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EDITAL 002/2023 – FESTA DO PRODUTOR RURAL 2023 

EDITAL DE PROPOSTAS DE PATROCÍNIO/APOIO 

 

 

O MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA, Estado da Paraíba, torna pública a abertura de propostas de 

patrocínio para a Festa do Produtor Rural – Edição 2023, a ser realizada entre os dias 24 e 30 de abril 

de 2023, no município de Alagoa Nova/PB, consoante os termos deste Edital e de acordo com o 

disposto na Lei Municipal nº 592/2023. 

 

 

1 – DA APRESENTAÇÃO 

 

1.1 - O Município de Alagoa Nova, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e 

Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude promove a Festa do 

Produtor Rural – Edição 2023, que acontecerá entre os dias 24 e 30 de abril de 2023. 

 

1.2 - A Festa do Produtor Rural de Alagoa Nova surgiu como meio para fortalecer e expandir cada vez 

mais um dos pilares principais da economia do munícipio, a agricultura.  

 

1.3 - Como este evento, damos visibilidade aos produtores rurais que geram renda através da economia 

criativa, contemplando diversos meios de produção, sendo eles: agricultura familiar, agricultura 

orgânica, agricultura empresarial, meliponicultura, avicultura, pecuária, produção de artesanato, 

produção de bebidas e produção de doces caseiros.  

 

1.4 - A Festa do Produtor promoverá a parte cultural e de capacitação através de cursos e oficinas para 

consolidar a base agrícola do município, ampliando e fortalecendo a produção, gerando emprego e 

renda para os alagoa-novenses. 

 

2 – DO OBJETO 

 

2.1 – Patrocínio/apoio para realização do evento denominado “Festa do Produtor Rural – Edição 2023” 

no período entre os dias 24 e 30 de abril de 2023. 

 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA 

 

3.1 - Trata-se de demanda da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e 

da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, requerendo a captação de patrocinadores 

para atuarem no circuito do evento denominado “Festa do Produtor Rural – Edição 2023” no período 

entre os dias 24 e 30 de abril de 2023. 

 
3.2 - Conforme previsto na Lei Municipal nº 592/2023, a Festa do Produtor Rural ocorrerá no primeiro 

semestre do ano. Sendo um evento de porte nacional, incorporada ao calendário do Município de 

Alagoa Nova a partir do ano de 2023. 

 

3.3 - O objetivo do patrocínio é de divulgar, atuar, fortalecer o conceito, agregar valor à marca, 

incrementar vendas, gerar reconhecimento ou ampliar relacionamento do patrocinador com seu 

público de interesse. 

 

3.4 - O patrocínio é uma parceria na qual o Patrocinador colabora para a execução de um projeto 
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visando associar sua imagem a ele e obter contrapartidas tangíveis e intangíveis.  

 

3.5 - Neste passo, o instituto do Patrocínio é, em linhas gerais, uma parceria que beneficia os dois 

lados. De um lado, o patrocinado recebe os investimentos para financiar ou viabilizar seus projetos. De 

outro lado, o patrocinador percebe direitos de compartilhamento da sua marca com a do grupo 

patrocinado, em eventos, peças publicitárias, dentre outros.  

 

3.6 - Este Edital não se estende à pessoa física. 

 

4 - DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

4.1 - Entende-se como patrocínio neste edital, a concessão de apoio a realização do evento 

denominado “Festa do Produtor Rural – Edição 2023”  no período de 24 e 30 de abril de 2023.   

 

4.2 - Não estão inseridos nesta contratação, os Patrocínios adquiridos pelo Município junto a outras 

esferas de Governo, empresas públicas, sociedades de economia mista e autarquias, cuja divulgação da 

marca e nome são obrigatórios em razão de instrumento convencional ou outro ajuste de natureza 

jurídica de direito público. 

 

4.3 - Serão instalados banheiros químicos, estruturas metálicas, camarotes, além de serem oferecidas 

toda a estrutura de saúde e segurança através de equipes de saúde providas com unidades móveis, bem 

como o apoio da Polícia Militar da Paraíba, Bombeiro Militar da Paraíba e Polícia Civil da Paraíba e 

de empresas de segurança privada a ser contratada para essa finalidade. 

 

4.4 - A construção e ambientação do espaço/stand será de responsabilidade do patrocinador. 

 

4.5 - O Projeto deverá ser previamente acordado pela organização do evento. 

 

4.6 - As ações promocionais deverão ser previamente acordadas com a organização do evento. 

 

4.7 - As empresas interessadas poderão realizar suas propostas entre os dias 07/03/2023 a 31/03/2023, 

podendo ser prorrogado caso necessário, sendo que o pagamento da quota adquirida deverá ser paga 

em até 04 (quatro) dias após a assinatura do contrato. 

 

4.8 - Não haverá exclusividade de patrocinador para o mesmo ramo de atividade ou área de atuação, 

podendo haver mais de um patrocinador do mesmo ramo ou área. 

 

4.9 - Por não haver exclusividade, o contrato de patrocínio será realizado imediatamente após a 

manifestação do patrocinador. 

 

4.10 - Por que questão de celeridade, a proposta poderá ser feita verbalmente, sendo ratificada validada 

formalmente após a assinatura do contrato de patrocínio. 

 

5 - DAS COTAS DE PATROCÍNIO E DAS CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS PELO 

MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA 

 

5.1 - As empresas interessadas em patrocinar o projeto podem optar pela concessão de patrocínio, em 

conformidade com as cotas e suas respectivas contrapartidas, previstas a seguir: 
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COTAS DE PATROCÍNIO DESCRIÇÃO/CONTRAPARTIDA Valor Mínimo 

COTA OURO A empresa participante desta cota 

terá direito a 01 (um) camarote com 

capacidade para no máximo 20 

pessoas, nos dias 28, 29 e 30 de 

abril, exibição no telão principal da 

festa, espaço para inserção de balão 

com a logomarca da empresa, 

banners digitais, spots nos rádios e 

vídeos rápidos nas mídias digitais, 

divulgação da marca nas 

imediações do Parque da Lagoa 

Manoel Pereira e no Moraesão 

através de stand. 

R$ 50.000,00 

COTA PRATA A empresa participante desta cota 

terá direito a 01 (um) camarote com 

capacidade para no máximo 20 

pessoas, nos dias 28, 29 e 30 de 

abril, exibição da marca nos leds, 

espaço para inserção de balão com 

a logomarca da empresa, banners 

digitais, spots nos rádios e vídeos 

rápidos nas mídias digitais, 

divulgação da marca nas 

imediações do Parque da Lagoa 

Manoel Pereira e no Moraesão 

através de stand. 

R$ 25.000,00 

COTA BRONZE A empresa participante desta cota 

terá direito a 01 (um) camarote com 

capacidade para no máximo 20 

pessoas, nos dias 28, 29 e 30 de 

abril de 2023, exibição da marca 

nos banners digitais, spots nos 

rádios e vídeos rápidos nas mídias 

digitais. 

R$ 10.000,00 

COTA STAND A empresa participante desta cota 

terá direito a exibição da marca nos 

banners digitais, nas mídias digitais 

e divulgação da marca nas 

imediações do Moraesão através de 

stand. 

 

R$ 5.000,00 

COTA APOIO A empresa participante desta cota 

terá direito a exibição da marca nos 

banners digitais e nas mídias 

digitais. 

 

VALORES ABAIXO DE  

R$5.000,00  
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5.2 - O lologotipo do Patrocinador será inserido conforme indicadores descritos nas cotas acima 

descritas. 

 

5.3 - Haverá Outdoors espalhados nas Rodoviais Federais BR 104 e BR 230. 

 

5.4 - Será disponibilizado flyers com a programação, horários e informações. 

 

5.5 - Redes sociais oficiais do evento 

 

5.6 – Contrapartida Social – o evento irá garantir lazer para a população, com a possibilidade do 

patrocinador empreender durante o evento, com a exposição dos seus produtos e serviços, além de 

incentivar a cultura local. 

 

6 – DAS VEDAÇÕES 

6.1 - As ações propostas pelos Patrocinadores durante a realização “Festa do Produtor Rural – Edição 

2023”, deverão conter caráter educativo, informativo ou de promoção esportiva, sendo as seguintes 

ações: 

 

a) que tragam prejuízos à sociedade ou ao meio ambiente; 

b) que provoquem maus tratos a animais; 

c) que atentem à moral e aos bons costumes, ou que promova qualquer tipo de ações 

discriminatórias de gênero, raça, crença religiosa ou orientação sexual; 

d) de cunho exclusivamente político-partidário e/ou religioso, à exceção de manifestações populares 

reconhecidamente tradicionais; 

e) que envolvam jogos de azar e/ou especulativos; 

f) que usem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos; 

g) que infrinjam o Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra lei ou norma jurídica 

vigente; 

h) que tenham vínculo com a exploração do trabalho infantil, degradante ou escravo; 

i) que tenha cunho político. 

 

6.2 - É vedada a contratação de patrocínio por intermédio de agência de publicidade e/ou agência de 

promoção. 

 

6.3 - É vedada a contratação de patrocínio com patrocinador que mantenha contrato de prestação de 

serviços de publicidade ou de promoção a eventos com a patrocinada. 

 

7 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PATROCÍNIO 

 

7.1 - O Patrocínio será formalização através de contrato de patrocínio, segundo os termos da Minuta 

anexa. 

 

7.2 – A formalização dependerá da apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) documentação relativa à regularidade jurídica do Patrocinador; 

b) documentação pessoal do representante legal do Patrocinador; 

c) procuração por instrumento público quando houver a outorga de poderes; 
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8 – DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO PATROCÍNIO 

 

8.1 - Os valores arrecadados a título de Patrocínio/apoio serão utilizados na realização da “Festa do 

Produtor Rural – Edição 2023”. 

 

8.2- Eventuais valores sobresalentes serão incorporados ao patrimônio do município. 

 

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 - A participação no presente Edital implica na aceitação de todos os seus termos. 

 

9.2 - O presente Edital pode ser suspenso ou cancelado no caso de superveniência de fatores 

conjunturais e econômicos, por decisão judicial, por determinação de órgão de controle, ou por decisão 

da própria Administração Pública. 

 

9.3 - Poderá haver mudança nos artistas/bandas que se apresentarão na “Festa do Produtor Rural – 

Edição 2023”, sem prévio aviso e sem prejuízo para o contrato de Patrocínio que permanecerá válido 

em todos os seus termos. 

 

9.3 - Não se aplica a lei de licitação ao presente contrato, uma vez que não existe exclusividade no 

Patrocínio, podendo qualquer empresa ilimitadamente participar como Patrocinadora da “Festa do 

Produtor Rural – Edição 2023”. 

 

9.4 - Questões não previstas neste Edital serão definidas pelo Gabinete do Prefeito com assessoria 

jurídica da Procuradoria Geral do Município. 

 

9.5 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Alagoa Nova/PB, 07 de março de 2023. 

 

 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional
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ANEXO I 

TERMO DE PATROCÍNIO/APOIO 

 

O MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço 

na Praça Santa Ana, s/n, Centro, Alagoa Nova/PB, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.700.684/0001-

46, aqui denominado PATROCINADO, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.436.344 - SSP/PB, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 033.561.884-70, domiciliado no mesmo endereço acima, celebra o 

presente TERMO DE PATROCÍNIO, a título oneroso e em favor da empresa XXXXXXXXX, 

inscrito no CNPJ nº xxxxxxxx, representado legalmente pelo Sr.xxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG 

nº e CPF nº, residente e domiciliado xxx, doravante denominado PATROCINADOR, em 

conformidade com o procedimento  administrativo EDITAL 002/2023 – FESTA DO PRODUTOR 

RURAL 2023 - EDITAL DE PROPOSTAS DE PATROCÍNIO/APOIO e na forma prevista Lei 

Municipal nº 592/2023, e mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

 

1.1. Este termo tem como objeto o Patrocínio/apoio para realização do evento denominado “Festa do Produtor 

Rural – Edição 2023” no período entre os dias 24 e 30 de abril de 2023. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Evento 

2.1. Conforme previsto na Lei Municipal nº 592/2023, a Festa do Produtor Rural ocorrerá no primeiro 

semestre do ano. Sendo um evento de porte nacional, incorporada ao calendário do Município de 

Alagoa Nova a partir do ano de 2023. 

2.2 - O objetivo do patrocínio é de divulgar, atuar, fortalecer o conceito, agregar valor à marca, 

incrementar vendas, gerar reconhecimento ou ampliar relacionamento do patrocinador com seu público 

de interesse, o evento acontecerá do dia 24/04/2023 a 30/04/2023 na Praça de Evento “O Maraesão” 

e nas imediações do Parque da  Lagoa Manoel Pereira. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Das Obrigações do Patrocinado 

 

3.1. Permitir ao PATROCINADOR livre acesso e informações em relação a “Festa do Produtor 

Rural – Edição 2023”, concedendo-lhe as contrapartidas na forma estipulada no edital, conforme cota 

específica; 

 

3.2. Comunicar ao PATROCINADOR previamente, qualquer alteração no projeto do Evento que 

possa de alguma forma interferir na execução deste contrato; 

3.3. Dar ao PATROCINADOR todas as condições necessárias para usufruir do Patrocínio, não 

lhe perturbando nem dificultando o uso. 
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3.4. Informar ao PATROCINADOR os espaços onde poderá ser exposta a marca dos seus 

produtos, respeitando a legislação ambiental e evitando-se poluição visual. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Das Obrigações do Patrocinador 

 

4.1. Providenciar todo o equipamento necessário ao desempenho de suas atividades. 

 

4.2. Orientar sempre que possível, terceiros, sobre a organização e limpeza do local de eventos. 

 

4.3. Cumprir as normas de segurança e medicina do Ministério do Trabalho. 

 
4.4. Cumprir todas as leis, normas e regulamentos Municipais, assim como as  determinações 

da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e da Secretaria Municipal 

de Cultura, Turismo e Juventude. 

 

4.5. Não alterar qualquer equipamento, local ou atividade, sem prévio consentimento do Poder 

Público. 

 
4.6. Não praticar qualquer ato que venha a prejudicar o interesse público ou a utilização do 
espaço público. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Da Vigência 

 

5.1. A vigência do presente Termo será de 24/04/2023 a 30/04/2023. 

  

CLÁUSULA SEXTA - Do Valor do Patrocínio 

6.1. O valor do patrocínio devido da cota [   ] ouro, [   ] prata, [   ] bronze, [     ]stand,               

[    ] apoio, será de R$ ____________________________________________. 

6.2. O PATROCINADOR deverá efetuar o repasse da cota de patrocínio no prazo de até 04 

(quatro) dias após a assinatura do contrato, através de transferência bancária, em conta a ser 

estabelecida pelo PATROCINADO. 

6.3. A Administração poderá recepcionar qualquer outra oferta em bens ou em pecúnia que não 

estiver elencada nas cotas do edital, quando então estabelecerá as respectivas contrapartidas, desde 

que tenha a anuência das empresas participantes. 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DO TERMO DE PATROCÍNIO 

 

7.1. O Termo de Patrocínio poderá ser revogada pela PATROCINADA a qualquer tempo, desde 

que configurada situação de conveniência e/ou oportunidade, sem que caiba ao PATROCINADOR 

ressarcimento ou indenização de qualquer espécie, seja a que título for nos termos da legislação 

vigente. 

 

7.2. A PATROCINADORA deverá iniciar as atividades tendentes à ocupação da área Autorizada 
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em tempo hábil para que esteja, até a data prevista, apta para explorar o espaço de acordo com a 

legislação vigente, sob pena revogação do Termo de Patrocínio. 

 

7.3. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto do presente 

Termo de Patrocínio. 

 

CLAUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

 

8.1. A Patrocinadora desistente sujeitar-se-á à multa equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor estipulado e previsto neste Termo de Patrocínio. 

 

8.2. Pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital serão 

aplicadas as penalidades legais, garantida a ampla defesa e o contraditório.  

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

 

9.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente termo, as partes elegem o foro da 

comarca de Alagoa Nova/PB. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 A Patrocinadora concorda com todos os termos contidos EDITAL 002/2023 – FESTA DO 

PRODUTOR RURAL 2023 EDITAL DE PROPOSTAS DE PATROCÍNIO/APOIO, declarando 

plena e total ciência. 

 

10.2 E por estarem assim ajustados, assinam o presente Termo de Patrocínio, em 02 (duas) vias, de 

igual  teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam, para todos os fins de 

direito. 

 

Alagoa Nova/PB, de de . 

 

 

Município de Eunápolis (Patrocinado) 

 

 

Razão  Social (Patrocinador) 

 

 

Testemunhas: 

 

1.  CPF nº 

 

2.  CPF nº 


