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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2022 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, por intermédio da Secretaria de Trabalho, 
Desenvolvimento e Assistência Social – SETDAS, com sede na Rua dos Evangélicos, 10, Centro, 
Santa Maria de Jetibá, ES, CEP 29645-000, telefone (27) 3263-4822, correio eletrônico: 
acaosocial@pmsmj.es.gov.br, “site”: www.pmsmj.es.gov.br de acordo com o disposto neste Edital e 
seus Anexos, que dela passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, torna público, para 
conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar Chamamento Público visando o 
recebimento de propostas de interessados em patrocinar a Lembrança de Páscoa constante no Anexo II, 
que possam contribuir para realização do Evento “Celebração da Páscoa”, que ocorrerá nos dias 07 e 
12 de abril de 2022, no município de Santa Maria de Jetibá. 
 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. Os interessados que desejarem concorrer, deverão no prazo de 06 dias, a contar da publicação do 
presente edital constante no Anexo I, protocolar na sede da Prefeitura Municipal de Santa Maria de 
Jetibá, no horário de 07h30min às 10h30min e de 12h30min às 16h00min, documento que demonstre 
interesse em participar do evento, e na mesma oportunidade, apresentar os documentos descritos no 
item 7.3, com vistas a celeridade do Chamamento Público. 
1.2. Não serão considerados, com vistas à participação deste Chamamento Público, documentos 
protocolados após a data e hora convencionadas para o recebimento dos mesmos.  
1.3. Os trabalhos serão conduzidos pelas Gerências da Proteção Social Básica e de Planejamento do 
SUAS no evento Celebração da Páscoa, as quais aplicarão os dispositivos contidos na legislação 
pertinente e cumprimento das regras fixadas neste Edital. 
1.4. Os interessados que pretenderem solicitar esclarecimentos sobre este Edital, com vistas à 
participação deste Chamamento, deverão fazê-lo por escrito, através de e-mail, nos endereços indicados 
no Preâmbulo deste Edital. 
1.5. Não serão atendidas solicitações verbais, bem como não serão levados em consideração quaisquer 
consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido formulados por escrito e/ou devidamente 
protocolizados. 
 
CAPÍTULO II – DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto deste Edital o chamamento público visando o recebimento de propostas de 
interessados em patrocinar a Lembrança de Páscoa, constante no Anexo II deste Edital, por meio de 
patrocínio de empresas públicas e/ou privadas e pessoas físicas, visando à realização do evento 
“Celebração da Páscoa”, que acontecerá nos dias 07 e 12 de abril de 2022, no município de Santa Maria 
de Jetibá. 
2.2. O patrocínio é uma parceria, na qual o patrocinador colabora para realização de um determinado 
Evento/Projeto, em troca de exploração publicitária de sua imagem.  
 
CAPÍTULO III – OBJETIVO GERAL  
 
3.1. Selecionar empresas parceiras que manifestem interesse em colaborar com a Secretaria de 
Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social visando à realização do evento “Celebração da 
Páscoa”. 
 
CAPÍTULO IV– DEFINIÇÕES 
 
4.1. A Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social (SETDAS), enquanto órgão 
responsável pela implementação e desenvolvimento da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 
possui o objetivo de garantir a proteção social, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além 
da promoção da cidadania das famílias e indivíduos do município de Santa Maria de Jetibá/ES.    
A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em seu Art. 1º preconiza que a assistência social, direito do 
cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 
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sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 
garantir o atendimento às necessidades básicas das famílias e indivíduos. Dessa forma, oferta serviços, 
programas, projetos e benefícios da política de assistência social.  
 
Para tanto, a SETDAS e os seus serviços socioassistenciais, buscando atingir os seus objetivos de 
atuação, realizará o evento “Celebração da Páscoa” que visa ofertar um momento de socialização e 
rememorar a Festa da Páscoa com a distribuição de lembranças que é uma tradição inerente à 
comunidade pomerana de forma gratuita, oportunizando o acesso ao lazer, integração social e promoção 
de direitos e cidadania. Além disso, trata-se de um mecanismo direto de respeito as especificidades das 
famílias e/ou indivíduos que vivem no território de abrangência da Política de Assistência Social no 
âmbito municipal.  
 
Os serviços contemplados com a parceria são o Serviço de Convivência para Adultos e Idosos (SCFV) e 
o Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes “Pedacinho de Casa” que oferecem aos 
participantes que vivenciam situações de vulnerabilidades sociais, novas oportunidades de reflexão 
acerca da realidade social, contribuindo dessa forma para a planejamento de estratégias e na construção 
de novos projetos de vida.  
 
Dentre as atividades desenvolvidas pelos grupos do SCFV, destacam-se as de natureza artístico-cultural, 
desportivas, esportivas e lúdicas e de orientação social, que funcionam como estratégias para promover 
a convivência, prevenção e a ressignificação de experiências conflituosas, violentas e traumáticas 
vivenciadas pelos usuários. 
 
Outro serviço que será diretamente contemplado será a Brinquedoteca Municipal que acompanha 20 
crianças por meio de atividades lúdicas e culturais visando a proteção social do público atendido. 
 
CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Poderão participar do chamamento público como patrocinadores, pessoas jurídicas públicas ou 
privadas e pessoas físicas, interessadas em associar sua imagem ao evento “Celebração da Páscoa”, e 
que estejam legalmente estabelecidos na forma da lei. 
 
CAPÍTULO VI – DAS PROPOSTAS DE PATROCÍNIO 
 
6.1. As PROPOSTAS DE PATROCÍNIO apresentadas deverão estar assinadas pelo representante legal 
da empresa e conter a descrição dos produtos que serão patrocinados.  
 
CAPÍTULO VII – DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 
7.1. Os documentos de habilitação e Proposta de Patrocínio exigidos neste Edital deverão ser 
apresentados em um único envelope opaco, lacrado e indevassável, no qual sugerimos inserir as 
seguintes informações: 
 

ENVELOPE ÚNICO – HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 

SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Razão/denominação social completa do participante 

 
7.2. Para a habilitação os interessados deverão apresentar cópia da documentação a que se refere o 
item 7.3. 
7.3. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
7.3.1. comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou CPF para pessoas 
físicas;  
7.3.2. comprovante de endereço da respectiva sede; 
7.3.3. CPF e cédula de identidade do(s) representante(s);  
7.3.4. Telefone de contato e e-mail; 
7.3.5. Termo de Compromisso (ANEXO III) se comprometendo a disponibilizar durante o período do 
evento, o produto relativo à Cota constante do Anexo II, visando à realização do objeto do presente 
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Edital.  
 
CAPÍTULO VIII – DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 
 
8.1. Os custos com a inserção da publicidade, em materiais de uso exclusivo são da responsabilidade da 
patrocinadora. 
8.2. A publicidade da empresa patrocinadora deverá, obrigatoriamente, ser aprovada em conjunto com a 
referência técnica da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social. 
8.3. Nos materiais de divulgação e promocionais do evento, não haverá exclusividade da logomarca da 
PATROCINADORA, sendo obrigatório o brasão da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, 
logomarca da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social, do Slogan do evento, sendo 
permitida a exibição da logomarca de outros patrocinadores e parceiros, em tamanho proporcional. 
8.4. Os produtos necessários para realização do serviço que será ofertado à população, são de inteira 
responsabilidade das empresas interessadas em patrocinar o evento. 
8.5. A Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social não se responsabilizará, em 
hipótese alguma, pelos atos contratados ou compromissos assumidos de natureza comercial, financeira, 
trabalhista ou outra, realizados pela patrocinadora, ficando excluída de qualquer responsabilidade civil ou 
penal. 
 
CAPÍTULO IX - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. Na hipótese de haver mais de uma proposta para o mesmo tipo de categoria de COTA, a comissão 
do evento “Celebração da Páscoa”, irá organizar de maneira que todos possam participar.  
9.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as disposições contidas neste EDITAL; 
9.3. Não serão considerados motivos para desclassificação de propostas, simples omissões ou 
irregularidades materiais (erros datilográficos, concordância verbal etc.), desde que sejam irrelevantes e 
não firam os direitos dos demais interessados.  
9.4. A decisão que desclassificar a proposta de interessado em patrocinar o evento dar-se-á por 
intermédio de comunicação por escrito por parte da comissão organizadora do evento. 
9.5. Em havendo indeferimento do requerimento de interessados, o prazo para impugnações será no 
período de 01/04/2022 a 04/03/2022.  
9.6. O Município divulgará o resultado das impugnações no dia 05/04/2022. 
 
CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. A Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social poderá, a qualquer tempo, antes 
da data limite para a entrega dos envelopes, proceder as modificações neste Edital, promovendo sua 
divulgação através dos mesmos veículos por meio dos quais se deu a publicação do texto original e 
reabrindo os prazos inicialmente estabelecidos, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a apresentação da documentação. 
10.2. As impugnações deverão ser protocolados junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de 
Santa Maria de Jetibá, situado na Rua Dalmácio Espíndula, 115, Centro, Santa Maria de Jetibá, Espírito 
Santo, CEP: 29645-000, devendo ser endereçados a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e 
Assistência Social – SETDAS. 

 
CAPÍTULO XI – DO FORO 
 
11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá para dirimir quaisquer questões decorrentes 
do presente edital. 

 
 

Santa Maria de Jetibá- ES, 25 de março de 2022. 
 
 

 
HILÁRIO ROEPKE 
Prefeito Municipal 
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NELCELINA ESPÍNDULA 
Secretária de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social 

 
 

 
JESSÉ CALOTE 

Gerente da Proteção Social Básica 
 

 
 

SARIANNA GAVA WOELFFEL PIENEGONDA 
Gerente de Planejamento do SUAS 

 
 

 
CLARA LEMKE WAIANDT 

Fiscal do Termo de Compromisso de Patrocínio
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ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DE PRAZOS 
 
 
 
 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

01 Publicação de Edital de Chamamento Público 25/03/2022 

02 Propostas de patrocínio 26/03/2022 a 30/03/2022 

03 Divulgação de resultado 01/04/2022  

04 Prazo para impugnação 01/04/2022 a 04/03/2022 

05 Resultado das impugnações  05/04/2022 

06 Entrega das lembranças 06/04/2022 
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ANEXO II 
 

 
1 – OBJETO: Constitui objeto deste Edital o chamamento público visando o recebimento de propostas de 
interessados em patrocinar a Lembrança de Páscoa abaixo relacionados, por meio de patrocínio de 
empresas públicas e/ou privadas e pessoas físicas, visando à realização do Evento “Celebração da 
Páscoa”, que ocorrerá no município de Santa Maria de Jetibá nos dias 07 e 12 de abril de 2022 e de 
acordo com as condições, especificações e quantitativos constantes neste Edital e seus Anexos. 
 

1. COTA: Lembrança de Páscoa 

PATROCÍNIO QUANT. 

Lembrança em embalagem transparente, com medida aproximada de 
15x22 cm contendo uma pipoca doce de 15g, 02 bombons de chocolate 
de 19g, 02 batons de chocolate, 02 pirulitos de 9g, 10 balas mastigáveis, 
02 mariolas, 02 balas de goma 96g cada, 01 doce de leite 17g e 03 
ovinhos de chocolate 7g. A quantidade mínima de lembranças será de 
100 unidades. 

850 

CONTRAPARTIDA DA CONTRATANTE 

Veiculação de spot 30 segundos na sonorização 

 
 
01. Com relação à entrega das Lembranças de Páscoa (item 01) deverá ser efetuada até o dia 
05/04/2022, no horário de 07h30min até 16h00min, no Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e 
Assistência Social – SETDAS, com sede na Rua dos Evangélicos, 10, Centro, Santa Maria de Jetibá, ES, 
CEP 29645-000, telefone (27) 3263-4822. 
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ANEXO III 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCÍNIO 
Evento “Celebração da Páscoa” 

 
 

 
____________________________________________________________________________ inscrita 
no CPF/CNPJ sob o nº._________________________________________ sediada no 
endereço__________________________________________________, neste ato representada pelo seu 
representante legal, o (a) Sr. (a) ___________________________________________________ inscrito 
(a) no CPF sob o nº. _____________________________________, portador da cédula de identidade nº. 
________________________expedida por__________________, COMPROMETO-ME a disponibilizar 
durante o período do EVENTO “CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA”, que será realizado nos dias 07 e 12 de 
abril de 2022, no município de Santa Maria de Jetibá, o material relativo à Cota constante do Anexo I, 
visando à realização do objeto do presente Edital.  

 

Descrição do material e/ou serviço que irá patrocinar: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Santa Maria de Jetibá/ES, ___________de___________2022. 
 
 

 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da Empresa 

 


