
EDITAL PARA OBTENÇÃO DE PATROCÍNIO PARA O FESTIVAL 
LITERÁRIO E ARTÍSTICO DE GAURAMA - 2018 

 
    O Município de Gaurama/RS, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 87.613.428/0001-98, com sede 

na Rua João Amandio Sperb, 338, centro, torna público, para conhecimento 

dos interessados, que no período de 30 de agosto a 05 de novembro de 

2018, estão abertas às inscrições dos interessados em conceder patrocínio 

ao evento denominado Festival Literário e Artístico de Gaurama - 2018. 

 

    O Festival Literário e Artístico de Gaurama realizar-se-á 

nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2018, junto ao Salão Paroquial, 

centro, Gaurama/RS. 

 

     O presente chamamento tem por objeto a captação de 

recursos financeiros, por meio de patrocínio de empresas públicas e/ou 

privadas, e de apoio para a realização do FLAG. 

 

   O patrocínio se dará por meio do fornecimento dos 

produtos e ou serviços indicados neste edital. 

 

    Não poderão participar empresas que comercializem 

produtos nocivos à saúde, que atendem à moral e aos bons costumes, bem 

como assuntos políticos e religiosos. 

 

   Os interessados poderão ofertar patrocínio para os 

seguintes itens: 

   ITEM 1- 70 camisetas em malha viscosada branca (67% 

poliéster, 33% viscose anti-piling), serigrafia com a logomarca do evento, 

com o brasão do Município e a logomarca do patrocinador. 
 

   ITEM 2 – 01 (uma) passagem de Erechim/Porto Alegre –

em 06/11/2018, Horário 23h50min; 
 

   02 (duas) passagens Porto Alegre/Erechim/Porto Alegre 

– 07/11/2018, Horário 07h30min, com retorno no dia 09/11/2018, 

Horário 13h30min; 
 

   02 (duas) passagens Porto Alegre/Erechim/Porto Alegre 

– 07/11/2018, Horário 07h30min, com retorno no dia 09/11/2018, 

Horário 13h30min. 



   ITEM 3 – 25 livros da ONG Via Vida. História infantil 

sobre conscientização de doação de órgãos e acompanha livro de 

atividades para crianças.  
 

   Os patrocinadores poderão divulgar a sua marca durante 

o evento, mediante a colocação no espaço interno do salão paroquial de 

banner com a marca nas dimensões máximas de 5,00(cinco) metros 

quadrados, em local a ser indicado pelo Município. 
 

   O patrocinador do item 1, além do banner, poderá fazer 

constar nas mangas da camiseta a sua logomarca. 
 

   As inscrições poderão ser realizadas junto a Museu 

Celina Schardong. 
 

    A seleção dos patrocinadores se dará por ordem de 

inscrição/chegada e até o limite de vagas disponibilizadas. Podendo ser 

criado um banco de reserva de interessados após o preenchimento das 

vagas disponibilizadas, isto para o caso de alguma desistência ou de 

abertura de novas vagas. 
 

   Cada interessado poderá inscrever-se para um item. 
 

   O patrocínio será custeado, pelo patrocinador, 

diretamente junto ao fornecedor do produto ou serviço indicado nos itens. 
 

   No ato da inscrição os interessados deverão indicar o 

número respectivo do item de interesse a ser patrocinado.  
 

   Uma vez selecionado o patrocinador de cada item, o 

mesmo deverá fornecer o produto ou serviço indicado num prazo de 15 

(quinze) dias da solicitação do Município. 
 

   Somente poderão participar da seleção pessoas jurídicas. 
 

   Maiores informações poderão ser obtidas junto a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e com a 

Comissão Organizadora ou pelos telefones (54) 3391-1200, em horário de 

expediente. 
 

Gaurama/RS, aos 29 dias do mês de agosto de 2018. 

 

 

Leandro Márcio Puton 
Prefeito Municipal 

 
 



FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O FESTIVAL LITERÁRIO E ARTÍSTICO DE 
GAURAMA - 2018 

 

 

Interessado: ______________________________________________________ 

 

Número Item do Patrocínio: ___________________________________ 

 

   Pela presente o interessado acima indicado se inscreve 

para o patrocínio do item acima, se comprometendo fornecer o mesmo na 

forma indicada (produto ou serviço) para o Festival Literário e Artístico de 

Gaurama. 

     

   A seleção será pelo critério de ordem de inscrição. 

  

 

   Gaurama, RS, ____ de _________________ de 2018. 

 

 

 

     ___________________      _____________________ 

         P/___________          P/Interessado  

 

 

 

 


