Proc. Administrativo 1- 23.972/2022

De:

Mailson N. - SME

Para: SME - Secretaria Municipal de Esportes
Data: 12/08/2022 às 12:00:38
Setores envolvidos:

Chamamento Público - cota de Patrocínio Master - Beltrão Open 2022 - R$ 50.000,00
Segue em anexo Termo de Referencia para Chamamento Público referente à cota de Patrocínio Master para o
Beltrão Open 2022.
Att,
_

Mailson Do Nascimento
Agente Administrativo

Anexos:
Termo_de_Referencia_Chamamento_Publico_cota_de_Patrocinio_Master.pdf
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GP, SMA, SME

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
O presente Termo de Referência tem por objetivo formalizar o
credenciamento de empresas interessadas em patrocinar a realização do evento Beltrão
Open 2022, conforme especificações constantes neste termo e seus anexos.

Justificamos a realização deste Termo de Referencia, tendo em vista a
necessidade de regularizar a utilização de espaços físicos destinados à exploração
publicitária durante a realização do Beltrão Open 2022, a ser realizado de 04 a 27 de
outubro de 2022, no Calçadão Central de Francisco Beltrão - PR.
Assim como em edições anteriores, em 2017 e 2019, quando houve uma
grande presença de público prestigiando o evento, há a expectativa de que em 2022 o
sucesso se repita, pois haverá a disputa de jogos em 04 modalidades, sendo basquete 3x3,
vôlei de praia, futevôlei e beach tennis e em todas essas haverá disputa por categorias,
indo do nível amador até o profissional, nas quais participam atletas do município, da
região, do estado do país e até atletas de países sul americanos, como Uruguai, Paraguai,
Argentina e Bolívia.
Esse evento será organizado pela Secretaria de Esportes em parceria com as
demais secretarias e as associações beltronenses de basquete, voleibol e futevôlei.
Para a edição de 2022, será destinada a cota referente ao Patrocínio Master
para a exploração publicitária através de chamamento público, sendo que os demais
espaços serão reservados às associações parceiras na realização do evento.
O valor referente à cota do Patrocínio Master será recolhido mediante emissão
de guia de recolhimento emitida pela Secretaria da Fazenda em nome da pessoa física ou
jurídica, devidamente cadastrada e em situação regular perante o município.
O valor arrecadado será destinado à premiação das equipes/atletas
vencedores em cada categoria, conforme previsão no regulamento específico de cada
modalidade.
O valor definido para a cota de Patrocínio Master foi baseado em estimativas
das associações e equipe organizadora, levando-se em consideração a abrangência e
importância desse evento.
Tornar-se-ia oneroso ao município arcar integralmente com os custos da
realização do evento, incluindo aquisição de toda a estrutura, materiais, equipamentos e
premiações, sendo assim é necessário a realização de um chamamento público,
possibilitando que qualquer pessoa física ou jurídica possa contribuir, tendo em
contrapartida sua marca/nome exposto na arena.

3 – CRITERIOS DE JULGAMENTO:
Não se aplica.

4 – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TECNICA E SOLICITAÇÃO DE
AMOSTRA OU PROSPECTO:
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2 – JUSTIFICATIVA:

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

Para pessoa física:
- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Documento de Identidade (RG);
- Proposta de Patrocínio conforme o Edital;
- Formulário de Credenciamento.

5 – INDICAÇÃO DE MARCAS PRÉ-APROVADAS:
Não se aplica.

6 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
As propostas deverão ser entregues em data e horário determinados pela
Comissão de Licitação da Prefeitura de Francisco Beltrão, devendo estar acompanhadas
das documentações solicitadas neste termo para habilitação dos interessados.
As propostas deverão ser apresentadas de acordo com modelo em anexo ao
edital, acompanhadas da documentação solicitada e formulário de credenciamento dentro
de um prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação do referido chamamento.
Serão desclassificadas automaticamente as propostas com valor inferior ao
mínimo estabelecido neste termo ou ainda com documentação exigida incompleta.
A permissão de uso dos espaços publicitários se dará por ordem de entrega
das propostas.
A cota de Patrocínio Master disposta neste Termo de Referencia se refere aos
espaços físicos com maior visibilidade pelo público na arena do Beltrão Open 2022, que
será montada no Calçadão Central.
Ao arrematador da cota de Patrocínio Master, será permitida a exploração
publicitária mediante o uso de mídia escrita e audiovisual, durante o período de realização
do evento.

7 – CRONOGRAMA/PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA:
O prazo de vigência da permissão de uso dos espaços publicitários será
compatível com o período de realização do evento, de 04/10 a 27/10/2022.

8 – OBRIGAÇÕES:
DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA CREDENCIADA:
- cumprir integralmente as condições estabelecidas no Edital e anexos;
- efetuar o pagamento da cota de patrocínio conforme orientação e indicação
da Secretaria da Fazenda de Francisco Beltrão, mediante depósito em conta corrente no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de emissão do Termo de
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Poderão habilitar-se ao presente chamamento, pessoas físicas e jurídicas que
apresentarem a seguinte documentação:
Para pessoa jurídica:
- Contrato Social e suas respectivas alterações em vigor, devidamente
registrado;
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
- Proposta de Patrocínio conforme o Edital;
- Formulário de Credenciamento.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
Patrocínio. O não cumprimento do prazo de pagamento será passível de advertência e/ou
notificação, bem como o licitador autorizado a convocar outra pessoa física/jurídica
interessada, obedecendo a ordem de classificação.
- é de responsabilidade da credenciada a impressão dos banners, folders, lonas
ou qualquer outro meio de divulgação de sua instituição;
DO CONTRATANTE:

- é de responsabilidade do contratante a impressão dos banners, folders, lonas
ou qualquer outro meio de divulgação institucionais;
- 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 casos omissos, do presente ajuste;
- aplicar as sanções que se fizerem necessárias.

9 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS:
Item

1

Código

Descrição

Área Total

Valor
Unitário R$

Valor Total
R$

Cota de Patrocínio Master, tendo em
contrapartida a permissão de uso da
estrutura física da arena esportiva, no
Calçadão Central de Francisco Beltrão,
para exploração publicitária mediante uso
de mídia escrita, audiovisual, social e
televisiva durante o período de realização
do Beltrão Open 2022, de 04/10 a 27/10.

200 m²

50.000,00

50.000,00

VALOR TOTAL MÍNIMO ESTIMADO: R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)

10 – RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO:
Por se tratar de uma comercialização de espaços publicitários, não há recursos
do município investidos na formalização do credenciamento de empresas.

11 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:
A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado
pelo servidor Genuir Merlos, da Secretaria Municipal de Esportes, telefone (46) 35235080, a fim de verificar a conformidade do objeto desse Termo de Referencia com as
especificações técnicas nele contidas.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na
responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

12 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:
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- gerenciar os valores referentes às cotas de patrocínio, destinando-a aos fins
descritos no edital de Chamamento Público;

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
– Data de envio do termo: 09/08/2022
– Secretaria Municipal de Esportes
– Elaborador deste Termo de Referencia: Mailson do Nascimento
– Telefone para Contato: (46) 3523-5080
– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à
solicitação.

13 – AUTORIZAÇÃO:
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Francisco Beltrão, ____/____/______

_____________________________
Almir Hugo Lopes
Diretor do Dep. De Esportes
___________________________
Antonio Carlos Bonetti
Secretário Mun. de Administração
__________________________
Cleber Fontana
Prefeito Municipal

14 – ANEXOS:
ANEXO I – Croqui com a disposição dos espaços publicitários
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ANEXO I – CROQUI COM A DISPOSIÇÃO DOS ESPAÇOS
PUBLICITÁRIOS
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