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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO Nº 01/2019/SMAA REFERENTE A  

EXPO RIO PRETO 2019 – 57ª EDIÇÃO – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 

 

1. DADOS DO PROPONENTE   

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço: 

UF:  

Cidade:  

CEP:  

Telefone:  

E-mail:  

1.1 – Responsável (is) Legal (is):  

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

1.2 – Cota de interesse:  

(     ) Cota Patrocínio Ouro – R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) 

(     ) Cota Patrocínio Prata – R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) 

(     ) Cota Patrocínio Bronze – R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 

1.2.1 O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal (is) acima referido(s) possui (em) 

plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer 

responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento.  

1.2.2 O interessado declara que está ciente da contrapartida, conforme previsão no item 3 do 

Edital de Chamamento Público para Captação de Patrocínio nº 01/2019/SMAA.  



 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Rua Daniel Antônio de Freitas, 115 (Recinto de Exposições) – Dist. Industrial - CEP 15035-540 - São José do Rio Preto 
Telefone (17) 3232 0016 – agricultura@riopreto.sp.gov.br  -  www.riopreto.sp.gov.br 

 

1.2.3 Os interessados em patrocinar esse projeto podem optar pela concessão de patrocínio em 

conformidade com as cotas individuais e suas respectivas contrapartidas, cujo patrocínio se dará 

através do pagamento de boleto bancário identificado para esse fim, recolhendo o valor 

referente a cota requerida em pagamento único ou em até 02 (duas) parcelas, sendo que a 

última parcela deverá, obrigatoriamente, ser recolhida aos cofres públicos até o dia 31 de agosto 

de 2019.   

2. DOCUMENTOS   

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este 

formulário.  

a) Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e 

RG;  

b) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no 

caso de inexistência de contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro de Empresas, 

em se tratando de sociedades empresariais, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado da 

ata arquivada da assembléia da última eleição da diretoria e no caso de Sociedade Simples, 

acompanhado das alterações;  

c) CPF e RG do (s) representante (s) legal (is), com poderes de representação devidamente 

comprovados, seja pelo documento previsto no item b acima ou por meio de procuração;  

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio 

da licitante, expedida pelo órgão pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

do certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede ou do 

domicílio da licitante, expedida pelo órgão competente; 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativa a tributos 

federais e dívida ativa da União; 

f) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT). 

g) Prova de regularidade de débito para com a previdência social – INSS; 

3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ INTEGRALMENTE O EDITAL.   

São José do Rio Preto, _____ de ________________ de 2019.    

_______________________________________________________________ 

Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal (is)  


