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RESULTADO DE JULGAMENTO EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO SMDETT 01/2022 

 

PROCESSO Nº 606/2022 

TIPO: Parceria em regime de mútua cooperação por meio de patrocínio. 

OBJETO DA PARCERIA: O  objeto do presente Chamamento Público consiste na 

seleção de pessoa física ou jurídica, que tenham interesse em realizar parceria em regime 

de mútua cooperação por meio de patrocínio, de um lote de 18 barracas no estilo de 

gazebos, com possibilidade de exploração publicitária, que serão utilizadas na melhoria 

da infraestrutura na realização da feira de Artesanato e Serviços que ocorre na rua 

Travessa Praça da Bandeira, em frente ao Centro Cultural Fioravente Pedrazzani, 

proporcionando uma melhor apresentação visual do espaço, bem como tornar o local 

atrativo a população e aos visitantes, gerando maior interação com o local histórico, 

valorização da cultura local, bem como ser um atrativo turístico para quem visita o 

município.  

 

RESULTADO DO JULGAMENTO 

 

A comissão especial de julgamento das propostas de Parceria de Mutual Cooperação, 

nomeada pela portaria 025, de 12 de janeiro de 2022, da Prefeitura Municipal de Santa 

Rosa-RS, em cumprimento as exigências legais, torna público o resultado do julgamento 

das propostas de parceria apresentadas. Informamos que houve somente a apresentação 

de uma proposta, e os documentos apresentados atendem os requisitos do edital, sendo 

que foi aprovada a proposta apresentada pela empresa Cooperativa de Credito, Poupança 

e Investimento União – Sicredi União RS/ES, inscrito no CNPJ 88.894.548/0001-73, a 

qual se propõe a realizar parceria em regime de mútua cooperação por meio de 

patrocínio, de um lote de 18 barracas no estilo de gazebos, com possibilidade de 

exploração publicitária, com a contrapartida proposta pela instituição, da aplicação do 

logotipo da proponente, na parte inferior da Barraca (Saia da mesa) no tamanho de 1,60 

largura x 40 de altura. A interessada também apresenta a oferta aos expositores, que 

farão uso da estrutura, um display e adesivo com QR CODE PIX, a disponibilização de 

uma conta corrente isenta de tarifas de manutenção de conta/tarifa de relacionamento 

por 3 meses, bem como, também disponibiliza um cartão de débito bandeira VISA sem 

anuidade, e uma Máquina de Cartão compacta, conforme regras descritas na proposta. 

 

Fica concedido o prazo de 5 dias, a partir da publicação deste extrato, para eventuais 

manifestações de contestação do processo seletivo, os quais devem ser encaminhados a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Tecnologia, para análise e 

manifestação. 

 

Santa Rosa, 28 de fevereiro de 2022. 

 

 

Anderson Mantei 

Prefeito Municipal 


