
PREFEITURA DO MUNICÍP IO DE PORTO VELHO
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E TRABALHO

SEMI/SEMDESTUR
                

EDITAL  DE  CHAMAMENTO  PÚBLICO  PARA PATROCÍNIOS  –  nº  001/2018  PARA

PARTICIPAR DO EVENTO PÚBLICO: “RÉVEILLON 2019”.

A  Prefeitura  de  Porto  Velho,  por  intermédio  da  Subsecretaria  Municipal  De

Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, com amparo na Lei Municipal Lei nº 2.523, de 09

de Maio de 2018, bem como no Decreto n.º 15.353, de 02 de agosto de 2018, no uso de

suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra

aberto o Chamamento Público para a seleção de pessoas físicas e jurídicas de direito

privado, interessadas em patrocinar o evento “Réveillon 2019”, que ocorrerá no dia 31 de

dezembro de 2018 e 01 de janeiro de 2019 (Parque dos Tanques), nos termos definidos

no presente edital e seus anexo, com inscrições no período de 30/09/2018 à 10/10/2018,

a serem realizadas na SEMDESTUR, sito a Rua Brasília, 2512 – Bairro: São Cristóvão

(Setor Protocolo) no horário das 08h:00min as 14h:00min em Porto Velho-RO.

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO PÚBLICA

1.1. O presente edital tem por finalidade a seleção de pessoas físicas e jurídicas de direito

privado, interessadas em patrocinar o evento “Réveillon 2019”, que ocorrerá no dia 31

de dezembro de 2018 e 01 de janeiro de 2019 (Parque dos Tanques), tendo como

contraprestação a liberdade para realizar campanhas publicitárias como apoiadora do

evento,  desde que  cumprida  as  regras  estabelecidas  neste  edital  e  o  Projeto  do

Evento – ANEXO I, parte integrante do presente instrumento.

EVENTO DATA E HORÁRIO LOCAL
Réveillon 2019 31 de dezembro de 2018 Parque dos Tanques

Réveillon 2019 01 de janeiro de 2019 Parque dos Tanques

2. DO PROJETO, OBJETIVOS E SUA JUSTIFICATIVA

2.1 – APRESENTAÇÃO DO EVENTO

 Identificação do projeto: Evento cultural municipal em comemoração às festividades
de fim de ano;

 Título do evento: Réveillon 2019;
 Promotora: Prefeitura Municipal de Porto Velho;
 Responsável pelo projeto: SEMDESTUR;
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 Período de realização: 31 de dezembro de 2018 (20h às 04h) e 01 de janeiro de 
2019 (20h às 01h);

 Público Alvo: Munícipes e visitantes de Porto Velho/RO;
 População estimada: 130.000 pessoas;
 Local: Parque dos Tanques

2.2 – OBJETIVO GERAL

 Realização de evento cultural com vistas a comemorações das festas de fim de 
ano, gratuito a todos, com o intuito de fomentar o comercio local e incentivar a 
cultura, lazer e bem-estar por meio de políticas públicas culturais aos munícipes e 
visitantes no respectivo período festivo em Porto Velho/RO.

2.3 – JUSTIFICATIVA

A realização de shows em comemoração as festas de virada de ano é uma tradição
nacional,  sendo  o  réveillon  uma  das  mais  importantes  festividades  do  calendário  de
muitos países, incluindo o Brasil. 
O  Réveillon  é  realizado  todos  os  anos  por  grande  parte  das  prefeituras  municipais
brasileiras e como de costume, na cidade de Porto Velho, durante a realização de shows
de virada de ano, quando a população se concentra para confraternização e espera da
chegada do novo ano, além de apreciar a queima de fogos de artifícios após a contagem
regressiva da virada.
A Prefeitura de Porto Velho planeja este evento como forma de proporcionar cultura e
lazer aos munícipes de forma organizada, cômoda e segura. Promovendo em conjunto
com outras unidades públicas a disposição de serviços seguindo normas de segurança
pública e emergência em eventos. 
O  Réveillon  traz  consigo  uma  movimentação  econômica  no  comércio  local,  pois  são
inúmeras empresas envolvidas na infraestrutura necessária para atender adequadamente
a  sociedade,  além das  empresas  prestadoras  de  serviços  na  área  de  sonorização  e
iluminação, segurança, alimentos e bebidas, e demais necessários para que a festa seja
um sucesso.
Para que o evento seja viável faz-se necessário à realização de parcerias com a iniciativa
privada, devido a proporção que o Réveillon vem adquirindo a cada ano. Tendo como
estimativa um público de 130 mil pessoas.

Nesse sentido, sugere-se a adoção dos procedimentos estabelecido na Lei 2.523/2018 e

Decreto nº 15.353/2019, que tratam da regulamentação do apoio e patrocínio de pessoas

físicas e jurídicas de direito privado a eventos e ações promovidas pelo Município de

Porto Velho.

3  –  DAS  COTAS  DE PATROCINIO  E  DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE

PORTO VELHO:
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3.1 – Os interessados em patrocinar esse projeto podem optar pela concessão de 

Patrocínio  em conformidade  com as  cotas  individuais  (Tabela  III  do  Anexo  I)  e  suas

respectivas contrapartidas, cujo patrocínio se dará em doação através de transferência

bancária para a conta bancária própria indicada pelo patrocinado;

3.2. Fica a critério do patrocinador, optar ou não, pela utilização da logomarca, citação do 

Locutor,  distribuição  de  brindes  e  de  outras  contrapartidas  e  publicidades.  Caso  o

patrocinador  deseje  apenas  patrocinar  o  evento  sem as  contrapartidas  deverá  enviar

declaração expressa, nesse sentido;

4 – DAS OPORTUNIDADES 

4.1. Serão aceitos interessados pela quantidade de patrocínios de cada cota, se entre os

que demonstrarem interesse na participação do evento naquela mesma cota, a escolha

se dará mediante sorteio.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1.  Poderão  participar  da  seleção  pessoas  físicas  e  jurídicas  de  direito  privado

devidamente constituídas, nos termos do previsto no presente edital. 

5.2.  As selecionadas deverão arcar com as despesas relativas à sua contribuição em

relação ao evento, bem como, com as próprias despesas com pessoal, equipamentos,

alimentação,  divulgação  e  publicidade  do  seu  patrocínio,  durante  todo  o  período  de

realização do evento.

5.3. A participação no credenciamento 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. DAS INSCRIÇÕES:

6.1.  Os  interessados  em  participar  da  seleção  deverão  preencher  o  formulário  da

inscrição (Anexo II) e apresentar os seguintes documentos: 
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a) Pessoa Física:

I. Documento de identidade;

II. CPF;

III. Comprovante de endereço;

IV. Certidões  que  comprovem  a  regularidade  fiscal  regularidade  perante  o  Fisco

Municipal e com a seguridade social, de acordo com o estabelecido no art. 195, § 3º, da

CF/88 e art. 5º, § 3º do Decreto Municipal nº 15.353/2018;

V – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com o estabelecido no art. 5º, §

3º do Decreto Municipal nº 15.353/2018.

b) Pessoa Jurídica:

I. Estatuto ou Contrato Social;

II. Ata de Eleição de Posse da Diretoria, caso houver;

III. CNPJ e Inscrição Estadual;

IV. Documento de identidade do Administrador;

V. Inscrição do CPF do Administrador;

VI. Comprovante de endereço da empresa;

VII. Certidões  que  comprovem  a  regularidade  fiscal  regularidade  perante  o  Fisco

Municipal e com a seguridade social, de acordo com o estabelecido no art. 195, § 3º, da

CF/88 e art. 5º, § 3º do Decreto Municipal nº 15.353/2018. 

VIII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de acordo com o estabelecido no art. 5º,

§ 3º do Decreto Municipal nº 15.353/2018.

6.2. As inscrições serão realizadas no período de 19/09/2018 à 01/10/2018, das seguintes

formas:

a). Presencialmente, mediante entrega de envelope lacrado contendo a inscrição e os

documentos elencados no item 4.1, no setor de protocolo da SEMDESTUR sito a Rua

Brasília,  2512  –  Bairro:  São  Cristóvão  no  horário  das  08h:00min  as  14h:00min,  de

segunda a sexta-feira;
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b). Pelo envio de envelope lacrado contendo a inscrição e os documentos elencados no

item 4.1, pelo correio, via SEDEX, com aviso de recebimento (A.R.), para o endereço Rua

Brasília, 2512 – Bairro: São Cristóvão (Setor Protocolo) no horário das 08h:00min as

14h:00min, desde que a correspondência seja postada dentro do prazo definido no item 

6.2.

Em ambos os  casos,  o  envelope lacrado  contendo a  documentação,  deverá  vir  com

seguinte identificação externa:

INSCRIÇÃO DE INTERESSADO EM PATROCINAR O EVENTO PÚBLICO - RÉVEIL-

LON 2019

Remetente: NOME: (nome completo da empresa privada ou organização da sociedade 

civil interessada)

CNPJ: (nº do CNPJ ou CPF)

Destinatário:

SEMDESTUR – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E 

TRABALHO.

Endereço: Rua Brasília, 2512 – Bairro: São Cristóvão (Setor Protocolo)

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

7.1. O processo de seleção se fará em consonância com os princípios da legalidade, da

impessoalidade,  da  isonomia,  da  moralidade,  da  publicidade,  da  transparência,  da

eficiência, da finalidade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração,

de acordo com o estabelecido no Art. 1º do Decreto Nº 5.353/2018.

7.2. Durante os dias 02/10/2018 a 08/10/2018 se fará a análise das propostas, com a

averiguação  da  documentação  exigida  no  item  4.1.  Havendo  mais  de  uma
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empresa/pessoa física que apresente a documentação regular e proposta de patrocínio

idêntica, será realizado sorteio para definição da vencedora.

7.3.  Havendo  qualquer  impedimento  posterior  na  participação  do  evento,  a

empresa/pessoa física deverá comunicar de imediato a Prefeitura de Porto Velho, para

que esta chame a empresa imediatamente melhor classificada.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. Não há dotação orçamentária a ser consignada, uma vez que a presente seleção não

importará em ônus financeiro para o Município, visto que entre as partes se estabelece

uma relação de mútua cooperação – a empresa selecionada patrocina o evento ofertando

bens  e  serviços  aos  frequentadores  do  evento,  e  em  contrapartida,  poderá  fazer  a

divulgação de sua empresa/marca/produtos.

9. DOS DIREITOS E DEVERES DOS INTERESSADOS SELECIONADOS

9.1 – As selecionadas das cotas de número UM (que possibilita a montagem de stand)

deverão  providenciar  a  instalação  de  estrutura  para  exposição/divulgação  de  sua

empresa/marca  no  local  do  evento,  respeitando  os  espaços  nela  existentes  e  sem

comprometer/danificar nenhum elemento do ambiente, mediante apresentação de projeto

a ser aprovado pela Subsecretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho

do Município  de  Porto Velho,  no prazo máximo de 60 (sessenta)  dias antes da data

prevista para realização do evento.

9.2 – As selecionadas são responsáveis civil e criminalmente por todos os atos praticados

por seus prepostos durante a realização do evento, não cabendo à Prefeitura de Porto

Velho  qualquer  responsabilidade  de  ordem material  ou  moral  pelos  serviços  ou  bens

disponibilizados à população de Porto Velho.

9.3 – Como contrapartida pela realização do Patrocínio, a pessoa física ou jurídica de

direito privado poderá realizar a fixação/veiculação da sua logomarca, nome ou razão

social,  nos  moldes  previstos  nesta  cláusula  e  deverá  obedecer  às  especificações
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oportunamente transmitidas pela Subsecretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo

e Trabalho do Município de Porto Velho ou por  ela autorizadas por  carta,  mensagem

eletrônica ou qualquer outro meio idôneo de comunicação, e em hipótese alguma terá

visibilidade menor do que a de outros patrocinadores que tenham apoiado o projeto.

9.4 – A pessoa física ou jurídica que patrocinar o evento poderá, a qualquer tempo e sem

nenhuma restrição,  divulgar  a  sua condição de patrocinadora  do projeto  objeto  deste

edital, podendo, inclusive, utilizar-se do seu nome para fins de divulgação institucional,

bem  como  se  valer  da  utilização  de  imagens  captadas  durante  a  sua  execução.  A

responsabilidade  pela  obtenção  de  eventual  direito  de  utilização  de  imagem  cabe  à

pessoa física ou jurídica patrocinadora do evento.

9.5 – As peças publicitárias e suas formas de divulgação deverão ser submetidas à prévia

aprovação da Subsecretaria  Municipal  de  Indústria,  Comércio,  Turismo e Trabalho do

Município de Porto Velho;

9.6 – O patrocínio não implicará ônus ou despesas de qualquer natureza ao Município de

Porto Velho ou às entidades de sua Administração Indireta, nem resultará na concessão

de qualquer benefício tributário às pessoas físicas ou jurídicas colaboradoras, tampouco

lhes assegurará qualquer direito, vantagem ou preferência.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1.  Quaisquer  dúvidas  ou  esclarecimentos  sobre  o  evento  ou  sobre  as  questões

disciplinadas  no  presente  edital  poderão  ser  sanadas  mediante  contato  com  a

SEMDESTUR – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E

TRABALHO, sito a Rua Brasília, 2512 – Bairro: São Cristóvão ou pelos telefones 3901

3196 / 3901 3180 / 3901 3179.
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ANEXO I

(PROJETO)

RÉVEILLON 2019 – PORTO VELHO/RO

1. APRESENTAÇÃO DO EVENTO

Identificação do projeto: Evento cultural municipal em comemoração às festividades de 
fim de ano.
Título do evento: Réveillon 2019.
Promotora: Prefeitura Municipal de porto velho.
Responsável pelo projeto: SEMDESTUR
Período de realização: 31 de dezembro de 2018 (20h às 04h) e 01 de janeiro de 2019 
(20h às 01h).
Público Alvo: Munícipes e visitantes de Porto Velho/RO.
População estimada: 130.000 pessoas.
Local: a ser definido

2. OBJETIVO

Realização de evento cultural com vistas a comemorações das festas de fim de 
ano, gratuito a todos, com o intuito de fomentar o comercio local e incentivar a cultura, 
lazer e bem-estar por meio de políticas públicas culturais aos munícipes e visitantes no 
respectivo período festivo em Porto Velho/RO.

3. JUSTIFICATIVA

A realização de shows em comemoração as festas de virada de ano é uma
tradição nacional, sendo o réveillon uma das mais importantes festividades do calendário
de muitos países, incluindo o Brasil. 

O  Réveillon  é  realizado  todos  os  anos  por  grande  parte  das  prefeituras
municipais brasileiras e como de costume, na cidade de Porto Velho, durante a realização
de shows de virada de ano, quando a população se concentra para confraternização e
espera da chegada do novo ano, além de apreciar a queima de fogos de artifícios após a
contagem regressiva da virada.

A Prefeitura de Porto Velho planeja este evento como forma de proporcionar
cultura e lazer aos munícipes de forma organizada, cômoda e segura. Promovendo em
conjunto com outras unidades públicas a disposição de serviços seguindo normas de
segurança pública e emergência em eventos. 

O Réveillon traz consigo uma movimentação econômica no comércio local, pois
são  inúmeras  empresas  envolvidas  na  infraestrutura  necessária  para  atender
adequadamente a sociedade, além das empresas prestadoras de serviços na área de
sonorização e iluminação, segurança, alimentos e bebidas, e demais necessários para
que a festa seja um sucesso.
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Para que o evento seja viável faz-se necessário à realização de parcerias com a
iniciativa privada, devido a proporção que o Réveillon vem adquirindo a cada ano. Tendo
como estimativa um público de 130 mil pessoas.

Nesse  sentido,  sugere-se  a  adoção  dos  procedimentos  estabelecido  na  Lei
2.523/2018  e  Decreto  nº  15.353/2019,  que  tratam  da  regulamentação  do  apoio  e
patrocínio de pessoas físicas e jurídicas de direito privado a eventos e ações promovidas
pelo Município de Porto Velho.

4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

4.1. Pré-evento

Fase  de  escolha/definição  do  local  e  de  empresas,  profissionais  e  projetos  a
serem  contratados,  além  de  definição/captação  dos  recursos,  estruturas  e  licenças
necessárias.

4.2. Montagem

Fase  de  instalação  de  equipamentos  e  construção  provisórias,  como  palco,
arquibancadas, camarotes, sistema de sonorização e iluminação, execução das medidas
de segurança, testes e validações, etc.

4.3. Evento

Fase  que  inicia  com recebimento  do  público  espectador  no  local.  Nesta  fase
devem  ser  executadas  as  medidas  planejadas  para  o  evento,  sendo  realizado  o
monitoramento e controle das atividades, assim como o monitoramento das condições de
segurança local planejadas. 

4.4. Encerramento

Término do evento e saída do público. Remoção e desmontagem das estruturas
do evento.

5. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO

5.1. Palco Principal

O evento principal será realizado no Parque dos Tanques no dia 31 de dezembro de 2018 
(20h às 04h).

5.2. Palco Gospel

O evento gospel será realizado no Parque dos Tanques no dia 01 de janeiro de 2019 (20h
às 02h).
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6. PROPOSTA DE ROTEIRO:

PALCO PRINCIPAL 31/12/2018 (segunda feira)
HORÁRIO ATRAÇÃO

22:00 hs. ABERTURA DO EVENTO
22:30 hs. SHOW BANDA LOCAL
23:30 hs. DISCURSOS
00:00 hs. QUEIMA DE FOGOS
00:15 hs. SHOW FERNANDO E SOROCABA
01:45 hs. SHOW BANDA LOCAL
04:00 hs. ENCERRAMENTO

PALCO GOSPEL 01/01/2019 (terça feira)
HORÁRIO ATRAÇÃO

17:30 hs. ABERTURA DO EVENTO
18:00 hs. SHOW BANDA LOCAL
20:00 hs. SHOW ALINE BARROS
22:00 hs. ENCERRAMENTO

7. PLANO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

O  plano  de  marketing  e  comunicação  do  evento  deverá  prever  as  fases  de
planejamento,  pré-evento,  realização  e  pós-evento,  de  forma  a  manter  todos  os
stackeholders engajados a realizar as entregas necessárias e participar durante todo o
ciclo de vida do projeto.

Responsável pela tarefa: Setor de comunicação da Prefeitura de Porto Velho

7.1. Ações de marketing para captação de recursos

Ferramentas  de  publicidade  para  a  construção  da  comunidade  apoiadora  do
evento (extremamente importante para a viabilidade da realização do evento), mediante a
publicação de  chamamento  público  nos  termos  do  definido  no Art.  5º  do  Decreto  Nº
15.353/2018, com vistas a obter da iniciativa privada o custeio total do evento.

7.2. Plano de divulgação do evento 

Planejamento  da  publicidade  e  ações  de  comunicação  para  a  divulgação  do
evento em meios de comunicação de forma direcionada ao público alvo, podendo este ser
em redes sociais, sítios eletrônicos, etc.
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7.3. Plano de programação e controle de publicidade dos parceiros privados

O  evento  e  suas  ações  prévias  de  comunicação  para  a  própria  divulgação,
poderão realizar a exposição de marcas e a promoção de produtos, potencializando o
valor  percebido  do  produto  disposto  do  parceiro  privado  apoiador  do  evento.  A
programação e controle da publicidade do parceiro privado visa incrementar metodologia
para a equiparar os parceiros privados proporcionalmente aos incentivos fornecidos pelo
mesmo ao evento.

8. PROJETO TÉCNICO PARA EVENTOS TEMPORÁRIOS

Por  se  tratar  de  um evento  de alto  impacto  (evento  com previsão de público
superior  a  60.000  pessoas),  a  realização  do  evento  será  precedida  de  medidas  à
garantirem a proteção coletiva.

O projeto técnico para realização de eventos temporários tem como objetivo a
proteção  da  vida  humana  e  do  patrimônio  público  e  privado.  O  mesmo  deverá  ser
executado por  profissional  habilitado,  seguindo os parâmetros  da instrução técnica  nº
44/CBMRO/2017 e ser vistoriado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Rondônia. 

Esta ferramenta será a forma de garantir a segurança e proteção por meio do
correto  dimensionamento  da  equipe  mínima  de  brigadistas,  equipes  médicas  e
ambulâncias que comporão a segurança do evento. 

9. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FORMA DE ARRECADAÇÃO

O evento será executado contando com o incentivo privado para sua realização,
sob planejamento e gerenciamento da prefeitura municipal de Porto Velho/RO, podendo
esta alocar recursos próprios (não monetários) para a efetivação do mesmo.

A estimativa  de  custos  de  realização  do  evento  é  de  aproximadamente  R$
647.170,00 (seiscentos e quarenta e sete mil e cento e setenta reais), conforme tabela de
custos abaixo:

Tabela I

ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO (R$)

1 1 R$ 350.000,00 Apresentação Fernando e Sorocaba R$ 350.000,00

2 1 R$ 95.000,00 Apresentação Aline Barros R$ 95.000,00

3 1 R$ 3.000,00 Apresentação banda local R$ 3.000,00

4 1 R$ 20.000,00 Camarote 200 pessoas R$ 20.000,00

5 2
R$ 5,000

(und/diária)
02 Ambulâncias mais 01 Contenier ambu-
latorial (2 diárias)

R$ 10.000,00

6 60
R$ 50,00
 (diárias)

Bombeiro Civil – sendo que: 40 
homens/mulheres dia 31/12 e 20 
homens/mulheres dia 01/Jan.

R$ 8.000,00

7 100 R$ 50,00
 ( 2 diárias)

Banheiros Quimicos: 
Locação de banheiro químico individual, por-
táteis, com montagem, manutenção diária e 

R$ 10.000,00
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desmontagem, em polietileno ou material si-
milar, com teto translúcido, dimensões míni-
mas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 
2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, 
porta papel higiênico, fechamento com identi-
ficação de ocupado, para uso do público. (02 
diárias)

8 120 R$ 41,25 
(und)

Gradil 3m - barreira de segurança (2 diá-
rias)

R$ 4.950,00

9 180 R$ 160,00
(Diária)

Seguranças sendo que: dia 31/12 120 ho-
mens e dia 01/Jan 60 homens

R$ 29.520,00

10 1 R$ 11.200,00 Seguro do evento os dois shows nacio-
nais.

R$ 11.200,00

11 1
R$ 60.000,00
(02 diárias)

Palco, Painel e Cenário - Inclusive Som e 
Luz
Palco: Locação com montagem e desmonta-
gem de Palco medindo 16 metros de frente 
por 12 metros de profundidade, piso do palco
em estrutura metálica com compensado de 
20mm na cor preta, altura do solo de 2,00m., 
com cobertura em box truss, estrutura para 
P.A. Fly e 05 Praticáveis medindo no mínimo 
2x1x,050m. cada, house mix para mesas de 
PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m. tipo 
tenda cada, escada de acesso e com 02 prati-
cáveis para utilização de canhão seguidor.

R$ 60.000,00

12 1 R$ 8.000,00 Camarim - inclusive funcionários R$ 8.000,00

13 1 R$ 1.500,00 Equipe de Carregadores. R$ 1.500,00

14 1 R$ 6.000,00
Diária de alimentação de Artistas e Ban-
das

R$ 6.000,00

15 1 R$ 5.000,00
Vans e carros executivos para os dois 
dias

R$ 5.000,00

16 1 R$ 25.000,00 Queima de fogos R$ 25.000,00

TOTAL  R$  647.170,00 

O  parceiro  privado  poderá  manifestar  interesse  em participação  do  projeto  e
apresentar  proposta  técnica  no  (s)  lote  (s)  em  acordo  às  condições  de  participação
dispostas em edital.

Lotes dispostos:

Tabela II

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. (R$) VALOR (R$)
1 Apresentação Fernando e Sorocaba 7 R$ 50.000,00 R$ 350.000,00
2 Apresentação Aline Barros 5 R$ 19.000,00 R$ 95.000,00
3 Apresentação banda local 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
4 Camarote 200 pessoas 2 R$ 10.000,00 R$ 20.000,00
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5

Saúde e Segurança

8 R$ 7.958,75 R$ 63.670,00

      Bombeiro Civil
      Segurança 
      Seguro do evento
      Ambulâncias
      Gradil - barreira de segurança

6 Queima de fogos 2 R$ 10.250,00 R$ 25.000,00

7
Palco, Painel e Cenário - Inclusive Som 
e Luz

4 R$ 15.000,00 R$ 60.000,00

8 Banheiros Químicos 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
9 Despesas com Artistas 2 R$ 10.250,00 R$ 20.500,00

      Camarim - inclusive funcionários
      Carregadores
      Diária de alimentação de Artistas e 
Bandas
      Vans e carros executivos

Tabela III
GRADE DE PACOTES DE MÍDIA

1ª COTA
07 PATROCINADORES

SHOW 
PRINCIPAL 
FERNANDO E 
SOROCABA

- Mídia de Locução Exclusiva do Show Principal 
(mínimo de 05 cinco citações);
- Pacote de Mídia Externa (Rádio, TV.. ..)
- Mídia própria (criação independente) com 
aprovação da SEMDESTUR, Formato e 
Localização no Espaço do Evento

2ª COTA
05 PATROCINADORES

SHOW ALINE 
BARROS

- Mídia de Locução Exclusiva do Show Aline 
Barros (mínimo de 05 cinco citações);
- Pacote de Mídia Externa (Rádio, TV ... )
- Mídia própria (criação independente) com 
aprovação da SEMDESTUR, Formato e 
Localização no Espaço do Evento.

3ª COTA
04 PATROCINADORES

PALCO, PAINEL, 
CENÁRIO, SOM 
E ILUMINAÇÃO

- Mídia de Locução Durante o Evento, (mínimo de 
05 cinco citações);
- Mídia própria (criação independente) com 
aprovação da SEMDESTUR, Formato e 
Localização no Espaço do Evento.

4ª COTA
02 PATROCINADORES

SHOW 
PIROTÉCNICO,
QUEIMA DE 
FOGOS

- Mídia de Locução Durante o Evento (mínimo de 
05 cinco citações);
- Mídia própria (criação independente) com 
aprovação da SEMDESTUR, Formato e 
Localização no Espaço do Evento.

5ª COTA
02 PATROCINADORES

LOGÍSTICA DE 
TRANSPORTE, 
ALIMENTAÇÃO 
E CAMARIM

- Mídia de Locução Durante o Evento (mínimo de 
05 cinco citações);
- Mídia própria (criação independente) com 
aprovação da SEMDESTUR, Formato e 
Localização no Espaço do Evento.
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6ª COTA
07 PATROCINADORES

SHOW DE 
BANDA LOCAL,
CAMAROTE,
BANHEIRO 
QUÍMICO

- Mídia de Locução Durante o Evento (mínimo de 
05 cinco citações);
- Mídia própria (criação independente) com 
aprovação da SEMDESTUR, Formato e 
Localização no Espaço do Evento.

7ª COTA
08 PATROCINADORES

- SAÚDE E 
SEGURANÇA;
- BOMBEIRO 
CIVIL;
- SEGURO DO 
EVENTO;
AMBULÂNCIAS;
- GRADIL

- Mídia de Locução (mínimo de 05 cinco citações;
- Pacote de Mídia Externa (Rádio, TV ... )
- Mídia própria (criação independente) com 
aprovação da SEMDESTUR)

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

Item Nome da tarefa Duração Início Término

1
Ações de marketing para captação de 
recursos

15 dias 15/set 30/set

2 Manifestação de interesse do parceiro privado 10 dias 30/set 10/out
3 Análise das propostas 5 dias 10/out 15/out

4
Relatório técnico sobre as propostas 
recebidas

1 dia 16/out 17/out

5 Decisão de fazer 1 dia 18/out 18/out
6 Definição do agendamento das atrações 4 dias 19/out 22/out
7 Readequação/definição de escopo 2 dias 23/out 24/out
8 Layout do evento 10 dias 25/out 05/nov

9

Projeto técnico do evento (inst. elétricas, 
luminotécnico, estr. Palco, pirotécnico, 
intervenções, etc).

20 dias 05/nov 25/nov

10
Projeto técnico para realização de eventos - 
CBMRO

30 dias 05/nov 05/dez

11 Entrada em alvará e licenças necessárias 30 dias 05/nov 05/dez

12

Oficializar Semtran/Detran para realização do 
planejamento de ações das intervenções de 
trânsito

1 dia 01/nov 01/nov

13

Oficialização da Emdur para planejamento de 
ações para disponibilização de alimentação 
elétrica para os palcos e demais fontes 
consumidoras do projeto

1 dia 01/nov 01/nov

14

Oficialização da Eletrobrás para autorização à 
realizar provenientes intervenções em redes 
elétricas

1 dia 01/nov 01/nov

15

Oficialização da Semusa/Sesau para 
disponibilização das equipes médicas 
necessárias

1 dia 01/nov 01/nov
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16
Oficialização da Semusb para realização dos 
serviços de varrição e limpeza pós-evento

1 dia 01/nov 01/nov

17
Ações de divulgação do evento e publicidade 
dos parceiros

45 dias 15/nov 01/jan

18 Efetivação de contratações necessárias 15 dias 01/nov 21/nov
19 Realização das intervenções necessárias 1 dia 28/dez 31/dez
20 Alocação de banheiros químicos 1 dia 28/dez 31/dez

21
Montagem de palco, arquibancadas e 
camarotes

2 dias 25/dez 27/dez

22
Montagem das instalações de Som e 
Iluminação

1 dia 27/dez 28/dez

23 Testes e verificações 1 dia 28/dez 31/dez
24 Início - Abertura do evento ao público 1 dia 31/dez 31/dez
25 Início - Abertura do evento Gospel ao público 1 dia 01/jan 01/jan

26
Desmontagem das instalações de Som e 
Iluminação

1 dia 02/jan 02/jan

27
Desmontagem de palco, arquibancadas e 
camarotes

1 dia 02/jan 02/jan

11. CONCLUSÃO:

A realização de festividades na virada de ano demonstra que a Prefeitura está
preocupada em valorizar a sociedade, servindo, de certo modo, para marcar o começo de
um novo ciclo de vida de toda população de Porto Velho.

Nesse sentido, a realização do referido evento de forma organizada, planejada,
segura e de acordo com as normas técnicas pertinentes para a realização de eventos
dessa natureza, contribuirá com a cultura local, de modo que garantirá o bem-estar social
de toda a coletividade.

12. RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO:

 Subsecretária  Municipal  de  Industria,  Comércio,  Turismo  e  Trabalho  -

SEMDESTUR

_____________________________________
EUZÉBIO LOPES NOVAIS

Subsecretário de Indústria,
Comércio, Turismo e Trabalho
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ANEXO II

Formulário de PROPOSTA de Patrocínio

À

SEMDESTUR

Prefeitura Municipal de Porto Velho

SELEÇÃO  PÚBLICA PARA PATROCÍNIOS  –  nº  001/2018  PARA PARTICIPAR  DO

EVENTO PÚBLICO: “RÉVEILLON 2019”.

Dados da Proponente

CNPJ (CPF):

Nome Empresarial:

Nome Fantasia:

Endereço:

Bairro: CEP:

Município:

Telefone/Fax:

E-mail:

Representante Legal pela Proponente

Nome Representante (1):

Cargo:

CPF: RG:

Telefone/Fax:

Nome Representante (2):

Cargo:

CPF: RG:

Telefone/Fax:

Responsável pelo Contato

Nome do Responsável:

Telefone/Fax:

E-mail:
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DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU OBJETOS A SEREM PATROCINADOS:

(ESPECIFICAR OS BENS OU SERVIÇOS (COTA) A SEREM PATROCINADOS)

DECLARAMOS QUE estamos de acordo em fornecer os bens ou serviços descritos

acima,  bem como aceitamos e atendemos as condições estabelecidas no edital

para o Julgamento das propostas.

Data: ______, de __________________ de 2018

_________________________________

Representante Legal

RG/CPF
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ANEXO III

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO

ENTRE  A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE

PORTO VELHO E   

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, pessoa jurídica de

direito público, por intermédio da  SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO,

TURISMO E TRABALHO DE PORTO VELHO, com sede na  Rua Brasília, 2512 – Bairro: São

Cristovão  em  Porto  Velho/RO,  doravante  denominada  PATROCINADA,  e  a

________________________________________________, com sede na cidade de _________-

_____,  na  Rua  ___________,  nº  _____,  _____________,  CEP  ___________,  inscrita  no

CNPJ/MF sob o nº ______________________, doravante denominada  PATROCINADORA, por

seus representantes legais, firmam o presente Termo de Colaboração, com lastro nas disposições

contidas na Lei nº 2.523, de 09 de Maio de 2018, Decreto Municipal nº 15.353, de 2 de agosto de

2018  e  na  análise  técnica  aprovada  pela  Comissão  de  avaliação,  nomeada  pela  portaria  nº

001/2018/SEMDESTUR. 

O  presente  Contrato  será  regido  pela  Lei  nº  8.666/93  e  suas  alterações  posteriores;  pelas

disposições da Lei nº 2.523, de 09 de Maio de 2018, Decreto Municipal nº 15.353, de 2 de agosto

de 2018 e na análise técnica aprovada pela Comissão de avaliação, nomeada pela portaria nº

001/2018/SEMDESTUR; pelo Edital de Chamamento público para Patrocínio nº 001/2018; pelas

cláusulas e condições aqui estipuladas, em tudo o que implícita ou explicitamente com estas não

conflite,  sendo  todos  os  instrumentos  mencionados  parte  integrante  do  presente  termo,

independentemente de transcrição.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente termo tem por objeto a concessão de patrocínio para a realização do projeto Réveillon

2019, a ser organizado pela SEMDESTUR nos dias de 31 de dezembro de 2018 e 

01 de janeiro de 2018, no Parque dos Tanques, Porto Velho-RO, com a finalidade de (especificar o

objeto ou serviço patrocinado).

________________________________________________________________________
_

Subsecretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho
Rua Brasília, nº 2512 – Bairro São Cristóvao – Fone 3901-3179

CEP 76.804-088 – Porto Velho - Rondônia
www.portovelho.ro.gov.br
redigido por tony matrícula 296500

http://www.portovelho.ro.gov.br/


PREFEITURA DO MUNICÍP IO DE PORTO VELHO
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E TRABALHO

SEMI/SEMDESTUR
                

CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES

O  objeto  deste  Contrato  deverá  obedecer  irrestritamente  às  especificações  constantes  na

proposta  apresentada  no  chamamento  público,  consolidada  pela  aprovação  da  comissão  de

avaliação, que integram o presente instrumento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste instrumento é até a finalização do evento, com início a partir da data da

sua assinatura e validade até o dia 03 de janeiro de 2019, data prevista para a finalização do

evento.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DO PATROCÍNIO - DOS DEVERES DOS INTERESSADOS

SELECIONADOS

As selecionadas deverão providenciar a instalação de estrutura para exposição/divulgação de sua

empresa/marca  no  local  do  evento,  respeitando  os  espaços  nela  existentes  e  sem

comprometer/danificar nenhum elemento do ambiente, mediante apresentação de projeto a ser

aprovado pela Subsecretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho do Município

de Porto Velho, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias antes da data prevista para realização

do evento.

As selecionadas são responsáveis civil e criminalmente por todos os atos praticados por seus

prepostos durante a realização do evento, não cabendo à Prefeitura de Porto Velho quaisquer

responsabilidade de ordem material ou moral pelos serviços ou bens disponibilizados à população

de Porto Velho.

Na seleção dos objetos  e/ou serviços  a  serem disponibilizados  pela  Patrocinadora  durante  o

evento, devem ser considerados aqueles que cumpram com as normas mínimas de segurança,

estabelecidos pelos órgãos de fiscalização, INMETRO, entre outros, se houver.

CLÁUSULA SEXTA – DA CONTRAPARTIDA

Como contrapartida pela realização do Patrocínio, a pessoa física ou jurídica de direito privado

poderá  realizar  a  fixação/veiculação  da  sua  logomarca,  nome  ou  razão  social,  nos  moldes
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previstos nesta cláusula e deverá obedecer às especificações oportunamente transmitidas pela

Subsecretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho do Município de Porto Velho

ou  por  ela  autorizadas  por  carta,  mensagem  eletrônica  ou  qualquer  outro  meio  idôneo  de

comunicação, e em hipótese alguma terá visibilidade menor do que a de outros patrocinadores

que tenham apoiado o projeto.

A pessoa  física  ou  jurídica  PATROCINADORA do  evento  poderá,  a  qualquer  tempo  e  sem

nenhuma restrição, divulgar a sua condição de patrocinadora do projeto objeto deste termo de

colaboração, podendo, inclusive, utilizar-se do seu nome para fins de divulgação institucional, bem

como se valer da utilização de imagens captadas durante a sua execução. A responsabilidade

pela  obtenção  de  eventual  direito  de  utilização  de  imagem  cabe  à  pessoa  física  ou  jurídica

patrocinadora do evento.

As peças publicitárias e suas formas de divulgação deverão ser submetidas à prévia aprovação da

Subsecretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho do Município de Porto Velho.

São  de  única,  integral  e  exclusiva  responsabilidade  da  pessoa  física  ou  jurídica

PATROCINADORA os ônus de qualquer natureza relacionados com o oferecimento dos itens que

compõem a contrapartida, bem como as consequências e implicações próximas ou remotas que a

sua  implementação  venha  a  ter  –  incluindo-se  obrigações  trabalhistas,  cíveis,  criminais  e

tributárias  porventura  aplicáveis  –,  ficando  a  Prefeitura  de  Porto  Velho  e  seus  prepostos

exonerados de qualquer responsabilidade.

O patrocínio aqui estabelecido não implicará ônus ou despesas de qualquer natureza ao Município

de Porto Velho ou às entidades de sua Administração Indireta, nem resultará na concessão de

qualquer  benefício  tributário  às  pessoas  físicas  ou  jurídicas  colaboradoras,  tampouco  lhes

assegurará qualquer direito, vantagem ou preferência

A PATROCINADORA, neste ato, declara ter completo conhecimento da Política de Patrocínios

vigente  na Prefeitura  de Porto  Velho,  comprometendo-se a  observar,  durante  a  execução do

Contrato, todas as condições nela estabelecidas, sob pena de aplicação sanções previstas legal e

contratualmente.
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CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA PATROCINADORA

São obrigações  da  PATROCINADORA,  além de  outras  que  porventura  possam decorrer  das

responsabilidades assumidas neste instrumento e da legislação em vigor, as seguintes:

I – manter, durante a vigência do presente termo todas as condições de habilitação exigidas

no  edital  de  chamamento  público  e  não  utilizar,  em  qualquer  atividade  relacionada  à

execução desse contrato, mão de obra infantil, escrava ou condição de trabalho degradante,

em observância  à  legislação aplicável,  bem como envidar  esforços  para  que  a  referida

medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou

prestadores de serviço;

II – cumprir integralmente o disposto na cláusula sexta deste instrumento (“Contrapartidas”);

III – uma vez disponibilizado o material de divulgação, utilizar a logomarca da Prefeitura de

Porto  Velho  em  todas  as  matérias  publicitárias,  nos  estritos  termos  determinados  e

aprovados;

IV  –  permitir  à  PATROCINADA,  ou  terceiros  por  esta  indicados,  o  acesso  a  todas  as

informações e documentos que digam respeito ao objeto deste termo;

V – cumprir todas as exigências determinadas pelos órgãos públicos para a realização do

objeto  deste  termo  de  colaboração,  inclusive  no  que  tange  ao  pagamento  de  direitos

autorais;

VI – atender ao estrito cumprimento de qualquer legislação que tenha reflexos no presente

Termo de colaboração; 

VII  –  assumir,  com  exclusividade,  os  ônus  de  qualquer  natureza  relacionados  com  o

oferecimento dos itens que compõem as contrapartidas ou com as suas consequências e

implicações  próximas  ou  remotas,  incluindo-se  obrigações  trabalhistas  e  tributárias

porventura

aplicáveis; 
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VIII – responsabilizar-se, tanto perante a Prefeitura de Porto Velho como perante terceiros,

por  todos  os  prejuízos  decorrentes  de  infrações  a  que  seus  agentes,  prepostos  e/ou

subcontratados derem causa durante a organização e a execução do projeto patrocinado,

incluindo-se  aquelas  porventura  relacionadas  com  a  implementação  das  contrapartidas

previstas neste instrumento;

IX – Apresentar à Prefeitura de Porto Velho, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da

data de realização do evento, documento indicando qual será a empresa prestadora dos

serviços  objeto  de  sua  proposta,  com  a  competente  comprovação  de  pagamento  pela

prestação dos serviços. 

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO

Todas as obrigações estipuladas no presente instrumento são exigíveis nos prazos e pelas formas

pactuadas,  independentemente  de  notificação,  sendo  certo  que  a  falta  de  cumprimento  de

qualquer delas, no todo ou em parte, poderá ensejar a rescisão da relação contratual, a exclusivo

critério da Prefeitura de Porto Velho,  mediante simples denúncia,  com a adoção das medidas

cabíveis para a reparação de eventuais danos causados pela ruptura.

CLÁUSULA NONA – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR

A PATROCINADORA não será responsabilizada por atrasos resultantes de caso fortuito ou de

força maior, desde que este seja devidamente comprovado e tenha influência direta no atraso

verificado. Para eximir-se das penalidades previstas nesta cláusula sob essa alegação, deverá

comunicar a sua ocorrência à Prefeitura de Porto Velho, por escrito, no prazo máximo de 6 (seis)

horas contadas do início da ocorrência do evento causador do atraso, bem como indicar novo

prazo de execução do projeto patrocinado, que não poderá ser superior a 6 (seis) horas contados

da data da referida comunicação.

CLÁUSULA DÉCIMA - IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS

Correrão por conta exclusiva da PATROCINADORA todos os impostos e taxas devidos sobre o

objeto deste contrato, bem como as contribuições à Previdência Social,  encargos trabalhistas,

prêmios  de  seguro  e  acidentes  de  trabalho,  emolumentos  e  outras  despesas  que  se  façam
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necessárias à execução deste termo de colaboração, existente ao tempo de sua assinatura ou

que venham a incidir posteriormente sobre o objeto do presente acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

Para dirimir  quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente Contrato,  e que não

Puderem ser resolvidas amigavelmente pelas partes,  fica eleito o Foro da Comarca De Porto

Velho-RO.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e

forma, na presença de duas testemunhas, que também o assinam.

Porto Velho-RO, ___ de _____________ de 2018.

____________________________
PATROCINADORA

______________________________
PREFEITURA DE PORTO VELHO

PATROCINADA

TESTEMUNHAS:

NOME:__________________________________________CPF_______________________

NOME:__________________________________________CPF_______________________
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