
d) Proibir, se indevida, a divulgação da marca de outras empresas estranhas à 
PATROCINADORA. 
e) Organizar e executar, cumprindo o cronograma estabelecido no Projeto de 
Patrocínio. 
f) Encaminhar materiais de divulgação através de mídia espontânea. 
g) Dispor de pessoal qualificado para o desenvolvimento das atividades 
necessárias à realização do evento. 

CLÁUSULA SEXTA 
6.1. Ao celebrar o presente termo, declara a PATROCINADORA não possuir em seu 
quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 70  da 
Constituição Federal de 1988 (Lei n°9.854/99). 

CLÁUSULA SÉTIMA 
7.1. Pelo apoio indicado no Projeto de Patrocínio n° 2023.01.25.01 a 
PATROCINADORA terá como a única contrapartida a exploração de publicidade de 
acordo com as condições especificadas detalhadas no Projeto de Patrocínio e com as 
obrigações firmadas neste Termo de Parceria. 

Parágrafo Primeiro 
A PATROCINADORA terá sua propaganda e/ou a divulgação nas medidas e 
limitações previstas no Projeto de Patrocínio n° 2023.01 .25.01. 
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Parágrafo Segundo 

É vedada a publicidade de natureza religiosa ou político-partidária, bem como de 

produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias, defensivos 

agrícolas e outros que atentem contra a moral e os bons costumes. 

Parágrafo terceiro 

Na hipótese de descumprimento do estabelecido, a PATROCINADORA estará sujeita 

às penalidades previstas nesta parceria. 

CLÁUSULA OITAVA 

8.1. A PATROCINADORA será penalizada nas seguintes hipóteses: 

a) Descumprimento das exigências previstas nos termos dessa parceria, sendo 

oportunizado o contraditório e a ampla defesa; incumbindo a decisão a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e turismo e Comissão de Licitação. 

b) Negligência, imprudência ou imperícia, devidamente comprovada. 

c) Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Administração 

Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, penalidade está a ser aplicada pela 

autoridade competente, de acordo com a Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA 

9.1. A PATROCINADORA está sujeita a rescisão do presente Termo de Patrocínio 

assim como às demais sanções previstas na Lei n18.666/93, aplicáveis 

subsidiariamente, quando da constatação de qualquer irregularidade, sendo-lhe 

assegurados a ampla 

defesa e o contraditório. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

10.1. As partes elegem, de comum acordo, o foro da Comarca de Quixadá como 

competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta avença, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que for. 

E assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo em 03 (três) 

vias de igual teor e para o mesmo fim de direito. 

Quixadá/CE, 	de 	de 2023. 

Representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

(Nome e CPF) 

Patrocinadora 

(Nome e 0FF) 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO 	 p.  

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município de Quixadá/CE, 

torna público que a no período de 27/01/2023 À 09/02/2023, no horário de 07h30min 

às 11h30min e 13h30min às 17h30min, na sala de Comissão Permanente de Licitação, 

situada na Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá/CE, receberá a 

documentação exigida no Edital de Chamamento Público de n° 2023.01.25.01- CHP, 

referente a CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO DE EMPRESAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS 

PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 2023, a data de 

abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação está agendada para o 

dia 10/02/2023 as lOhOOmin. O Edital poderá ser adquirido junto a Comissão 

Permanente de Licitação no endereço já citado, ou no portal do TCE, e site da Prefeitura 

Municipal www.quixada.ce.gov.br, a partir da publicação deste aviso. 

Quixadá/CE, 25 de janeiro de 2023 

Raimundo 17  de Oliveira op s 

SECRETARIO DE DESENV VIMENTO ECONÔM CO E TURISMO 
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II - Local Fortaleza Fortaleza/CE, Secretaria de Desenvolvimento 
Agrario na data 27/01/2023. 

Art. 2° A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Art. 3° Registre-se, Publique-se e Cumpra-se 

Piquet Carneiro/CE, 27 de janeiro de 2023. 

BISMARCK BARROS BEZERRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Anderson Lopes Lima 

Código ldentificador:6BDCE28F 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR 
PORTARIA N"0212023 

O(A) SECRETARIO DE AGRICULTURA , PEDRO DE 
ALCANTARA LEANDRO, no uso das suas atribuições legais, 
conforme DECRETO N°001/2013, DE 11 DE JANEIRO DE 2013 

RESOLVE: 

Art. 1° CONCEDER a Sr(a). MARCELINO ALVES CAMPOS, 
ocupante do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, 1 diárias, Participar do .o Piloto e Oficinas. 

O valor unitário da diária que se refere o caput deste artigo 
corresponde a R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 200,00 
(duzentos reais). 
II - Local Fortaleza Fortaleza/CE, Secretaria de Desenvolvimento 
Agrario na data 27/01/2023. 

Art. 20  A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Au. 3° Registre-se, Publique-se e Cumpra-se 

Piquet Carneiro/CE, 27 de janeiro de 2023. 

PEDRO DE AL CANTARA LEANDRO 
Secretario de Agricultura Agricultura 

Publicado por: 
Anderson Lopes Lima 

Código Identificador:08CA3 169 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

GABINETE DO PREFEITO 
OFÍCIO N° 25.01.001/2023 

GABINETE DO PREFEITO 

OFICIO - 25.01-001/2023 

Quixadá - CE, 25 de Janeiro de 2023. 

À Sua Senhoria o Senhor 
Daniel de Castro Marinho 
Gerente do Banco do Brasil S/A 
Agência de Quixadá 

Assunto; Movimentação de Contas, 

Senhor Gerente. 

A Prefeitura Municipal de Quixadá, neste ato representado pelo Sr. 
Ricardo José Araújo Silveira, vem respeitosamente a Vossa Senhoria 
informar que as contas vinculadas ao CNPJ 10.652.262/0001-94 
Fundo Municipal de Saúde, serão movimentadas pela Senhora, Lady 
Diana Arruda Mota CPF: 966.443.703-49 Secretária Municipal de 
Saúde e pela Senhora. Aielcinav Africa Valentina Moreno Queiroz 

Dantas, CPF: 603.956.753-83 Coordenadora Financeira, que terão os 
seguintes poderes: 
- Abrir contas de Depósito 
- Solicitar Saldos e Extratos 
- Efetuar Resgates/Aplicações Financeiras 
- Cadastrar, Alterar e Desbloquear Senhas 
- Efetuar Pagamentos Por Meio Eletrônico 
- Efetuar Transferências Por Meio Eletrônico 
- Consultar Contas/Aplic.Programas Repasse Recursos - 
- Liberar Arquivos de Pagamentos no Ger. Financeiro/AA 
- Solicitar Saldos/Extratos de Investimentos 
- Emitir Comprovantes 
- Efetuar Transferência pfMesma Titularidade - Meio Eletrônico 
- Assinar instrumentos de convênios e contratos de prestação de 
serviços 

Atenciosamente, 

RICARDO josÉ ARA Úio SILVEIRA 
Prefeito Municipal de Quixadá 

Publicado por: 
Nayanc Grace Fernandes 

Código ldentificador:92084BF2 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
TURISMO 

CHAMADA PÚBLICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. A Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município de 
Quixadá/CE, toma público que no período de 27/01/2023 a 
09/02/2023, no horário de 07h30min às 1 Ih30min e 13h30min às 
17h30min, na sala de Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá/CE, 
receberá a documentação exigida no Edital de Chamamento Público 
de n° 2023.01.25.01- CHP, referente a CAPTAÇÃO DE 
PATROCÍNIO DE EMPRESAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS 
PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CARNAVAL POPULAR 
DE QUIXADÁ 2023, a data de abertura dos envelopes contendo os 
documentos de habilitação está agendada para o dia 10/02/2023 às 
lOhOOmin. O Edital poderá ser adquirido junto a Comissão 
Permanente de Licitação no endereço já citado, ou no portal do TCE, 
e site da Prefeitura Municipal www.quixada.ce.gov.br, a partir da 
publicação deste aviso. 

Quixadá/CE, 25 de janeiro de 2023. 

RAIMUNDO FA RIA NO DE OLIVEIRA LOPES, 
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:A09C9536 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
TURISMO 

EXTRATO DE CONTRATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. Inexigibilidade n° 
2023.01.16.03 - SEDET. Contratante: Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, torna público o extrato do contrato resultante 
da Inexigibilidade n° 2023.01.16.03 - SEDET: n° 2023.01.16.03.1-
SEDET - Valor global: RS 350.000,00 - Contratada: Zé Felipe 
Show Music LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Willian 
Silva Passarinho. Unidade Administrativa: Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Turismo. OBJETO: contratação de 
atração de renome nacional (Cantor Zé Felipe) para realização do 
Carnaval Popular de Quixadá 2023, no dia 20 de fevereiro de 
2023, na praça José de Barros, de responsabilidade da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município de 
Quixadá/Ce. Prazo de vigência: 60 dias, a partir da data da 
assinatura do contrato. Assina pela contratante: Secretário, 
Raimundo Fabiano de Oliveira Lopes. Data da assinatura dos 
contratos: 24 de janeiro de 2023 

74 www.diariomunicipal.com.br/aprece  



O Brl0m, tegliãvt dito: soa orIas cilcas em 2&23 au s1115, ttãoBtec6alaliidii ea paga: despesas 

ciente poro pagar tuas des-
pesas e precisará emitir no 
vau dividas para bancá-las. 

A proposta de um novo 
arcabouço fiscal balizado 
pelo nível de endividamen-
te público e a prioridade 
da agenda política para 
aprovação de uma reforma 
tributário em 2023 favore-
cem a trajetória de endivi-
damento para os próximos 
anos e. consequeotemente, 
a gestão da divida pública 
federal", disse o Tesouro. 

Ainda segundo o órgão, 

'a rccuperaçSo recente do 
visibilidade do pais diante 
dos investidores interna-
cionais que se preocupam 
com a agenda de sustenta-
bilidade tombem se mostra 
relevante para a gestão da 
divida, dada as caracterls-
tiras dessa base de deten-
tores" 
Segundo o Tesouro, os 

cenários que se desenham 
para o endividamento 
oeste ano consideram os 
desafios no ambiente in-
rrnaeixrnai, canso a conti - 
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ECONOMIA 
Pressão. O grupo de farmacêuticas FarrpaBrasit, entrou no momento do setor para pressionar as 
secretarias se Far'enda estaduais contra o aumento do ICMS de remédios, sob argumento de que 

medicamentos podem ser invrabilzados, provocando ato desabastecimentos por causa da tflbutaçbo. 
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Petrobras: Novo comando pressionado 
De um lado o mercado financeiro Idiga-se de passagem, 

acionistas - inclusive a Unido, que é controladora). Do ou-
tra, a pressão para mudar  mais rapido possÍvel a delimita-
ção dos combustíveis no Brasil. adotada pelo ex-presidente 
Temer, em 2016. Esse cenário marca o inicio da nova gestão 
da maior estatal brasileira, conduzida pelo agora presiden-
te interino cais Paul Prares - que seta efôtsvado em abril. 
quando encerraria o mandato de Caio Pais de Andrade. 
que renunciou logo nos primeiros; dias de janeiro. Missão 
não tão facsl, já que uma alteração significativa no curto 
prazo rito é esperada por especialistas do mercado. 

Primeira dificuldade: além de limitações previstas em 
estatuto para que a Petrabras contribua com políticas 
públicas. uma ruptura brusca na trajetória de preços de 
diesel e gasolina, atualmente, poderia desequilibrar o 
mercado e causar riscos de deaabast.ecimcnto, uma vez 
que o Pais é muito dependente das importações desses 
produtos Segunda dificuldade: a pressão do Governo 
Federal vem também em momento em que o ministro da 
Fazendo, Fernando Haddad, tem estudado meios para 
voltar a cobrar tributos federais sobre diesel e gasolino 
este último previsto para ser retomado no fim deite 

mês - sem onerar o bolso dos consumidores. Prates. por 
suas' 	m defendido o fim da aplicação da paridade 
dei, 	o para a formação dos preços da petroleiro. 
mas 	,ue a empresa ainda assim seguirá indicadores 
internacionais. Vetamos os próximos capítulos. 

Desconfiança 
	

Cara construção 
Ontem, falamos de 
	

Ainda sobre sonsLruas 
indústria e consumidores 	civil, seu curto subiu 
menos confiantes. Hoje, a 
	

0,5296cm janeiro, nível 
vez Ida construção civil. 	pouco acima de dezembro 
Segundo is FGV/lbrc a 
	

(0,27%). Nos 12 meses o 
confiança do setor caiu 
	

indicador acumula eleva- 
1,7 ponto em tanteiro. para 	çil,o de 9,05%. diz o FGV/ 
93.6 pontua, menor nível 
	

Ibre. Em janeiro de 2022. 
desde março de 2022(92,9 
	

salta foi de 0,64% ou mês 
pontos). Em medias moveis e acumulava 13,7% em 12 
trimestrais, o indice recuou meses. A taxa de materiais, 
2.4 pontos. O pessimis- 	equipamentos e serviços 
mo não está disseminado 
	passou de 0.38% (dezem- 

por todos os segmentos 
	

bro) para queda de 0,12% 
setoriais. Na comparação 
	no primeiro mês do ano. 

snteraouol. há uma melho- 
	

Nesse grupo depois 2a alta 
ra expressiva na percepção 
	

de 0,37% em dezembro, 
sobre a situação corrente 	a taxa correspondente a 
dos empresanos ligados à 
	

materiais e equipamentos 
itifroestruLuru 	 —110.26% cm laneira. 

Dívida pública atinge R$ 6 trilhões em 2022 
A Olvida Pública Federal - que moiam o endivida. 

mente Interno e esterno do Brasil - fechou 2022 ei., 
OS 5,951 trilhões, segundo a Secretaria do Tesouro 
Nacional. O nato, reprasontou aumento do 6.02% 
sobro 2021, quando a divida estava e.., RS 5,614 
l.s. O nato, subiu 1,37% sobra novembro, qa.n-
P'"1íulda aro de RI 5,871 trilho- Apesar do alto 

e de emisu005 em dezembro, a divida ficou 
a.—. dos limites e astabelecidos pelo Plano Anual 
do Finaneiarrsanto (PAF) de 2022, que extabelecie 
nora divida pública poderia fechar nono passado 
antro 00 6 trilhAra e liS 5,4 trilhões. 

Corrida 
	

No forno 
Os reinares por meio do 
	

A nova regra fiscal e 
saque-aniversario do FGTS 
	

a aprovação da reforma 
bateram recordo paras 
	

tribotiria, colocada conto 
mês de janeiro, em meio 
	

prioridade para o Governo, 
a declarações ao ministro 
	

ajudarão o Pais a melhorar 
doTrabalho. Luiz Marinho, 	a trajetória de endivida- 
sobre a Intenção de acabar mento, afirma o Tesouro 
como modalidade. Se- 
	Nacional. A mensagem foi 

gundo aCaioa Econômica 
	

ocluida em seu Piava Anu- 
Federal, ate Odia 24 deste 
	

al de Financiamento, onde 
mês, terem realizados 2,2 
	

ressalta que a nova regra 
milhões de soques, que 
	

fiscal leve ser 'batizada" 
totalizaram 551,11 bilhão. 	pelo nivel de endividamento. 
Em 2022, o valor sacado 
	

Os detalhes da ainda estas 
em janeiro havia sido de 
	em discussão no Ministério 

R$ 1.10 SilhdO. enquanto, 	da Fazenda, que pretende 
no mesmo mês de 2021,0 
	

encaminhara toma ao 
valor foi de 6$ 1,07 bilhão. 	Congresso ate abri]. 

Consumo registrou crescimento de 3,9% em 20 
O consigno nos leres brasileiros, encerrou 2022 caos alia 
de 3,11996% na comparação como ano anterior, segunda a 
Abras. No último trimestre, o indicador permaneceu em 
patamar acima de 3%, com altas acumuladas em outubro 
(3,02%), novembro (3,52%), dezembro (3,09%). Em dezem-
bro, houve alia de 15,19% asile novembro. Sobre dezembro 
de 2021. a alta edo 6,23%. O resultado contempla ex forma-
tos de loja: atacarem, supermercado convencional. lo)a de 
s'rzinhança, lsmpern:erado, minmnrercado e e-cotomnrrçe. 

Meis informações de Rubens Frota: 
e-mail: frntarrabevsOgmaul,cnm 

Há mioto o Brasil debate 
a necessidade de uma refor-
ma tributário. Agora, além 
desse assunto, o tema ga-
nhou mais um adicional, a 
proposta de nova regra fis-
cal. Ambas, segundo o Teo-
soro Nacional, se colocadas 
como prioridade para o go. 
veroo federal, poderão aju-
dar o pesa a melhorar a tra-
feoórla de cndosrsdameisto. 

Esse conteúdo foi inclu-
ído pelo órgão em seis Pla-
no Anual de Fi.nanciamen-
tu, documento que indica 
a estratégia de gestão da 
divida pública pura o ano. 
Na mensagem, o Tesoura 
ressalta que a nova regra 
tiacsl deve ser avaliada de 
acordo com o nsvel de es' 
dividamente. Os detalhes 
da proposta ainda estão em 
discussão no Ministério da 
Fazenda, que deve encami-
nhar o tema ao Congresso 
Nacional ate abril. 

Em 2023.a dívida públi-
ca federal deve avançar 
ficar entre ES 6,4 trilhões 
e ES 6.8 trilhões, segundo 
o órgão. Em 2022. esse in-
dicador ficou em ES 5,95 
trilhões. Após os resulta-
dos da divida registrados 
em 2022, o Tesouro profeta 
que a divida bruta alcan-
çou 73,3% do Produto In-
terno Bruto (Pie) ao final 
do ano. 

O crescimento nominal 
de até 14.3%, após avanço 
de 6% em 2022, é esperado 
cm um momento cm que a 
taxa básica de Juros, a Selic, 
está em 13,75% ao ano, O 
Brasil deve registrar novo 
déficit nas contas públicas 
cmii 2023. laia quer dizer 
que não arrecadará o sufi' 

r.eA.sz. in.oSl - -Os ,o,a550 t.,5. 5sma.r eisszs,nse O Pa. 
rasas.., asca - o .,00esn elflaO 15 5oa .a.s. tu,.,. 

as.as,ta 5a 	,.ears ..x,.asa... OS..sram,. 
..,eu a. r.aiàrw,no 	e.,aa,, ia 15 xl. ar,Oh5,n-  O, Fi• ln ,...aaa,.o is 
vela sal 	r.00trax. 5. aLr.e,.u,j....,. p.n,.u. abati, a. 
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.,,seera .O5n.0is. n.flom ..na.i.,,s,,za. nas.. .,..avsa. soa 

000ao., - senO, alassuos O useis.. cn.,za. raores-
5..00ninl. Sl,*anCflsOi a nacasass.al,easpa mas... 
stnSSOS.n.as  0.un,r, na a e.e a soaM. ala.., O,. rase, 
uO.,a uno... es, "ano... u..s,. usos, sair ia a, riso, e. ag. ano,. tu, 

N.i.nnfl,000sr.,u.o,.E,s'sa.Oacs.aoavr,ieurSOa.e.os sauna-
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L5ans. nc-ni.-. ssas'sal,O, Oum, 5v-au' 
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naidade da guerra da Rús-
sia contra a tjcrã.nia e o 
aumento das taxas de juros 
nas principais economias 
do mundo. 

Com relação ao cenário 
doméstico, as projeções 
consideram uma redução 
do aperto monetário 
partir do segundo semes-
tre, além da melhora da 
posição fiscal do pais por 
meio de um arcabouço de 
regras fiscais, de modo que 
garanta a sustentabiidade 
da divida pública. 
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Reforma Tributária ajudará o 
país a melhorar dívida pública 
O cenário que se desenha para o endividamento público federal neste ano 

considera os desafios no ambiente internacional, como a guerra na Ucrânia 


