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. 1.ABRANGÊNCIA 
--

Esta norma aplica-se à Codemge e todas as suas subsidiárias. 

2~FINALIDADE ,/ 

Est_abelecer os procedi~entos e critérlos a ser~m observados pela Codemge e por terceiràs 
referentes à concessão de patrocínio pela Companhia: 

- \ 

3.FUN_DAMENTAÇAO LEGAL E INFRALEGAL 

a) Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016; 

b) Regulamento Interno de Licitações.e Contratos- RILC, da Codemge 

c) Resolução SEGOV nº 430, de 1º de abril de 2015; 

d) ·-Portaria SEGOV nº 20, de. 29 de ab_ril de 201!5; \ 

e) Estatuto Social da Codemge; -

4. DEFINIÇÕES 

4.1 Alçada - É· a, limitação de competências financeiras e de responsabilidades hierárquicas, 
definidas no capítulo VIII do RILC, para realizações de compras e contratações e para às 
aprovações de pagamentos. -

4.2 _ Comitê de Avaliadores do Chamamento Público de Patrocínio a J>rojetos e Eventos -
Comitê- Interno da, Companhia constituído por no mín_imo três membros, designados por 
Portaria. 

1 

4.3 Comitê de Patrocínio - grupo de pessoas composto por titulares dos órgãos e entidades 
previstos no art .. 14 da Resolução SEGOV nº430/2015. 

4.4 Contrapartida - obrigação contratual do patrocinado, que expressa o direito de 
associação da marcá-ou de realização de ações do patrocinador no Projeto/Evento. -

4.5 Contrato de Patrocínio - instrumento jurídico para a formalização do µatrocínio, em que 
patrocinador e patrocina~o estabelecem seus direitos e obr1gações. 

4.6 Patrocinado - pessoa jurídica, pretensa recebedora de um patrocíniQ a sér oferecido pela 
Codemge, para determinado projeto/evento proposto. _ 

4.7 Patrocinador-- instituição que, no exercício _de suas atividades, constata a conve~iência 
e/ou oportunidade em patrocinar, no caso dessa norma de procedimento a Codemge. 

' •. • 1 
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Patrocínio:- ação de comunicação, de divulgação de cultura e de negócios; que se realiza 
por meio da aquisição do-direito ·de associação-da marca ou de produtos e serviços da 
Codemge a_· Projetos/Eventos de iniciati~a de terceiros, mediante a celebração de 

_ contrato de patrocínio. 

Projeto/Evento de Patrocínio - iniciativa do patrocin~do, descrito em documento em 
· que. apres~nta: as ações que serão realizadas,· com início e término definidos, as 
características, a~ justificativas e a metodologia de sua execução; estabelece cotas de . 
participação, contrapartidas, con-dições financeiras e informa outras singularidades da 
iniciativa propostà que poderão ser variáveis importantes na escolha por afinidade aos 
objetivos propostos, . à conveniênci9 -- e/ou na -oportunidade em patrocinar o 
projeto/evento:pela Codemge. . , 

4.10 Resultado e benefícios do 'projeto - resultado dec·orrente de patrocínio concedido que 
✓ 

·cont'rib_ua para o desen~t0lvimento econômico, ou seja, geração de negócios, emprego e, 
renda. e,para a pr:omoção da divulgação da marca da Codemge . 

. S.OBJETIVOS E CRITÉRIOS RARA CONCESSÃO DE PATROCÍNIO 
' 

5.1., ~ão objetivos do patrocínio: gerar identificação e reconhecimento do patrocinador por 
\ \ ' __ , , 

meio da iniciativa patrocinada, ampliar, relacionamento com públicos d~ irüeresse, 
divulgar marcas, produtos, serviços, posicionamentos, programas e políticas de atuação da 
Companhia, bem como agregar valor à marca do patrocinador. 

5.2 b contrato de patrócínio implica necessariamente, como contrapartida mínima tangível e 
intangível; a divulgação da marca da Codemge como um dos benfeitores à realização· do 
Projeto/Evento, a ser devidamente comprovada e aprovad~ ;quando da prestação de 
contas pelo recebedor do patrocínio. 

1 

5.3 ·/A concess~o de patrocínio deverá atender aos interesses institucionais em alinhamento 
· com o planejamento estratégico da Codemge e dos macro-objetivos 'do Governo de 

Estado de Minas Gerais, promovendo e dinamizando setores da economia que favo·reçam 
ao incremento -de recursos, .à geração de emprego, renda e - potencializando novos · 
negócios no Estado de-Mina_s Gerais. Para tanto a concessão de patrocíni~ visará também 
identificar oportunidades de investimentos em todas as r,egiões do Estado -de Minas 

· Gerais, com objetivo de divulgar a marca da Companhia, conceito, atuação, ações e 
fortalecer o rel·acionamento com .a sociedade e com públicos de interesse.· 

5.4 · 0s Projetos/Eventos, a serem patrocinados, deverão' possuir pertinência temática com os 
eixos estratégicos de atuação da C~mpanhia. Devem, preferencialménte, serem abertos 
ao público em geral ou interessados e de ampla divulgação. 
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5.5 A 'habilitação par·a, a concessão do · patrocínio, pela companhia, deverá seguir as 
recomendações constantes nos seguintes documentos: 

a) . Instruções para envio de Projeto/Evento; 

b) Guia d.a Documentação a.ser apresentada p__elÓcandidato a patrocínio; 

c) Manual de Prestação de Contas do Projeto/Evento; 
/ . 

d) Modelo de Solicitação de Pagamento; 

e) Manual de Aplicação da Marca da Codemge. 

' 6.VEDAÇÕES À CONCESSÃO DE PATROCÍNIO 

6.1 As ações propostas pelos ipteressados, deverão fomentar o desenvolvimento econômiéo 
do Estado de Minas Gerais, conter caráter educativo, informativo ou de orientação sqcial, 
sendo _vedado o patrocínio de ações: 

a) Que tragam prejuízqs à sociedade ou aq meio ambiente; 

b) Ciue atentem à moral e aos bons costumes, ou_ que promovam qualquer· tipo de. 
ação discriminatória de gênero, ra.ça, crença reljgio!?a ,ou orientação sexual; . 

~ • ·, 1 

c) Que envolvam jogos de azafou congêneres; 

d) Que. utilizem nomes, símbolos ou imagens C)U'e· caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos; e · 

,e) Qu'ª tenham cu)'lho ·exclusivamente político-partidário ou religioso; à exceção de 
manifestações p~pulares reconhecidamente tradicionais. · 

6.2 É expressamente vedada a contratação de patrocínio com Entidades que: 

· a) Estejam com restrições cadastrais ou impedidos de contratai coni a Administração 
Pública, inscritos no CAFIMP; 

. \ 

b) E1J1 sendo privadas e detenham, entre seus_ dirigentes, agen_tes públicos da 
Administração Direta ou Indireta no âmbito Estadual, !seus cônjuges, companheiros ou 
parentes até o terceiro grau. 

! , 

6.3 . É vedado· ainda utilizar a'verba destinada ao patrocínio P,ara: 
... 

a) Aqúisição oe bens permanentes; 

b) Aquisição pe bebidas alcóolicas; " 

c) Aquisição d_e passagem de ônibus e bilhetes aéreos; 

d) Pagamentos de diárias dé hospedagem; 

e) Pagamentos de combustível; 
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f) Distribuição de brindes ou quaisquer tipos de premiação em espécie ou ~ão, ainda que· 
-:-relacionados co'í:n a finalidade do eventà; e 

g) Pagamento de despesas, encargo,s socia1is e tributos não correspondentés à parte da 
empresa patrocinada,. como,· por exemplo:. telefone e te.lefone celular, luz, água, 
internet e ·co,ngên,er~s, INSS de Empregado, Imposto de Renda Retido na Fonte. . 

' ) . . 

A remuneração de• pessoal com vínculo• ~mpregatício, soci~tário ou de representação 
• l~gal, com a entidade patrocinada, quando exercer funções como prndução, organização, 

' J ,. ' \. 1 -

coordenação executiva, curadoria, planejamento d.o evento/p,rojeto º'-' si_milares, não 
poderá ultrapassar o percentual de 5% do Vé;!IOr total do patrocínio. Nesse caso, tal. 
pagamento .deverá 'estar jÚstificado, devendo ainda ser compc;!tível e comprpva~o com as 
práticas de mertàdo. ' · 

· .. 
. Ê vedado ao patrocinado proceder 'alterações no Projeto/Evento de . patrôcínio, 
principalmente nó orçamento e nos tipos de contrapartidas, após a seleção, sem a 
_exprésa autori~ação da Compaphia. 

A Codemge se reserva ao direito de ,restringir/não executar patrocínios em períodos 
eleitorais. 

\ 

',"/ 

· 7 .SELEÇÃO DA PROPOSTA 

7.1 Adotar-se..:ão, preferencialmente, critérios e mecanismos de seleçã'o pública, mediante 
ampla divulgação no sítio eletrônico da Codemge, cujas · seleções de propostas 
considerarão, entre outros quesitos: 

1 1 

a) Viabilidade de Execução: Adequação orçamentária, relaçãp custo-benefício e 
·· capacidade técnica da equipe envolvida na realizaç:ãb do. Pràjeto/Evento, dentro do 

plano de ação propost~, com ba~e no valor solicitado e na.s contrapartidé!S 
oferecidas; 

bL Abrangên~ia: Impacto social, relevância ao, interesse público, bem como propostas 
de Projetos/Eventos que possuam características regionais, a~rangendo mais de um 
município; 

·· c) Pertinência do Projeto/Evento: Conexão.do tema do pr.ojeto às áreàs de atuação do 
patrocÍnàdor e possibilidades de impacto institucio'nal ou comercial oferecidas; 
contrapartidas de 'comuniéação ou possibilidade de impa<;to institucional/comercial 
1
oferecidas; 

- \ 

d) Criatividade: Inovação, ineditismo, singularidade e inventividade da proposta 
apresentada. 

7.2, É · obrigatória a ;;ipresentação, por parte. do· propone.nte, . de orçamento co111 o 
detalhamento dos ga~tàs .associados ,ao · Projeto/Evento, aq:>mpanbado de cotações 
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prévias, de modo a subsidiar a Administração da Codemge na estipulação do montante de 
recursos financeiros a serem concedidos. 

7.3 São modalidades de seleção de propostas de patrocínios: 

.. 7.4 

a) Seleção PúbUca de Projetos~Eventos: Realizada pelo Gov,erno do Estado de Minas 
Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo ...:._ SEGOY, a qual rege a 
·seleção por normas constantes em Edital de Seleção, na forma de chamamento 
público, e objetiva_ escolher Projetos/Eventos a se~em custeados, ~ntre outras 
entidades, pela Codemeg. · 

b) Edital Codemge: Chamada pública de patrocínios, realizada pela Codemge, emprega 
critérios assemelhados à Seleção Pública,·realizados pela SEGOV, e objetiva escolher 
Projetos/Ev_entos adicionais com base nas estratégia~ de desenvolvimento rêgion~I e 
local-estabelecidas pela Companh1a; 

c) Escolha Direta: De. caráter excepcional, destina-se à celebração de ,contratos 
referentes a demais eventos não. abrangidos nas categorias anteriores. 

Os Projetos/Eventos a seliem patrocinados pela Codemge por meio da Seleção Pública do 
Governo do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Esta dó de Governo -
SEGOV, devérão obedecer aos trâmites administrativos, previstos nesta Norma, 
principalmente no que tange aos tipos· de documentos_ e relatórios requeridos do 
patrocinado (por exemplo, tabela de contrapartidas e relatórios de prestação de contas -
nos mddelos estipulados pel·a éodemge em anexo). 

/ 1 

7.5 Os Projetos/Eventos selecionados por meio do Edital Codemge de Patrocínios, s.erão ' . . . ' . 

previamente avalizados; em caráter consultivo, por !Jm Comitê· Interno constituído por 
três ou mais membros, que organizarão o trabalho dé análise, podendo dividir o' número 
de, projetos recebidos entre seus membros. 

7.6 As propostas de patrocínio de valores iguais ou superiores a R$ 1'9.900,00 (dezenove mil e 
novecentos reais)· _serão, obrigatoriamente, submetidas à apreciação do Comitê de· 
Patrocínio. do Estado, conforme dispõe o Art. 17º, da Resolução SEGOV nº 430, de 1º de 
abril de 2015. 

1 • - .__ ' 

, 7.7 Em caráter excepcional, a Presidência poderá se manifestar sobre proposta de patrocínio· 
sem consulta ao Com·itê, mediante justificativas e razões apresentadas formalmente. · 

7.8 A formalização dos contrato? de patrocínios deverá observar os níveis de alçadas previstas 
nos art. 232 a 234 do RegÚlamento Interno de Licitações e Contratos- RILC~ da Codemge, 
poderido, haver .apenas 1 (uma} assinatura no contrato, exceto para modalidade de 
escolha direta. 

7.8;1 Caso o patrocínio· na modalidade de escolhà direta esteja assinado pela , 
presidência, d contrato de patrocínio~poder~ possuir apenas 1 (uma) assinatura. 
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8.DESTINAÇÃO DE·RECURSOS ' 

8.1 Estabelecer-se-ão em normas próprias da. Codemge, sempre que necessário, as diretrizes .. 
1 ' ' 

básicas.para a concessão de apoio financeiro a Projetos/Eventos. 
1" • • ' ' 

. 8.2 O Orçamento Anual da Companhia discriminará, em consonância com o disposto no item 
7.3 da presente norma, a d~stinação de r,ecursos para: 

a) Projetos/Eventos selecionados via chamamentb público conduzido pela própria 
Companhia; · 

b) Projetos/Eventos, selecionados, p'ela SEGOV, a serem custeados em eonjunto com 
outros órgãos ou entidades do Estado; 

c) Outros Projetos/Eventos selecionados para via
1

bilização. d~ negócios, derivados .de 
escolha direta, no decorrer do exercício financeiro. ' 

• • 1 

8.3 O valcir máximo a ser con.cedido para cada patroêínio, i~dependentemente do valor total 
da proposta, será de R$100.000,00 (cem mil reais). 

1 1 

. 8.4 , Excepcionalmente', mediante justificativa fundamentada e formalizada do Comitê de 
Patrocínio ou outra autoridade com'petente, o valor supracitado' poderá ser ampliado com 
vistas a viabilizar a realização dó Projeto/Ev,entó. 

' ' "1 ~ -

9.PROCEDIMENTOS 

9 . .1 A instituição interessada em pleitear patrocínio deverá formalizar a sua solicitação por 
meio de correspondência à direção da Codemge, preenchendo as informações pertinentes . . , , r 

aó Anexo ll, preferencialmente em papel timbrado da entidade proponente, devendo ser 
assiilad~ e datada pelo representante legal da i~stituição s~licitante, acompanhada do 
Pro)eto/Evento de Patrocínio, onde adicionalmente deverão tonsta·~: · 

1 

D_ados ,do Proponente: razão- sociat CNPJ, endereço com CEP, e-mail,. telefone, 
.nome do responsável pelo Projeto/Evento, número da conta corrente para 
depósito dos valores vinculados ao patrocínio, caso a proposta ·seJa selecionada. 

,, 

b) Títulà: nome do Projeto/Evento; 

c) . Descrição: ,local ''e data de realização,· programação,. etapa~, público-alvo, 
palestran~es ·e organizadores, referências •a edições anteriores do projeto/evento, 

· se houver, e outros dados relevantes.p?ira o entendimento claro da proposta; 
' ,, \ \ 

1 

d) Justificativa: informações relevantes na qual se apresente um breve diagnóstico 
que reúna elementos capazes de enfatizar a importância da real!zação do 
Projeto/Evento; · 
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e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

Objetivos: especificação daquilo que se pretende atingir a partir da realização do 
Projeto/Eyento, com a descrição dos objetivos gerais e específicos; 

Metodologia: especificação de com,o o Projeto/Evento vai âlcanç:ar seus objetivos, 
incluindo estràtégias e técnicas a serem empregadas: 
' • 1 / 

Cronograma: definição, do pr:azo para as etapas de realização do Projeto/Evento; 
\ ' 

Contrapartidas: possibilidades oferecidas pelo patrocinado, ao patrocinador, 'qu~ 
podem ser: i) intangíveis como a exposição da logomarca da Codemge e menção 

_ de seu nome como patrocinadora no material· publicitário criado para divulgar o 
Projeto/Evento (por exemplo: peças gráficas e digitais, site :específico, anúncios 

· 1mpressos, inserções em r~dio e TV, etc); ii) tangíveis, quantificados 
financeiramente, como gastos na ~ontagent da infraestrutura de estande, a ser 
utilizado pela Codemge para reali_zação de ações promocionais e' negócios; cotas de 
inscrições de participantes' no Projeto/Evento, etc. Outras oportu.nidades poderã-o 
ser criadas pelo patrocimido, em conformidade tom o perfil de seu Projeto/Evento, 
ou sugeridas/requeridas pelo patrocinador, mediante acordo , prévio entre as 
partes. Em caso de pafroéínio de livro, o patrocinado deverá oferecer, como uma 
das contrapartidas, pelo menos 10% da tiragem .para a patrocinadora; 

Orçamento: é. a previsão e ·descrição detalhada dos gastos totais associados. ao 
. . . ( ' 

,Projeto/Evento, de modo. a comprovar que os valores orçados se encontram 
alinhados com as práticas de mercado, em-respeito .ao princípio da economicidade. 
Recomenda-se o respaldo do· valor solicitado para o patrocí"ni~ com elementos 
fáticos, a exemplo de cotaçõeS prévias junto a fom~cedores .. 

.. ' 
9.2 Após a diretoria .. da Codemge deliberar sobre a concessão do patrocínio, a área 

responsável pelo patrocínio deverá solicitar -ao proponente os documentos de 
habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista. É necessário que a 
documentação seja encaminhada em uma única re~essa. O processo interno, para' a 
concessão de patrocínio! somente será iniciado a partir do momento em que todos os 
documentos, conform~ a natureza da entidade proponente, forem en_tregues na 
Codemge. Os docum~ntos a serem apresentados são os seguintes: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente' registrado, 
acom·panhado de cópia da ata de eleição de diretoria do preten·so patrocinado; 

b) No caso de autarquia, fundação, sociedade de economia mista e,empresa pública, 
cópia da lei que as criou ou autorizou a co_nstituição, be,m como decreto que a 
institui;u ou regulamentou quando for o caso; 

c) Cópia do ato de designação do dirigente do órgão ou entidade, com a indicação da 
data de publicação no Órgão Oficial dos Poderes do Estado; 
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d) CédÜla de· Identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is), com poderes de 
representação devidamente comprovados, seja pelo documento previsto no item 
'.'a" ou-por meio de procuração; 

• 'j" I i ' ' 

e) Cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Ju/ídica (CNPJ); 

f) Prova de.- Regularidade· Perante a Fazenda federal, mediánt.e a apre?entação de 
Certidão Conjunta N'egativa · de Débitos relativos ,a Tributos Federais e· à Dívida 
Ativa da, União1 ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativa, expedida pelá 
Secretaria da Re~eita . Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional: (PGfN), que,abrànge, inclusive; as contribuições sociais previstas nas 
alíneasl'a" al'd", do parágrafo t'.mico~ do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; 

' - ' 

g) -Prova de Regularidade perante a Fazendé:l Estadual>de Mina,s Gerais, por meio da · 
Certidão Negativa de Débitos Tributários (ou certidão positiva com efeito de 
negativa); · ' · 

h) Prova. de regularidade :com a Fazenda Municipal, por meio da Certidão de Quitação 
Plena :elo domicílic;:> ou sede da Proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

' 1 

i) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia pôr Tempo de Serviço - FGTS, 
por meio da apresentação do. CRS - Certificado de Regularidade de Situação, 
fornecido pela Caixa,Econômica Federal; · · 

' . 
1 ' I 1 ' 

J) prova de inexistência_ de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos · 

' . 

termQs do Título vn~A da Cons.olidação das Leis do Trabalho; 

k) Declaração, na forrnà do Anexo IILA, de que a empresa está adimplente com 
exigências contr~tuais de eventual. patrocínio anterio~ celebrado com órgão _ou 
entidade da administração pública estaçJual, quando se ~plicar; ' ' 

,' ' - • r 

I') · Comprovação da- regularidade da patrocinada perante o CAFIMP mediante 
apr·esentação de certidão negativa de inscrição~ que pode ser retirada por meio 
. eletrônico I no Portal de Compras do Estado. -O proponente iqué poss'úir o 
Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pela Unidade Cadastradora da 

· Secretária de Estado de Planejamento e- Gestão - SEPLAG poderá apresentá.:.lo 
como substituto de documento -de habilitação dele consta,nte e exigido nesta 
norma, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC. -

m) Declaração, na forma do Anexo Ili.A, çté que não possui em seus quadros funcionais 
nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou 
insalúbr~ ou qualquer trabalho por menor de dezesseis an'as, na forma çlo art. 72, 

1 / _ 1 

inciso XXXIII, da Cons~ituição-Fede~al; · 

n) Declaração, na forma do Ánexo · Ili.A,\ de quai,s· recursos são oriundos da 
administração pública direta ou indireta, quando se ~plicar. Caso o patrocinado 
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não possua outras fontes de recursos oriundas da administração pública direta ou 
indireta, o patrocinado·deverá preencher a dedaração conforme Anexo Ili.A; · 

o)' Declaração,,na forma do Ai:iexo Ili.~, de que o patrocinado está ciente: i) da'-norma; 
i1) de todas as condições, instruções acerca da prestação de contas; iii) de que as 
rubricas custeadas pelo 'patrocínio da Codemge não poderão ser p9gas por outros 
patrocinadores, em duplicidade; e iv) de estar regular .com tbda à documéntação. 

9.3 Não serãn ánalisadas as proposta? encaminhadas sem os docu_mentos listados no item 
anterior, os quais deverão ser apresentados à patrocinadora em até 60 (sessenta) dias 
antes da data p;evista à realização do Projeto/Evénto. · 

10. ACOMPANHAMENTO E J>RESTAÇÃO DE CONTAS 

10,1 Para comprovar .a realização do Projeto/Evento, o, patrocinado deverá encaminhar à 
G:odemge nó prazo de até ,30 (trinta) dias ap,ós a realização do Projeto/Evento, respeitando 
as normas estabelecidas no item 9.2, e com O requisito para a liberação do pagamento, o 
processo de prestação de contas, compÓsto de relatórios e documentos, conforme Anexo 
IV,, evidencia~do os seguintes aspectos: 

a) Utilização dos recursos financeiros: de modo a 'Comprovar a regularidade da 
gestão dos recursos financeiros e sua adequaçãó ao orçamento do Projeto/Ev~nto, 
previamente apresentado. na proposta de patrocínio, composta por: Notas fiscais, 
preferencialmente eletrônicas e/ou cupons fiscais que atestem a realização das 
despesas. Não serão aceitos recibos, exceto~ quando for o caso, Recibo de 
Pagamento Autônomo (RPA), com todos os, comprovantes de encargos recolhidos. 

·· rodos esses documentos devem estar em cónformidade com o modelo 
apresentado nesta norma - Anexo IV - Item 1. O patr9cinado poderá contratar seus 

, fornecedores/prestadores de serviços, necessários ao seu Projetá/Evento, em 
conformJdade com o regulamento ,Óu normas de compras de sua pr,ópria entidade.
A instituição privadà não segue os princípios estabelecidos pela lei de licitações, 
mas deverá agir considerando o princípio da economicidid_e. , 

b) Contrapartidas ao contrato: dentre as contrapartidas oferecidas pelo patrocinado 
à Codenrge deverá estar a vinculação da maréa da Compa~hia ao Projeto/Evento. 
Para ésse tipo de contrapartida e d~ modo a comprovar a divulgação. da marca do 
patrocinador ao público participante, deverá ser apresentado pelo menos os 
seguintes itens: i) Peças gráficas produzidas é divulgadas com e><posição da marca 
da Codemge; ii) registro fotográfico do Projeto/Evento e de eventuais peças 
gráficas expostas no local, onde conste a marca da Codemge; iii) vídeos, livros, 
revistas, matérias jornalísticas e quaisquer oUtros materiais que comprovem- a 
realização.- do Projeto/Evento;. e, iv) da contrapartida conforme modelo 
apresentado nesta norma - Anexo IV- lter,; li. 

Página 12 de 54 



, 

JC'CODEMGE ·NO~MA DE PROCEDIMENTO 

Có~igo: 

Companhia de Desenvolvimf!nto de Minas ,Gerais 

Implantação: Revisão: 
NORMA DE PATROCÍN.10 E 

· NP 017 25/07/2014 . 30/06/2018 . 
APOIO INSTITUCIONAL 

e) 

1 ' i 
/ 1 / • 

Result.ados e benefícios do projetc,/evento: de modo a quantificar os resultados 
do Projeto/Évento,, o patrocinado deVerá comprovar o . quantitativo. de público 
p~rtidpante (visitantes, cotas de inscrição), índices de negócios fechados (volume 

it de vendas, geração de empreg9s por abertura. de postos de trabal~o), pesquisas de 
satisfação ·dos. participantes e avaliação do I Projeto/Evento junto aó público 
participante (os form~lários de avaliação deverão ser devolvidos à Codemge), 

· conforme modelo apresentado nesta norma - Anexo IV - Item Ili. 
, . 

. 10:2 Para os eventos ocorridos em novembro, o patrocinado deverá efetuar a prestação de 
contas até o-15º (décimo quinto dia)· do mês de dez~mbro, ou outra data definida. pela 
,Codemge, Para as .prestações de contas enviadas após o prazo estipulado, a Codemge se 
reserva ,ao direito· de não efetuar a liberaç~o . da verba e cancelar 6 patrocínio 
anteriormente aprovado .. 

10.3 Todos os documentos que o(iginaram a prestação de contas deve.rãa estar em nome ·da 
entidade patrocinada, especialmente aqueles que cómprovem a execução financeira do 
Projeto/Evento, - e permanecerão · arquivados na área respo'nsável pelo patrocínio 
juntamente com a cópia do contrato d.e patrocínio:, · . 

. · 10.4 Para o oportuno acompanhamento e· verificação dos projetos, poderão ser definidos 
Projet~s/Eventos, com base 'em critérios amostrais, a serem acompanhados in loco por 
c9laboradores da área responsável pelo patrocíni~, de _mod~ a poder atestar a r.ealização 
das ações e a adequ~ção frente. à proposta de patrocínio, quando de sua previa 
apresentação e· a definitiva aprovação do'projeto/evento. · 

10.5 A área responsável pe;ó patrocínio verifi~ará preliminarmente o relatório financeiro 
1

e os 
\, ' . . / ' . . . 

documentos· fiscais e poderá contar com o suporte da auditoria para · discussão e 
entendimento de as~untos específicos. Em· casos excepcionais, mediante solicitação · 
formalizada, a auditoria poderá ser demandada a ~ealizar-procedimentos de auditoria em 
prestações d_e contas de Patrocínios. · , -

11. PAGAMENTO 

Ú.l A liberação do pagamento ficará condicionad~ á aprovação da prestação de contas da 
patrocinada, ém conformidade cqm às regras previstas no item 10. 

11.2 Excepcionalmenté, por delibe~ação express~ e formaJi,zadida Presidência, o pagamento 
de patrocínio - poderá ser parcelado ou fealizado em etapa anterior à re_alização do 

. . • 1 " 

Projeto/Eventó. · · · · . 
' ' ' . ; ' . -

1L3 O valor a ser repassado ao patrocinado cons.istirá naquele previsto no instrumento jurídico 
_(c~ntrnto) deduzido de eventuais despesas não comprovadas por docu~entos fiscais 
hábeis, despesas que tenham sido realizadas, mas estão abrigadas-':dentre as situações de 

) 
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vedações para concessão de patrocínio, previstas no item '~6" e sµbitens seguintes, a ele 
vinculadps, ou ainda por despe~as realizadas estranhas ao objeto do contrato. 

11.3.í. Serão consideradas igualmente irrégulares e, assim, pa.ssí_veis de 'glosa, as 
despesas não associáveis ao Projeto/Evento. 

11.3.2. Para os fins previstos no subitem anterior, será referência para a glosao valor · 
previsto no orçamento inicial do Projeto/Evento. 

11.4 Após a aprovação dá prestação de contas e a necessária apresentação da comprovação 
das contrapartidas pactuá_das, o patrocinado apresentará o documento, definido nesta 
norma, modelo Anexo V, para formalizar a Solicitação de Pagamento à patrocinadora, cujo 
pagamento será efetuado em- até 10 (dez) dias úteis. -

_ _ 12. AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE 

12.1 Com o intuit6 de subsidi'ar à administração quanto à efetividade dos objetivos de . 
patrocínio, bem como possibilitar sua revisã'o anual, os Projetos/Eventos patrocinados 

1 
pela co'mpanhia_ serão verificados pela área responsável pelo patrocínior estando a 
Assessoria de Comunicação - ASCOM disponível para 'prestar apoio, quando couber, no 
que se refere-ao cumprimento das contrapartidas de comunicação.e das metas pro_postas. 
Deverá ser apres~ntando-se, complementarmente, uma síntese da pesquisa de satisfação,· 
aplicada pelo patrocinado, junto aos participantes de acordo com modelo apresentado 
nesta norma - Anexo IV - Item Ili. A avaliação terá como base os seguintes aspectos: 

a) Tangíveis: benefícios e resultados que podem ser fisicamente identifica-dos oli 
mensurados por meio de dados quantó ao quantit~tivo de 'público (~isitantes, 
cotas de~ inscrição), percentual de negócios fechados (volume de vendas, geração 
de empregos por abertura .de postos de trab~lho), exposição da marca em peças 
promocionais e, mídias, cessão· de espaços, cotas de inscrição, desco~tos _ para 
participação de público de interesse da Empresa, etc; 

b) Intangíveis: resultados que não podém ser identificados fisicamente, mas que 
podem ser apurados e mensurados por mei.o de pesqui_sa, sob· a ótica de 
marketing, .tendo como base a,. valorização de negócio.s, à difusão -do 
conhecimento, exposição e vinculação da marca da Companhia ao projeto/evento, 
bém como a projeção da imagem institucional· da Codemge perante públicos de, -
interess,e. -

12.2 A área responsável pelo patrocínio deverá· analisar o doéümento de comprovação de 

contrapartidas de ,comunicação (inclu(do na prestação de c~ntas) sobre 6 cumprimento -
das ações de divulgações previamente pactuadas quando da concessão do patrocínio. 
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13. PENALIDADES -

No caso de irr~gularidades ~~rificadas na realiz_ação do Projeto/Event~ e ou na prestação -de 
contas, o processo de Patrocínip será encaminhado à Gerência Jurídica, pa Cqdemge, para as 
m-edidas administrativas ou judiciais pertinentes, .implicando restituição total ou parcial dos 
recursos que tenham. si dó recebidos, conform~ Ó caso, acresc_idos de atualização monetária e 
dos jurps legais, e.inscriçã'o no CAFIMP. 

( 

' 14. DISPOSIÇÕES FINAIS 
) ., 

\ 

a) Fie~ vedado o patrocínio a -entidades que não cumpram os is>rocedimentos· exigidos ileste · 
documento, na execução do contrato ou na prestação · de contas de patrocínios 

' , • 1 1 r ' 

· anteriormente- realizàdos. · , 

__ b) A edição desta norma não Elispensa a observância da legislação aplicável à matéria e às 
recomendações d9s órgãos de controle interno e externo. . 

15. ANEXOS 
') , 

, Nº Anexo. Nome do Anexo - Página 

1 

Ari~XO 1 Instruções para Envio de Projeto/Ev~nto 16 

1 

Anexo li Formulário de Solicitação de Patrocínio ' 17 ', 

'' 

Anexo Ili Lista de Document9ção a ser/apresentada pelo patrocinado 24 

' 
Declaração' de Aptidão ao Pat;ocínio da Codemgé 

. 
Anexo Ili.A ,\ 26 

'_ 

AnexólV Instruções de Prestações de,Contas do Projeto/Evento e Modelo de. 27 
Planilha de Prestação de Contas 

' 

' 

Anexo\/,- Modelo de Solicitação de Pagamento 1 40 

Anexo VI Minuté;I de Contrato / 41 

16. APROVAÇÃQ 
, l 

Esta norma entra erh vigor nesta data, revogadas as disposições em ~ontrário. 
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ANEXO .1 - INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE PROJETO/EVENTO 

1. As propostas de Projetos/Eventos ,deve~~º ser enviadas. prioritariamente em resposta aos 
- editais de chamal')1ento público da Codemge e. da SEGOV. 

z. O processo interno para a concessão de patrocínio somente será abertó- a partir do 
momento em que o Formulário de Solicitação de Patrocínio e todos os documentos de 
habilitação cabíveis da pessoa ·jurídiéa estiverem na Codemge. É obrig.atória a apresent_ação' 
de todos os documentos. A falta de algum deles ou apresentação de documentos em 
desconformidade acarretará o indeferimento do patrocínio. Por sua·vez, a formalização do 
p~trocínio só ocorrerá após a assinatura e registrb do contrato. · 

3. A documentação acima deverá ser entregue ém prazo compatível .com a data-de realização 
· do Projeto/Evento,· para que sejam viabilizados os procedimentos de formalização de 

patrocínio, cor:,forme Norma de Patrocínio e Apoio Institucional da Codemge. 

4. O ponto de partida para se elaborar u~ Projeto/Evento que pos~a vir ~ sec patrocinado 
pela Codemge é a identlficação de uma demanda ou oportunidade. A partir delas é que. se 
estrutura o plano de ação. Esse processo pode ser facilitado e obter maior sucesso se for 
dividido en,_ etapas. Cada etapa deve responder a questões específicas. 

s. Não é necessário abrir contabancária específica para receber os r~cursos dó patrocínio. · 
Basta comprovar a exist~ncia de uma conta corrente em nome da pessoa jurídica do 

. proponente: 

6. A assinatura do Formulário de Solicitação de Patrocínio Anexo li deve. ser dà r.epresentante 
rlegal d.é! pessoa jurídica do proponente do patrocínio. 

7. Após preencher o Formulário de Solicitação de Patrocínio, Anexo. li, confira os itens de 
CONTRAPARTIDA Anexo li - Item 10. Todos os itens mendonados deverão ser comprovados: 
após à realização do Projeto/Evento. Em caso de não comprovação, será descontado do 
valor concedido ao patrocínio o valor correspondente ao item faltante. · ' 

8. Abaixo segue um roteiro para auxiliá-lo na elaboração do Projeto/Evento. 
. - . ( ,. 
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. iC'CODEMGE '' , / ',' ' ' 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
' ' ' 

Companhla',de Desenvolvimento de N)inas ~erais 

-

Código:, ' 'Implantação: Revisão: 
NORMA DE P.l\TROCÍNIO E 

NP017 25/07/2014, 30/06/2018 
APOIO 1,NSTITUCIONAL 

, ' 
' 

ANEXO li - FORMULÁRIO DE SOU-CITAÇÃO DE PATROCÍNIO -

\·,\'; , 

, ' ~ l •':,.JI ,< 

NO~E .DO EVENTO: 
NOME DO PROPONENTE: 
DAJ,'A DE REALIZAÇÃO DO EVENTO: 
Qual o tema predominante de seu Projeto/Evento? Marque apenas uma_ opção: 

acial e defésa _( ) ' Cultura P opufar ( ) Música 

( ) Design , ( ) Sustentabilidade 

{ ) Biotec'Ílolo ·a 

( ) Comércio e Indústria 
, ( ) Comunio.a ão 

( 

( 

( 

( 

( 

) Gastronomia 

) .Inclusão Social -

) Inovação e Tecnologia 
) Mineração 
) Moda' ' ' ' 

TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO 

( ) Turismo 

( ) Outro: 
-

~ 1 

Em qual (quais) território,(s) se'l-á réalizado o seu Projeto/Evento? 
Para saber quais cidades estão dentro ,de cada território, acesse 
http://www.fo.;_.nsregionais.~g.gov.br/regioes , 

...,._--'-) _A_lt_o_J_e__.__u_it_inh_on_h_a_--1 , _ ( · ) Metropolitano 
) Central _ ( ) Mucuri 

( ) Noroeste 

lo Norte 
o Sul -

' , 

( ( }Norte Vale do Rio Doce 
- ( ( ) Oeste' 

( ( , · ) Sudoeste 

J e uitinhonha ( ) Sul 

(' 
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iC'cODEMGE - NORMA,DE PROCEDIMENTO 
Companhia de Oesenvo!vir:iento de Minas Gerais 

Código: 
NORMA DE PATROCÍNIO E 

Implantação: Revisão: 
NP 017. 

APOIO INSTITUCIONAL . 
25/07/2014 30/06/2018 

f, 

- - -

CONTINUAÇÃO - ANEXO 11
1

- FàRMULÁRIO DE SClLICITAÇÃO DE i:>ATROCÍNIO 
_ 1 , , 1 

(,, : '-,-:. ." 1. ·: .', ''. 1 '·'.) ·::< 
l .. Dà<los dtj Proponente · ·••··· 

'•, .. 
' 

, ,: e:,·, 
', . '"' ,, :,,:, ',•, 

1.1 Entidade Solicitante 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 
CNPJ: _ 1 Insc. f:s,tadual: I Insc. Municipal: 

Endereco: 
! , 

Ba1rro: CEP: 

Município: 

Telefone (fixo): . Telefone (Cel): 

E-mail: 

Site: 

Finalidade Lucrativa 
( ) Empresa com fins lucrativos classificada como ( ) Micro ( ) Pequena ( ) Média ( ) Grande 
( } Entid~de sem fins lricrativos ( ) ONG ( ) OSCIP ( ) Outros 
1.2 Representantes Legais pela Entidade 
Nome do representante (1): 

Cargo: 

CPF: - RG: 

Telefone (fixo): Telefone (Cel): 

. Nome do representante (2): -

Cargo: 
I 

•. 

CPF: RG: 

, Telefone (fixo): Telefone (CeÍ):, 
1 

1.3 Representante pelo Projeto/Evento 
No1ne do representante: 

CPF: - RG: 
' . ✓ 

Endereço: 
Cep

1
: , Município: 

.. - / 
•, 

, Telefone (fixo): Telefone (Cel): 
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1"CODEMGE NORMA DE PROCEDIMENTO 
Companhia de Desenvolvimento de Mmas Gerais 

Código: 
' 

Implantação: Revisão: 1 
·, ' NORMA DE PATROCÍNIO E -" I 

30/06/2018 ' NP017 25/07/2014 
APOIO INSTITLJCIONAL -( 

I . 

_2. ~pr~entaçijQ Sucfntád.à:Entidade/Empresa Ptºponen't~ 
1 •: ,, ' " 1 ' 1c i, ,' ' ' > 1 ,. " ' 1 ,', ," ',,," ': 1 ~' I' 1'1, 1 ' ' 1 - 1 , L ' - •,, '). ' 

J-,,'', 

O_. ,pr~pop~pte,dev~ faz~! ·um~ pre-v~i.apreséni~~~o d~'. s~a ~rtidade~jri{ ?~4~~o-Ô~jetitos/ipis~o,1j<lata d~_ 
• ~, ~ r ,.,:,J _,,,,, .. .. , ...... 1,. , ,· ,' ,k, ,_ ,,, 1 • , ,, : •,1 ,.,,, •• 1 , ·I: 1,. _!·,,, , , ,•,., ,, , , · , 1, , ,, 

·. constltmçao- e grmf?1pa1s · amaiR,es~ . . ·., ,1 . 1 

3.J)ados d\rP.ro·eto/Eventcr 

Nome oficial do Projeto/Evento: __ ~-~-------~----~-------

Período d_e rea_lização do'Projeto/Evento: ----------'----------------
• ,'. . 1' 

Município de realização do Projeto/Evento: __________________ UF: __ _ 

.AdeicriçãiJ deye ~o~téromaidf núm~r<D:~e dad~f ~~levantei;plllfl o eµfend~fnto:b1a1tda;proposta: 
>:'<,a)i Ergir'<1faç~0is~~ et~~âs. ·• _ii . - _· . 1 " . -•- ':, i: -_ 1;;/' r '.::;:: . ;:: ' . · . :• 

, ]) ) . Participante~ (púl;>licofâlvo, co,nvicl.ados; palestrantes,<cirg'an.izadorns)::: . . . . . . . .. :,,r Ll''..:: ,:, .. ": ... ·,:,· ,,,1~·.,. • ·1~t:''" - .. 1 ·,_ ·.~ ,_,_ ,·_ '.· -. 1 · - .j·,;,'.· .. . ,_.:: ,,-. .. :··· _:_-,.1r', _: ,,,.·;·· -,,i,·.;. - \·1.: . ,:'- •~ 

.: . ct ·, 1-'.l~f0d~fog~~ d0/,projéto~ . COlll~ _·· O . ~r?Jeto/Event?'' y,ai ,, alcançar s~;us qfüeti:V;O~?: DesCrf)V~r fü> 

.· estraté~.ªs•I·~ Í~friic~, quf :serão .impr~gád~s::Na reaJizaçã?(/de P:wj~t~~/Jfve~tôs,: ".árI~ 
·_:e{tratégia~iílºdf:111 s~t,àdotati~s~ exért1pló:. capaci~ção d? ~ubl,c?sª~v~;.fomentp e divúlgaçãp, qe 
'a9ões voltadas1barai:pj·~tic~::empresariais; -.eiihjção, _·éirduia"ção,, tiifusãp. e : Pcistribi.li~ãp ,cultuiaL 

. ~l~~:ªis~b; ~-~eto1~íógi~:Pºde 9f$Prever ~~11:~ s~rá' ~.Jrte1·aç~:9\ coni,ó ~1blf2o .~.-~9~º'~eiáa 
g~staodo ,FroJ~fo/Evento,: '/. - , . , · 

1 . 

• 1 

_/ 
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1"CODEMGE ·. •. NORMA DE PROCEDIMENTO 
' - ; 

9ompanhia de Desenvolvimento de Mmas Gerais 

Código: 
NORMA DE PATROCÍNIO E 

Implantação: Revisão: 
) 

' 25/07/2014 30/06/2018 NP017 
APOIO INSTITUCIONAL 

) 

-

s- .i:11stifitati-vâ 
Esse item déve, esdaf~ciei-qu,ê o Projeto/B~ênto responde a, uma'. ·determil1ç1:da' demanda. per9ebid~ e. 

~ ·: :. • -.:,,., --. '',.,. i :, : ,r,. 1 r,·',:,;' ,·. •I:: ·:i,', :·'' ·: • ·.,1 :'; ', '•,•. ',,, . . -. '', .',,, .: ', :, ,: 1 ! ,' '. . ' )·''d·::,-,_. .-'· r:;:: !\' . ! : (: ,!·' - '•i:: ·. / ··., ,'' ' -

~denfifica~â Rxlà r~sso~,: 9bmu~l1~4e pú "eritid~d,t 9n~ o e111preen~r A.· ~}1gestãJ.\: é . ap~~se~1~ ~ 
diagrióstiêo qµe r~una elêinéntos êàpazes dy ~rif~tizat, a,relevâ1;1cf~,d~ssa q~1;i1an,d~,(Ex.: gadossôbr'eá 

'. '!•., .. •'•. '••,:,:.".._ e• ,'•,,"~' ,. ,, ',, •,. • :,,:\~•I\,, v •, 1 ',:i :~•,i/,'•, 1 1, ':\,',,,:,I",:• 1, •" ,':,:..,),•:',!," <, ' ,::• ,'.," >'>,:•l''j. ~ ,': 1 ' ,••: 

'região/ e •. ª' p9pulaç~2 a:te~cl,ida, syas :' necessidades, iª ' a~essibilida<:le a. at~y~d~des•: propo,stas \ '110. 
'Ptojeto/Excinto~' os ;:a:11teq~dénte?,~'''?UtrOs ~sforçosj~ tmplement~4qs) e r~l~cibná~la. aps cibJe~vos; 

.,· ,,' '""ª /:.~, l, ... :,:i,''. · ... '!.ii:/'·' .' 1 :'.,,,,::,,,··:,' ',. " ·':,, ':>',-,;i ,,, '.,,,,,,.·:·/,~, '.,,!':/·. ~ ·I .:'·::'.-. ' "'I< 

valotes ou a w1ss~o·da,cpoden1ge. , . · , , . , .· ,, · · ( r. . ' :,;,' 
1'' ' , ' ' 

.Além dçiillag~óst~&.o' apif ~enta49_,J11fonmlr: ,' ... ,. . , . . . . , . . 
' ·· a)·\Por~~e;p•Pr()~~toYE~~~to deve s~1~kplementado? ·•· .. ·, · : , .··. • .. ·· ........ • 

b).' Qµ<il a.)inp(?rtâi1ci~,~~s&ad~~µa1!da/questãoparà:
1
a,c,0D1~.mida~73!,:''. . ·• .. : 

·• e) Qiietéh~fícios,; ~~rão alpcihçâdos pelp p1:1bÍico-alvo doPy?jitó/Eve~t;?f! ·.· ' .·· . . .· .'. 
d) i Q~~i~~~r el~çã~ 

1

dess~ ;Pr.ójeto/E~~iito C<)lll o esccipq da:,Q;oden(ge? : : . ' • .. . . ····, , .. ,· ... ' . '·. ' ' ·• . 
e): . Poi q.tie, a. Çoâeip~~ foi esçolhtda pelo proponente como' ~m~ .pos~í Ye:!l pàtrpcinadpra 'pafa este! 

, Proj~tolEyinto? '.' - ' · . r ,, ' ' rr ' 

.,Os <>bj~tiv~s .. · d~~e,i:n i~~r ' fo#illàdo~ , yj~11df, 'a. especi~~~ ilqüil~ ;~ue : se, quer, ,;~tiug;if t?.orti .. o 
Projeto/J;~ento,.• .~preseritanpo,isoluçõ~~, 'para. uma ,de~anga•'qu resp9ndendo a' uma op~rtun:idade: 
·Resp~Jda ::as qÚestõ~~: P!i1;i: quê? P~r~:: queniíf q que sê ptel:erid~ q.tj~gfr aô., ':tih,a1 '4a: ;eaUzaç~o des~~ 

' '.· ' .. ª. •··... '.·' " ".·. . : .t'!,'' . .. .. ' '1 . . . . '. ,, • ,·,, .. . '. .. ' . .·. ' 

Proj~to/Ey~mt~?. A,:fónn~l~ção do~ ôbjetivqs de-ye : .. tistai:, orientad~:pâta · o rKsultadó>.q~1 se: 11rete114,e . 
chegár ,aG final dô: Pr~j;êto/Ev~idto: •·Indica-Seio us9 dei verbqs · 'cpino: realizar, f<1>rtalecer~ e'apaêitat\ 

"':, <,•<: ,,::',.:<\ •, º,',!"!(.:'° ,,-,: ,: 1 ,,::,!,',:' , , •':e •••• '1, I ',•);";,,,,•1 :'' '• .'''.::,,,'•,,: , - .'•'•i<°''.!•: ' '',,h , ,"'• _' 1 1 ,, \, :, •,, 

,~iabílizar'1 pfotrio)'.'frj iny~strr,V;:i;l:9rizar, disponibilizar, contribuii-,1~x;pandir,~~t9:, ·' 

,'-
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iC'CODEMGE NORMA DE PROCEDIMENTO· 
Companhia de Desenvolvimento de Minas Geraís 

',, 

Código:. '' lmplàntação: Revisão: 
NORMA DE PATROCÍNIO E · 

N'P 017 · \ \ 
·, 25/07/2014 30/06/2018 

APOIO INSTITUCIONAL ' 
' 

7.M::etàs 
1 e 'I ~• 1 

1\$ in~ta$1et~h~.~á9~j'~ti:\:fs''.do,~r,pjçtÔ!Ev.erito:,.De~e1~i$~r .. cÕhcr~tâs:
1

e·ê~p~éssar.qµantidades'e 
qüitUdadfs qui :µ~mÜtam: ~'V~llàr"a efefí;idade dd:Projbto/Evertto~ Uma rneta dimensjona<li,d'e'rnruieici 
, óqerel\t~ ajµda -. iéfillit~s i~di91l16fe; qµ~ ·p6rrrtitiria; ~O,. fmfllclo r ;dj~to/Ev~I1tÓ; f ~idenc:,iaf, o ~lqin~~. 
~aatuaçãp.·,• .·· \,:. ••.·. ·- ' , · ·. '···.· · · · '• ··' ,,,, · · ·.· ' , · .. :. .v · · ··. 

' ' 111', '1 ' 

c)}escriçãoda tneta•: , < ... ·. ,< .·· · .· .. ·· : .· 

·Exetnp io: 1Cap~éit~·s O. profis;ionai
1

f d~ área: de ~astfanoriiÚ1. / 

T6dcf Proj~to/Eyentó :p6ssui· ufo rra~ó .deterrninacfo :pai;-[, ?corrér'~ ap\é~é11ta ,aJgu~as ações . qµe ~e 
~lt~qiamoü.se ~~?~denani µ:e~se 'pefíodo. 'o cronograma visa a oigà~izw !~ssi$ a:tivjda~~l:em.úm~ 
s~quêni::i~'Jó~ic~~e qoer~nte qu~,,permit~âltançar os res4Jtados.f10:pí:azo q~t~rrt'lirtadp~~: t. . , . . 
1 -

2-

.3 -

'4 -

O (){Ç~ni~ntó <iev~ rirntir,ir à pr~visão e <J cotitrdl~ de foifü~1 os galit,Qs q~~. o l'roj~tô/E.ventd; terá. 
, Deverá E>ezyir.com:o• üin res~µio; 'finánceir~ do. Projet~/E;ento, no qual sé in,diê~ qu~io seiáig~topàra 
'' ,> ,-:-' - ,, e" ','·' ' ',,, ·, :;,::•i.:,. ' t' :;','{ e' ,:, ,,', ' ,'.', ', 11: ' 1 .... ,a','!'·',. ' '.'' '.' '•,,_:,"' . .- •'_,:1,,: > ,_' :·. ,,, ',·- :•·,' -_- - 1 

sua r~alizaçãl;).e· 1·~0:rrio, E:;tp11a Jerr8:µieritá. importante na:g~~~ãq 1dq Prpjetq/Ev~ntà, •parai O: 
' , ': ,:, ,·,,r ' ,-, ', ', ~ , ·_·,,,:, ·: - '(' ,1 e';_-:,,·,,;' 'i ' ,, ,i, ,', •,', ' . ;, ',,·:_: : I' ,, ,,, • ,, ':,,1,:' l ' ··,··,:1,,: ,i,' 't • .i:,'i','' .· ;; ',.,,,,,, ,'I :"' ':·,' ,_L ; 1 ' ,' ,·.- ,' ', 

acolllpanh~rit~\ das desp~~às' pr~'\fisfas····e realizadas;, Podem~se a~p~·,:o~ • cu:~os eín, blocoi. .· de .. 
:d~sp6sas (rubd~as), • 6ófo9' ~bf ex~~lo: material de· ~Jrisumo;'i~~inistraçtíq; .equipe; $ê~íços:, de •. 
terceii-6$;. ,

1

êacl1~s; ,~,uguel~ clé:\es~aço ~ -~tiipame~tos;}: ~Hi100ritaçã~/:1,liospeda~eµi1
; •·· tians~orle;·_ 

:'diyul~~çio;_: instãl~ções.ej#~aest~tur~ • ente ··•o~tros., ?•.·necci~Mrio -q~~-. sej~ en~iad~ ~ma planj~hª:• 
· det~~da :f<W~~nd91. to~9s-os /gastos, previ~os: para a1;eali~~?~ó ide>,. projêJof ~y~ntorº e~det~cü!µido· o., 
cust.o tgtaL ·· .• , .. _, 1:1. 

2 

3 

4 

TOTAL. 
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i~CODEMGE· 

Compan.hia de Desenvolvimento de Minas Gerais 

NORMA D,E PROCEDIMENTO 

1 

Código': 
NORMA DE PATROCÍNIO E 

Implantação: Revisão: 
NP017 

APOIO INSTITUCIONAL 
25/07/2014 30/06/2018 

. 

0 prQpqneiiitr<4e"'.~fá. 'iii~pciónar•. q 1.fetÓrn() lllStitucional ou . de • negô~ios /qux i o'· patrocina,clor .· pôdetá 
1 > ·: '' i·,.",~' 1

,· • ..( '!':· , 1
, ,J''" < •' ; '' ', :hl ': '· ,! ,'· ·' . ' ' ' ',,,, ' ,, ' ','' • > i:;1,, "'.' ,, . ' ,' ·(·. ' ; ' '. :,,, ' : . ': ,'·',,_ ', .,· i, í 

· OP!er. COlll Q'·patrooí~jtt·•·c~mo exe~plosde · çonttapartid~/benefícfos. p;qdem .. ser citadps: ex.posi9ão. 
da 1Ôg?,niarfà .~~ Cod~wge nq, ~aterial public,itát;io {ban~er/ c~,, folh~t9~jOlltf1pots9 site,. ~pots. de 

i:ádio,·Vr, 1

,et~) •••.. ~·.••.eIJ1.tutros· ... ~~i,o~ ,. de,.· ôivulg~Ç~Oi',~l~tn J~··.··•·?S~Ilftap~~dâs ~ven~ais,. corir9 
iµ~es~tur~. ~oritaq~' df ~suinde•~··s;~1,ÓC~padoiPyla s~1~lllge; cot~s,~e :ins~ri~õês'.tBe' Pai:ticipal)tes 
no .. Projefo/Ev~nto~ .etc:/0 cµsto i déss~. 'çontrápaftidas · 'deye ·estàt,1 inclµrdo · tâmbéin .. no item• 9 .e.,:•· 

,_, ,•'L ••• :•, ',''' ·, •,:••••,'' •• 1 , 1 , ,', ' 1• ',,· • ,•,1,1' 1 " , , 1 1'' , ,, • • "',1, ·l ,, ·•.· J 

. Orç~~µto. Í ' '.: . ' . ,. , 

1 

2 

3 

4. 

TOTAL, 

11:'Uistórico' dis UJtimas Edkões (Se Arilicável) ,, .. .. . .... / 1 

• ., • ••• • > , t 
;. ~nfor~?T ~spri11~ipa~~Mõ,es,p~sê~~ol~~él~snas e~ições,anf1r:i91:e§.1~0'1)~9jetote~.~?JÓ é o~priµcifai~/ ... ! 

resultados quantificados,/ ,. · · , ' · · . . ,, · · , ' · · < · '.i': : , , , , 
Descritivo Ano I Ano· II Ano III 
Nº de participantes/v-isitantes , 
Nº de negócios gerados ou % em 
relação à edição anterior 

.12. :Parcériâ~ cqm Outras Instbui ões/Em. resas. ' . 
O proponén\e;çlêvê~~ irt~nçioriar se p9ssui dhrro, pàtrocínadqr, ap0iadorpu';pàr~iro i~stfrucion~l nesti 
· :ro·.eto, m~sn:id'. ue:,:;1rid.i ~ste· a em fü~o'.ocía ~ o até 2 ·çlois)idías ante$ ,af ~eaÍiza ão do Pro. etd/Evento .. 

\Idê1,1tifis*çãp:dd'~~cen,:o (~orne/.. '.fipo· dY::paiceriw(rnf&nne ... , ,
1
~stâgfo .gâ'.neg9êiàçâ'.o.·· 'R$ .·.· 

, · ·' · ·· . · , .•.. ,",i,/ se é p~trocfoãdor,' apoio, . ,j((con:firma.do ou à ;' • 
arqerifín$t'itudona:(,. ./:; co~finriir , . ·•. 
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1. 1("1 , , .· 
~·CODEMGE NORMA DE PROCEDIMENTO 

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais o , 

' 
Código: I Implantação: Revisão: 

NORMA DE PATROCÍNIO E 
NP017 ' . 25/07/2014 30/06/2018 

' APOIO INSTITUCIONAL 
' o 

' 

; Total de recursos ( parcerias firmadas) 1 

, Total de recursos (parcerias á firmar) , 

I Total geral de recursos, com pàrcerias 

15. Valât Fatiioêmado 
1 1,. '<' 

Valor de. patrocínio solicitado à Codernge: R,$ ______ , que ·equivale a _-_. % do custo total 
estimado no item 9 (,Orçamento), subit,em 9.1, alínea "i" , 

Descrição das de_spesas (rubricas) a serem pagas com Valor (R$) · 
o recurso da Codem e. .· 

1 , 

, ~}ÍIIIero /da' ci-fati, :;corr~nte ! para ,~êp?sito .· do,sl,, vâlorés • 1/~1'l~uiaâos ác, patr,ocµiio, ,IC~ÜI. a. ~mp?sta, sej~ 
selecionada; A .conta c0n:enfo deverá ser de estabelecimento bancário comerciát; em nome da instituição 

i,": .·~ , ,,_., __ . :,l"i'' >,;·":/,'.ª_ ;,_·:.',,.,''•'. ,_ -•-',_ :,. . ,_,· ª,",I,°,·,," ... -_~''' '.: ',1.! '•. 1. ·- .' ','',,' • ,,, .•' ·'i.'.;f .· '1,··. ,'·,·~. ",, ''.A ' .• • ·,:, • 

(r~o so~ial)I?topône~tê dórfrojetç~vent{) .. N:ão há ne.ce~sida<le1 ~.e abtfrtui'' ,a~ qopt~, ~x9lu~i1/a para: :o 
• ' ,' ··,,,, • 1 ,•, ·,' 1 t, 

.• P~tro011119. · ,., · · , i 

Pessoa Jurídicà Titú!ai- da Conta: 

Banco: 

Nº Ag: 

NºCC: 

LOCAL: DATA: -~---~------------ ------------

NOM~ E ASSINA Tl,.JRA DO REPRESENTANTE LEGAL: 
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l~.r CODEMGE NORMA DE' PROCEDIMENTO 
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais 

-
' -

Implantação; Revisão: Código: 
NORMA DE PATROCÍNIO E 

NP0:l-7 
APOIO INSTITUCIONAL 

25/07/2014 30/06/2018 
-

' ' 

ANEXO Ili -LISTA DE DOCUMENTAÇÃO A SER APR,ESENTAD~ PELO PATROCIN~DO 
' . . . 

Segue lista dos documentos de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista, a· 
serem encaminhados pelo proponente à Codemge, nos casos de Escolha· Direta ou dó 
Chamamento Público. É necessário que a documentação seja encaminhada em uma Í'.mica 
remessa. O processo interno para a concessão de patrocínio somente será aberto a partir do 
momento em que todo esse material estiver na Codemge. 

· a) Ato constitutivo, éstatuto ou- contrato social em vigor, devidamente registrado, 
acompanhado de cópia da ata de eleição de diretoria; 

b) No, caso de autarquia, fundação, sociedade de economia_ mista e empresa pública, cópia 
da lei que as criou ou autorizou a constituição, bem como decreto que a instituiu ou 
regulamentou, quando for o caso; 

c) Cópia do ato de designação do dirigente .do órgão ou entidàde, com a indicação da _data 
d.e publicação no Órgão Oficial dos Poderes do Estado; -

• 1 

- d) Cédula · de · Identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is), cqm poderes de 
representação devidamente comprovados, seja pelo documento previsto no item "a" ou 
por meio de procuração; , 

e) Cópia do cartão dé inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

f) Prova de, Regularidade perante as Fazendas Federal, mediante a apresentação de 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e. à Dívida Ativa da 
União, ou Ce.rtidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do B~asil (RFB) :e Procuradoria-Ge,ral da Faze11da Nacional (PG,FN), que 
abrange, inclusive, as contribui~ões sociais previstas nas alíneas "a" a "d", do parágrafo 
único, do art. 111 da Lei fli! 8.2l?i de 1991; 

g) Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual de Minas Gerais, por meio da Certidão 
~egativa de Débitos Tributáriós (ou certidão positiva com efeito de _negativa); _ 

h) Prova de regularidade com à- Fazenda ·Municipal, por meio da Certidão de Quitação Plena 
do domicílio ou sede da Proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

' ' ' 

i) Prov~ de regularidade perante o Fundo de Garantia por Témpo de, Serviço -; FGTS, por 
meio da apresentação do 'CRS .- Certific-ado de Regularidaçle de Situação, forneddo ·p~la · 

-Caixa Ecqnômica Federal;· 

· j) Prova de inexistência de débitos iriadimplido~ perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa,_ nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho; · - · ' 
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k) Declaração; na_ forma _do Anexo Ili.A, de que a empresa está adimplente com exigências 
contratuais de eve.ntual patrocínio anterior celebrado com órgão Óu entidade da 
administração pública estadu~I, quando se aplicar;. ~ 

1) Comprovação da regularidade da patrocinada perante o CAFIMP, mediante apresentação 
de certidão negativa de inscrição, que pode ser obtido pelo Portal de Compras do Estado. 
O Certificado de Registro .éadastral - CRC emitido pela Unidade Cadastradora da 
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão..., SEPlAG poderá ser apresentado co·mo .\ 
substituto de doc1Jmento de habilitação dele c9nsta_nte e exigido nesta norma, desde que 
este esteja com a validade em vigor no CRt. 

m) Declaração,na .forma 
1

do Anexo IILÁ, de que não possui ·em seus quadros funcionais 
nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou .insalubre 
ou qualquer trabalho por menor. de dezesseis anos,, na forma do art. 7º~' inciso XXXIII, da · 

Constituição Federal; 
' ' 1 • , 

n) Declaração, ~a forma do Anexo Ili.A, de quç1is_ recursos são oriundos da administração_ 
pública direta ou indireta, quando se aplicar. Caso o patrocinado não possua outras 
fontes .de recursos oriundas da administração pública direta ou indireta, o patrocinado 

· deverá preencher .a declaração conforme Anexo Ili.A; 
- -- 1 \ , 

9) Declaração,. na forma do Anexo Ili.A, de que o patrocinado está ciente: da ·norma .de 
.pahocínio.; de todas as condições, instruções acerca da prestação de', contas; de. que as 
rubricas custeadas pelo patrocínio da todemge nã.d poderãe> ser pagas por outros 

1 • ' 

patrocinadores, em duplicidade; e de estar regular com toda a documentação. 
• - 1 •• ' 
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ANEXO Ili.A - DECLARAÇÃO DE APTIDÃO ,AO PATROCÍNIO DA CODEMGE 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PATROCÍNIO DA CODEMGE 
' - ' 1 

A (Razão Social da pessoa jurídica) ............................................................. '.···, CNPJ nº 
..................................... , pleiteia à Codemge patrocínio 

1

, p,ara o projeto/evento 
.......................................................... e declara, sop as penas da lei, que: 

1) 

2) 

3) 

Não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
( ' ' ' 

menore~ de 16 anos na realização de qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos14 anos, na forma da Lei; 

' ~ . . ' , ' 

Está ciente do conteúdo da norma de patrocínio da Codemge e da necessidade de se adequar 
aos seus dispositivos; de todas as condições, instruções e orientações acerca da prestação .de . 
contas; de que as rubricas custeadas pel,ci patrocínio da ,Coqemge não poderão ser pagas por 
outros patrocinadoresí em duplicidade. 

Está regúlar com toda a docümentação exigida pela Codemge para a concessão do' patrocínio, 
neste momento. Está ciente .de que a não apresentação dos documentos válidos no prazo . 

· previsto/solicitado caracterizará a desistência da s-olicitação de patrocínio, não acarretando 
quaisquer ônus indenizatórios à Co~emge. 

4) Seus dirigentes, seus cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro- grau não ocupam 
emprego, cargo ou função na Administração Direta ou Indireta no âmbito do Estado de Minas 
Gerais. Declara também estar ciente. de que ·este item vale apenas para entidades que não 
integram a Administraç~o direta e indireta do Estado de Minas Gerais. 

5) O declarante pleiteia à'Codemge patrocínio para o projeto/evento ,supracitado e declara que 
não possui outros recursos obtidàs junto à- administração pública dfreta e indireta para este 
projeto/ eventà ou, caso possua, declara que está -recebendo os seguintes recursos da · 
·administração pública direta e indireta neste projeto/evento: 

Item, nome, valor: 
Item, nome, valor: 

· 6) A instituição' citada está adimplente com exigências contratuais- de event.ual patrocínio anterior 
celebrado éom órgão ou entidade da. administração pública estad.ual. 

Data e local 

Nome e assinatura do Representante Legal 
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1 - ....... 1 . -· \ 

ANEXO IV - INSTRUÇOES DE PRESTAÇOES DE CONTAS DO PROJETO/EVENTO 

E MODELO DE PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -

No prazo de até 30 --dias após a realização do Projeto/Evento,· o patrocinado deverá -
encaminhar ao patrocinador · um relatório impresso,· e~idenciando a reali-zação ,,do 
Projeto/Evento e o cumprimento da contrapartida do patrocínio, con, o detalhaJTI~nto de 

• - ' • - 1 

todo o retorno _institucional estabelecido no Projeto/Evento., 

Càso o proponent_e, não er:,vie_ a prestação de contas· no prazo estipulado, a Codemge se ' 
reserva ao direito. de não efetuar a liberação da verba de pa1trc:icínio anteriormente aprova'da. 

,. ' ' -. -· ) ' ' . 

Para os Projetos/Eventos ocorridos em novembro, o patrocinado dev~rá efetuar a prestação 
até o 15º (décimo quinto dia) do ~ês de Hezembro, ou outra data definida pela _Codemge. 

Caso as prestações de co_ntas sejam enviadas após o praz9 estipulado, .a Codemge se reserva 
ao direito de não efetuar a liberação da verba · e cancelar o patrodnio · anteriormente 
aprovado. 

;· 

Pai~ a prestação de contas, é necessário que sejam enviados o reli:ltório financeiro conforme 
modelo' Anexo IV - Item I,' ó relatório de contrapartidas de comunic~ção ~onforme- modelo 

, ✓ Anexo IV - Item li e o rela-tório de_ avatiação do Projeto/Evento conforme modelo Anexo IV -
' Item ,ÍII. Esse material será analisado e, ap9s sua validação, .serão iniciados os procedimentos -

J • ' • 

para pagamento. 

· O valor a ser repa_ssado ao patrqcinado consistirá naquele previsto no cont'rato, deduzido de 
_eventuais despesas não comprovadas por documentosflsGais hábeis ou e~tranhas ao objeto 
do contrato, bem como aquelas que se enquadrarem rias vedações'previstas na NP 17 -· 
'Norma de P9trdcínfo é Apoio lnstituciónal, no item 6 e subitens a esse item vinculados. Serão 
consi_deradas igualmente irregulares e, assim, passíveis de 'glosa, as despesas não associáveis 
ao Projet~/Evento. Será referên,cia pára a glo~a o valor previsto no orçamento . inicial do 
Projeto/Evento. Do mesmo modo, falhas na comprovação das contrapartidas · ensejarão 

• ' • • J • ' • 

deduções no valor a ser pago pela Codemge ao patrocinado. 
' ' ' . 
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· ANEXO IV - ITEM 1 - RELATÓRIO FINANCEIRO 

O relatório financeiro é composto po~ uma planilha na qual o proponente discrimina todos os 
gastos incorridos em ·seu Projeto/Evento, aérescida da documentação fiscal -apenas dos 
produtos/serviços que serão efetivamente pagos com patrocínio da Codemge. _ 

Pede-se que as n'otas tenham,' preferencialmente, no campo "Descrição do 'Servi~o" ou 
"Discriminação do Serviço", aiém do serviço prestado, o nome e a data do Projeto/Evento que 

1 1 ' -

está sendo patrocinado. Exemplo: Serviço de locação de Van para o Projeto/Evento tal 
realizado no período x a v~ Não se~ão ,aceitos recibos, exceto, quando for o caso, Reéiho de 
Pagamento Autônomo (RPA), com todos o,s compr"ovantes de encargos .recolhidos. 

' ' 

O patrocinado poderá contratar seus. fornecedores/prestadores de serviçps, necessários ao 
seu Projeto/Evento, em conformidadé com o ~egulamento de compras da sua entidade. Vale 
lembrar. que a instituição privada não segue os mesmos princípios estàbelecidos pela le•i de 
licitações. No entanto o patrocinado deverá agi~ e efetivar ?eús gastos sob o· princípio da 
economicidad_e. Assim deverá ser realizado uma pesquisa de preços,· antes do gasto . 
propriamente dito, sendo necessário ao menos a cotação de preços no mínimo entre três 
possíveis fornecedore,s Ol,l mesmo, caso se tratar de um fornecedor exclusivo ou escolhido 
pelo trabalho diferenciado já prestado, em relação a outros possíveis -for;,ecedores, o · 
patrocinado dev~rá acrescentar a justificativa pela contratação, a ·se.r inserrda no formulário 
Anexo IV - item 1 - Relatório financeiro. 
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CONTINUAÇÃO ANEXO IV - ITEM 1 - RELATÓRIO FINANCEIRO 
\ . ' \ ; - -

.. Valor do fatr~dnio; 
DESCRIÇÃO 

RUBRICA (Detalhamento, 
(Tipo dé' d6 tipo de ,· 

ORDEM despesa, despesa, 
NUMÉ- exemplos: exemplo: 

RICA transporte, • serviços de 
alimentação, locação de van, 

estrutura, .etc) locação dE:? 

/ palco, etc) 
1 Passagem , 

Transporte rodoviária ' 

N2NF-
(Número da 

OATA DE 

nÓta fiscal 
EMISSÃO N 
DD/MM/AA 

correspondent / 

e à rubrica 
indicada) 

\ 
EMPRESA/ 

FORNECEDOR 
(Nome da 
empresa) 

VALOR OBSERVAÇÕES 

R$ 

2 Locação de van ,__ __ ___, f-----'-------+----~-+-------+---'-----+--'---"----+-------------1 
· 3 · Locação de · 

ônibus· 
4 Alimentação Lanche équipe 

de prc,dução 
5 Coffee-break 
6 

7 

Coordenação 
executiva,· 
curadoria, 
p_rodução, 
organização, · 

Mão de obra planejamento 
do 
evento/projeto,· 
quancjo se tratar· 
da mesma 
pessoa do 
proponente 
Contratação de . 
terceiros 

\. 
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Obs.1.: Anexar apenas as notas fiscais e/oU'cupons fiscais referentes aos itens patrocinados 
pela Codémge ~mordem numérica, de acordo com os itens enumerados na planilha. 

Obs. 2.: Discriminar na tabela acima todos os gastos com o Projeto/Evento, mas anexar 
apenas as notas fücais e/ou cupons fiscais referentes aos itens patrocinados pela 
Codemge em ordem numérica, de _acordo com os itens enumerados na planilha. 

' ' , ' ' 

Obs. 3.: A Codemge poderá requisitar a apresentaçã.o de docuí!lentos complementares. 

LOCAL E DATA 
Nome e assinatura do_ responsável técnico do Projeto/Evento 
Nome e assinatura do Representante Legal do proponente 

) 
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ANEXO tV - ITEM li - RELATÓRIO DAS CONTRAPARTIDAS DE COMUNICAÇÃO .. 

i. Relató_rio das Contrapartidas de Comunicação 

Neste relatórioí o patrocinado deve- comprovar as oportunidades de projeção da imagem 

corporativa do p-átrocinador pôr meio ?e: 

-a} Peças_gráficas com çi logomarca da Codemge; 

-b) Re_gistro fotográfico dÓ,Projeto/Evento; 
- -

c) Registro de eventuais peças publicitárias/promocionais expostas no local (exemplos: 
placas .. de.palco, banners, etc), contendo a marc.a da· Coâemge; 

d) Vídeos, livros, revistas, áudios (em caso de locução), matérias jornalísticas e quaisquer 
- -

outros materiais·que comprovem a realização 'do Projeto/Evento e d.a contrapartida e 

1 
atestem a presença do públic0. 

e) Além de exemplares das peças de comunicação, é importante incluir•comprovantes das 
quantidades produzidas/veiculadas, por meio das Notas Fiscais e·- dos mapas de 
veiculação das emissoras. 

1.1 Execução da Contrapartida de Comunicaçãb 
1 

·1 -· • 

Use a tabela de contrapartida apresentada no Anexo li - Item 10 do Formulário de Solicitação 
de Patrocínio para fazer a .prestação de contas. TODOS os itens desc;ritos nessa tabela., 
deverão ser comprovados. 

Segue abaixo modelo de Relatório das Contrapartidas de Comunicação An_exo IV- ltem·11. Na 
coluna COMO COMPROVAR seguem as orientações para comp_rm,ação da execução da 
contrapartida. _· 

Coloque os comprovantes em ordem numenca, de· acordo com·- os ,i.tens enumerados no 
modelo de_ Rel~tório das Contrapartidas de Comunicaç~o, Anexo IV - Item li. O mesmo deve 
ocorrer para os itens que serão e'ntregues em CD. ldentifiq-ue o CD/DVD com o nome do 
~raje-to/Evento e identifique;os comprovantes gravados; dentrp do' CD/DVD, com o número 
correspondente do relatório. 
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ANEXO IV - -ITEM li - RELATÓRIO _DAS CONTRAPARTIDAS DE COMUNICAÇÃO 
• -=-, I' • 

1. Éxemplos qe Contrapartidas. 
. O_rdem .·Nome·daemissora .~e • . Quantidadede 
numérica TV ou Rádio inserção 

'1. 

2. 

3. 

-TV ... 

'Rádio ... 

~o~ê dg:r .. < , . 
')ornal/~évi§ta.•· 

-•,:,1''1 

Jornal ... 
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Período de 
V~i~6lação "· 

COMO Ç~MPROVAR' 

Envie o VT gravado 1em CD 
bupendrive e cópia do -
mapa de veiculação em -
papel timbrado assinado 

'. pela emissora. lriduir nota 
fiscal caso hàja custo. 
Envie o SPOT gravado, em 
CD ou pendrive e cópia do 
mapa de irradiação .em 
papel timbrado e assipado 
pela emissora. Incluir nota 
fiscal caso haja custo. 

Envie a página inteira do 
anúncio, contendo a 
exposição da marca · 
Codemge. O jornal deve 
ser original {não pode ser 
xerox). A quantidade de 
páginas enviadas deve ser 
a mesma do número de 
inserções. Ex.: 02 
anúncios, comprovação 
por meio do envio das·o2 
páginas. Incluir nota fiscal 
caso haja custo. 
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4. 

5. 

7. 

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais 

,_' 

NORMA DE PATROCÍNIO E 
NP 017-

ÀPOIO INSTITUCIONAL 
' 

Revista' ... 

••, Qua~fidade de ' 
' •• :·,• ,1 - ' 

iins;erçao 
1 ,1 ',-,' 

www.xy.com.br · 

/ 

-, NewsJetter 

,O~ti;:os - outd0or, _ .. ' --',,;,_;;',':(;J 1 

Implantação: Revisão: 
25/07/2014 30/06/2018 

Envie a revista que 
veiculou o anúnciçi e 
marque a página db 
anúncio que contém a 
éxposição da ma.rca 
Codemge.-A revistadeve 

1 ' 

ser original (não pode ser 
xerox). A quantidade de 
páginas enviad_as deve ser 
a mesma do número de 
inserções: Ex.: 02 

· anúncios, comprovação 
por-meio do envio das 02 
-páginas. Incluir nota fiscal 
ca~o haja custo. 

-Envie um print screen da 
página do site contendo a 
marca da Codem·ge. O 

envio do layout não serve 
como comprovante. Incluir 
no,ta fiscal caso haja êusto 
Envie um print screen de 

,, ' ' / 

cada-newsletter enviada 
contendo a marca di3 
Coden:ige. O envio do 
layout não serve como 
comprovante. ·incluir notá 
fiscal caso haja custo 

busiioor:JJrofi#liglit>'· · _,, Quanti~àd~ de 
Illí#i~s a'.tteúfativa,J(etc · : _j~~~~ção , ', 

.,,. Periódode 
,', _ Vêi~~l~~ã9,:.: ,:-

1/es -cifiêa{f · · , il,',i 

. Outdoor 
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Envie fotos dos oi.Jtdo'ors. 
Envie também a 
comprovação da 
quanti9a,de por meio da 
nota fiscal ou do mapa de· 

' . ' 
exibição, em papel 
timbrado, assinado pela 
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8. Front-:-light 

• 

l>eçás:1gráf~ca$/ .. : 
' .. ··• iFolh~tei-i~.--· 1 • ,,. • •· .... , 

9. Folder· 

10. Cartaz 

11. Banners 

12. Pastas 

13. Crachás 

14. Certificados 

15. Placas de Sinalização 

16. Sacolas 

17. Totem 

NORMA DE PROCEDIMENTO 

NOR,MA DE PATROCÍ~IO E 
APOIO INSTITUCIONAL 

( 

. . Quantidade .. , 
l ' ''• 

· < .• • impressa· • . 

' 
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exibidora.Incluir nota 
fiscal caso haja custo, 
Envie fotos dosfront
lights. Envie também a 
comprovação da 
quantidade por meio.de 
nota fiscal ou do mapa de 
exibição em papel 
timbrado, a~sinado pela 
exihidora. Incluir nota 
fiscalcaso haja custo 

Envie 01 exemplar e nota 
, fiscal comprovando 1a 
q.u,antidade. 
,Envie 01 exemplar ou foto 
do cartaz e nota fiscal 
comprovando a 
quantidade. 
~nvie fotos dos bànners e 
nota fiscal comprova rido a 
quantidade. 
Envie 01 exemplar e nota 
fiscaJ comprovando a 
q_uantidade. 
_Envie 01 exemplar e nota 
fiscal comprovando a 

: quantidade. 
Envie 01 exemp1ar e nota·· 

· fiscal comprovando a 
quantidade. 
Envie fotos das placas e 
nota fiscal comprovando a 
quantidade. ' 
Envie 01 exemplar e nota 

. fiscal comprovando a 
quantidade. 
Envie fotos das sacolas e 

1 nota fiscal comprovando a 
quantidade. 

1. 
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Código: 

'18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

NP017 : 

. ,Outros itens de 1 

; . '. ,'' 1 ' 

· contrapartida· 
i ,, ,', ' 

Cessão ~e Estande (m2
) 

Cessã,o de espaço para 
a Codemge'realizar 
palestras: · 

Forma, (palestrante·s, 
mediadores, painelistas, 
etc) 

Cessão de espaço para 
a CÓdemge · realizar 
rodadas de negócios 
('m2

) 

Partic,ipação de 
representantes, do 
Codem~e na mesa de 
abertura sole,ne 

' 

Espaço para veiculação 
'de vídeos do Codemge 
nos intervalo~ e/ou na· 
abertura de cada 
sessão 

NORMA DE PROCEDIMENTO 
,, 1 ' ~ 

' 

! NORMA DE PATROCÍNIO.E 
Implantação: Revisão: 
25/07/2014. 30/06/2018 

·, 

APOIO INSTITUCIONAL 
\ . 

, Detalhamento, ·, 
. \ 

!nfraestruturà a serdisponibilizada 
(descritivo detalhado incluindo 

' " ' 

quantidades) 

Tem~ da palestra: 

Data: 

· Tempo de duração: 

D.ata: 

Montagem (descritivo detalhado 
· dos itens de infraestrutura cedidos; 
incluindo quantidades) 

,, 

Data: ' 

Hora prevista: 

' 
' 

Tempo de du~ação: 
' 

Equipamentós disponíveis 
(descritivo detalhado dos itens _de 
infràestn.ítura cedidos) · 

Tempo máximo de exibição do 
vídeo: 

1 

· Formato do arquivo: 

Data para entrega: 

',, 

Lo.cal para entrega: 
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COMO CÔMPRÓVAR 
,, 

,, 

. 

Envie,fotos do estande em 
vários ângulos diferentes, 
com exibição da marca 
Cod,emge. 

Envie fotos é:to palestrante. 

Envie fotos.do local em 
·que foi realizada a Rodada 
de negócios, com exibição 
da marca Codemge. .. 

., 

· Envie fotos do 
participante. 

/ 

1 

Envie fotos do vídeo da 
C~demgé sendo exibido no· 
telão do evento. A foto . 
deve mostrar a plateia 
assistindo ao vídeo. 
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Código: 
NORMA DE PATROCÍNIO E 

Implantação: Revisão: 
NP017 

APOIO INSTITUCIONAL 
25/07/2014 30/06/2018 

' 
Cessão da lista ', 

' 
1 ; 

(mailing) dos 
Envie o arquivo com as 

23. 
participantes e 

informações gravado em 
expositores com nome, 
endereço, CNPJ, e-mail 

CD. 

e telefones. 

24. 
Veiculação da marca Envie um exemplar 
Codemge na publicação original da publicação. 

' Envie protocolo de entrega 
Reparte da tiragemda com assinatura do 

25. publicação para uso do representante da 
Codemge Codemge que recebeu as 

' publicações. 
Oportunidade para a 

,, 
1 

Descritivo da pasta (formato, Envie um exemplar da 
Codemg!=! encartar 

26. peças -gráficas nas 
quantidade~ etc) pasta comp.leta e foto da 

pastas dos 
distribuição-aos 

participantes 
Prazo para envio de material participantes 

27. 
Outros 

Caso o projeto/evento gere repercussão espontânea em noticiário da mídia, sites ou blogs, 
recomenda-se que o patrocinado envie à Codemge o clipping das matérias veiculadas . . 
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' 

ANEXO IV- ITEM Ul-:-_RELATÓRIODE AVALIAÇÃO DO-PROJETO/EVENJO 

. . . 

2. Relatório de Avaliação do Projeto/Evento 
. , -

Este relatório de avaliação d.o Projeto/Evento deverá conter aspectos reladonadqs a 
resultados e benefícios, que podem ser: · · 

/, 1 -

a) Quantitativos: consoHdam números ·para avaliar· o cumprimento · das metas 
estabel~cidas, a exempl~ c;lo número de comunidades átendidas, atividades 

. realizadas, volume de público do Projeto/Evento, cota de inscritos, percentual de 
• 1 1 • 

negócios fechados. Pode_m ser obti'd'os por meio da contabilização do número de 
pessoas beneficiadas, por exemplo; 

b) Qualit_ativos: trazem uma análise em profundidade sobre algum aspecto, como a 
metodologia empregada, os conteúdos de uma atividade1 entre outros. Ta~s dados 
podem ser obtidos por meio de pesq~isas de opinião (ver Formulá,rio para Avaliação 

- de Projeto/Evento Anexo IV - lt"em 111), entre\listas, questionários de avaliação, índices 
de satisfação dos participantes do Projeto/Evento, etc. 

Para cada meta descrita n~ Formulário de Solicitação de Patrocíni9 Anexo li- Item 7, deverá 
_ ser relacionad·o o resultado cprresp_ondente, conforme quadro abaixo, a ser preenchido pelo 

patrocinado. 

- ')?es~tiç'.~~~a\~~' i/i' •·- , ,, : 
E~em)?lo: ,;Cap~9itaf50 B~ssoa~' •~~ 
:ái-~âde:0-asti;onbm.1~:!,; . i ,__ ·•,·· · 

·-- e .,, .. --- , 

·. :~e~ultado' \ :, _. ___ •-- _ · {:;:; • ,: ; 
-_ ;Exerrtplo: Qu~ntjtativo; ~FOO%} qbs prp.f1.;;síb11a1s . 

':,' ,,' '.:·:i" _ _ . ,, ,, _, , >:' .· ,, '',,j' ,, ,,/, ":·ci,!,, ,!1,, : ; >.:;:, _ l _ ': :i , ':·,'·" , 'I, ,1' 1,, 

ça;pà.citàdóseQualitativq;}OO%'._cieap,:ova~ó'<;i9_c)-fr~0. 

I 
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Cqdigo: ' lmp_lantação: · Revisão: 
NORMA DE PATROCÍNIO E 
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, 25/07/2014 30/06/2018 

-

. ANEXO IV- ITEM Ili - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO/EVENTO 

' 
1) O Formulário para Avaliação de Projeto/Evento deverá ser preenchiC,o pelo público 

participante·do Projeto/Evento. 

2) O patrocinado deve enviar a Codemge o resultado consolidado da pesquisa . 

. O 'propÔn~~~e····.~~irêr~;pi~!W;ijêr·_o~tr:êsJt,~ns· âbaixõ·,··.ary~es:1~eiêntr~ga'f·ê~fe':fÔr~U1il~i9:para ·, 
avalíação-pê1Q seu;,p~bl~çc, · · · · · - · ·· ·· .·- , ·· · · ' . , : _: ,//' , . 1 

• 

Projeto/E'(ênto: ___________________________ _ 

Período de realização: ---------'-----~-----------'--

Município/UF: __ -;.,---------------------------

Nome do ·participante: e--· ---------------''--------'-------

. /CPF: --------,----------,------------'-----,-------'-------"--

Telefone: ( · )----------,----'------------~------------,-

E-mail: --------------------------------

1. Qual a sua opinião sobre a divulgação do Projeto/Evento?· 
( } Ótimo. ( ) Bom· ( ) Reg_ular ( ) Ruim ( ) Não se aplica 

2. Co~o você ficou sabendo do Projeto/Evento? 
( ) Banner 
( ) Carro de som 
( ) Cartaz 
( ) Motossom 
( ) Outdoor 

1 

( ) Panfleto/folder . 
( ) Rádio . 
( ) TV 

( ) Outros: ................. . 

3. Quala sua opinião sobre a programação do Projeto/Evento?, 
( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Não se aplica · 

I 
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-

4. Qual a sua opinião sobre aórganização geral do P'rojeto/Evento? 
( · ) Ótimo ( ) Bom \ )- Regular ( ) Ruim ( ) Não se aplica 

5, Qual a sua opinião sobre as instalações e estrutura·do Projeto/Evento? 
( ) Ótimo. ( ) Bom - ( ) Regular ( ) Ruim· ( ) Nãos~ aplica 

·. 6. Você indicaria esse Projetá/Evento para outras ~essoás? Justifique; 
( }Sim ( ) Não -

-7. Comentários opcionais (suge~t~e~,- pontos positivos e negativos) 

/ -

1 o 

' \ 

' 
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Código: 
NORMA DE PATROCÍNIO E 

Implantação: Revisão:, 
NP017 

APOIO _INSTITUCIONAL 
25/07/2014 30/0~/2018 

' 

ÀNEXO V.:.... MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO 

Após o aceite, pela Codemge, dos relatórios de prestação de contas, o patrocinado deverá 
entregar uma solicitação de ,pagamento contendo os dadqs da Codemge, a importância que 
será repassada em virtude do patrocínio ao Projeto/Evento, o CNPJ do patrocinado, os dados 
bancários*, assinatura, nome completo e cargo do responsá;el legal pela empresa. Segue, · 
-abaixo, rnodelo de Solicitação de Pagamento relativo ao valor do patrocínio autorizado. 

* Os dados bancários devem ser os mesmos constantes do contrato de patrocínio. 

Modelo de Solicitação de Pagamento 

Mediante o envio dos ~elatórios de q:mtrapartida e prestação de contas da empresa 
bem como seu aceite 

pela Companhia de Desenvolvimento de Minas _Gerais (Codemge), com sede à Rua Manaus, · 
467, Santa Efigênia, Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o número 29.768.:219/0001-17, 
solicitamos o pagamento de 

R$ ____ ~--....,.....-~-------------------), referente ao patrocínio, 

ao Projeto/Evento --------,-------------,----------' com 
realização · no período de _ em 

CNPJ do favorecido: 
Razão social: 
Dados bancários: 

,·· 

Banco: 
Agência: 
Conta: 

\ 

Local, data' 

- Assinatura 

Nome completo 
Cargo 

Carimbo (se tiver) 

' ' í 
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-
. ' 

1 -

ANEXO VI- MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PA)"ROCÍNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA D_E DESENVOLVIMENTO 
D_E MINAS GERAIS - CbÓEMGE E~ .......•.............. 

' ' ' 
Contrato originário do PROCESSO INTERNO-----,----- co,m fundamento l~gal na, 
lei . Federal nº- 13.303/2016, para a concessão de patrocínio para o 'evento 

Este'c6ntrato sera regido pela Lei Federal nº. 13.303/2016, Lei Estadual nº. 13.994, _de 
18 de setembro de 2cici1; pelo Decreto nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela · 
• 1 ' ' ' ' 1 

Resdlução SEG0V nº 430, de 01 de_ abril de 2015, pela Portaria SEG0V nº 20, de 29 de 
abril d~ 2015 e a NP 017 da C0DEMGE, 

1
bem como pelas- demais_ legisláções 

pertinentes, mediante as cláusulas e condições previstas neste Instrumento. 
1 • • 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA...,. DAS PARTES 
. . ' 

-

1

1.1 PATRÔCINADORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE, 

empresa pública da administração indireta do Governo do Estado de.Minas Gerais', CNPJ/MF nº -
\ '. 1 • 

29.768.219/0001-17, com sede-ém Belo Horizonte/MG,-na Rua Manaus, 467, 6ºandar, Báirro 

Santa Efigênia, CEP 30150-350, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social. 

'1.2 PATROCINADA: Empresa ________ CNPJ/MF nº ________ _, com 

~ede em Bairro Cidade 

CEP: ., , · -------~ neste ato ·representada. por 

------------~-' CPF nº ----'------- e e 1. --'--------~--

2. CLÁUSULA SEGUNDA- DO'OBJETO 

2.1 Este contrato ' tem por) objeto o patrocínio do projeto/evento_. denominado 

"----~--", a 'ser realizado ,n'O período de ___________ _, no 
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município d.e -------~ de acordo com 'a proposta da PATROCINADA, que passa a 

· integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na forma de Anexo. 

2.1.1 A PATROCINADA, sob sua inteira e exclusiva coordenação, supervisão, gerenciamento e 

responsabilidade técnica, compromete-se a realizar o PROJEl"O/EVENTO,· na forma proposta, 

conforme especificado no Formulário de Solicitação de Patrocínio - ANEXO li - que passa a ser 
• ~ • 1 

parte integrante deste Contrato. 

2.1.2 As, informações técnicas do PROJETO/EVENTO estão descritas no Formulário de 

Solicitação de Patrocínio•-ANEXO U. 

3. CLÁUSULATERCEIRA- DO VALOR 

/ ' 
3.1 O valor global do presente contrato é de R$ _________ '--'-------.,.......-),no 

'qual já estão incluídas todas as despesas especificadas no anexo li, item 13 do Formulário de 
- ' 

Solicitação de Patrocínio: 

3.1.1 O valor reé;!I a ser repassado à PATROCINADA será correspondente e proporcional ao 
\ 

regUlar . cumprimento da prestàção de cóntas, inclui_ndó relatórios-: financeiro e de 

contrapartidas devidas pela PATROCINADA à CODEMGE, em função da quota de patrocínio 

que este ora adqujre, os quàis estão detalhadas no Form·ulário de Solicitação de Patrocínio -

Anexo li. 

4. CLÁUSULA QUARTA- DAS CONTRAPARTIDAS 

4.1 A CODEMGE, em contrapartida ao patrocínio supramencionado, terá direitO à promoção 

institucional antes e durante o prçijeto/evento; na forma e nos meios elencado~ no Formulário 

de Solicitação de1 Patrocínio - Anexo li - Item 10. 

4.1.1 Fica desde já expresso o direito de associação por meio da divulgação da ma-rca, produto; 

serviço~ programa, posicionaménto e/ou estratégias negociais do patrocinador, nos termos do 

Art. 22, da Resolução SEGOV nº 43Q/2015. 

4.1.2 A divulgação do projeto/evento, quando realizada pela PATROCINADA em cumprimento 

às contrapartidas previstas no Formulário de Solicitação de. Patrocfr,io - Anexo li, informará o 

,"patrocínio d,a CODEMGE", com essa chancela, nas mesmas ·condições em' que haja 

informação sobre outros eventuais patrocinadores. 
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4.1.3 A marca da CODEMGE/Governo do Estado de Minas Gerais terá destaque em relação a 
, 1 • , - ' L • - _,.- -

terceiros que tenham apenas apoiado a realização do projeto/evento. 
'1 ' ' 

. / . 

4.1.:4 'Em cas_o/de ,divuJgação 'do projeto/evento, por ter~eircis, a PATROCINADA compromete-

se a usar seus melhores es~orços para informar o patrocínio da ~OQEMGE. 

/ 

5. ClÁlJSULA QUINTA..:. DO RELATÓ~IO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS . 

5.l Para comprovar a · realização do projetà/~ye~to, a• PATROCINADA deverá enc_aminhar à 

CODEMGE no prazo de até 30 dias após _a realização· do projeto/evento ou até a data 

-'-------' o que ocorrer. primeiro; como reqÜisito para à liberação do pagamento, o 

processo de prestação de contas, composto de relatórios e documentos, o qual evidenciará os 

seguintes aspectos: 

5.1.l Utilização dos recursos financeiros; 

- 5.1.2 Contrapartidas ao contrato; 

5.1.3 Resultados e benefícios do projeto/evento. · · · 
1 - ,_ ,' .. ' ', _,, 

. 5.2. Utilização dos recursos financeiros: de modo. a comprovar -a reguláridade ,da gestão d_os 

recurso~ financerrós e sua adequação ao orçamento do evento, previamente a-presentado com o 
- ' ' • 1 

,/ 

pr9jeto de patrocínib, composta por: notas fiscais preferencialmente eletrônicas· e/ou cupons 
1 

fiscais que atestem a realização das despesas; 
', 1' . 

5.2.l Os recursos dispon'ibilizados p~la · CODEMGE não poderão ser utilizados pela 

PATROCINADA.para: 

5.2.Ll Aquisição de bens permanentes; 

5.2.1.2 Aquisição de bebidas alcóolicas; 

5 .. 2.l.3 Aquisíção pe passagens de ônibus e bilhetes aéreos; 

5.2.L4 Pagaooentos de diárias de hospedagem; 

5.2.l.5 Distrib~ição de br1ndes ou quaisquer tipos de premiação ~m espécie ou não, 
. \ ' 

· ainda que relacionados com a finalidade do e~ento; 
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1 

5.2.1..6 Pagamento de despesas e encargos sociais· e tributos não correspo~dentes à 
\ 

parte da empresa patrocinada, como, por exemplo: telefone e telefoné celular, luz, 
-· , - .. 

água, internet e congêneres, INSS de Empregado, Imposto de Renda Retido na Fonte 
- 1 ' -

- IRRF); e 

5.2.1.7 · Pagamento _de combustível. 

5.2:2 A remuneração de pessoal com vínculo empregatício, societário ou de representação 

legal com a · entidade patroeinaqa, quando exercer funções como produção, organização,-
- • . • • - 1 

coordenação executiva, .curàdoria, planejamento do evento/proj~to ou similares, não poderá-

. ultrapassar o valor de 5% do total do patrocínio. Ne.sse caso, tal pagamento deverá estar 

compatível e comprovado com as práticâs de_me.rcado. 

5.2.3 Não serão admitidos n,r.prestação de contas documentos sem valor fiscal. · 

) 

5.3 Contrapartida ao contrato: de modo a_ comprovar a divulgação da marca da CODEMGE ao 

público particip~nte. Será composta, pefo menos, pelos seguintes iteris: 

5.3.1 Peças gráficas produzidas e divulgadas.com exposição.d,a marca da'CODEMGE; 

5.3.2 Registro fotográfico do projeto/evento e de eventu_ais peças gráficas expostas no_ local 

com presença da marca da CODEMG,E; • 

5.3.3 Vídeos, livros, revistas, matérias jornalísticas e qua·isquer. outros materiais que 

comprovem a realização do evento e da contrapartida. 

5.4 Resúltados e benefícios do projeto/evento: de modo a qua11tificar os resultados do evento, a 
' '} ,: '_ ~ ' ' 1 

PATROCINADA deverá comprovar vo.lume de público (visitantes, cotas de inscrição), índices de 

, negócios fechados, pesquisas, de satisfação dos participantes e avaliação do evento junto ao 

público participant~, por meio de form~lários elaborados é dis.ponibilizados pela CODEMGE. 

5.5 Todos os documentos qu'e originaram a prestaçãó de contas dev-erão _estar em nome da 

enti_dade PATROCINADA,, especialmente aqueles que cómprove.m a execução financefra dó 

projeto, e permanecerão arquivados na CODEMG,E. 

5.6 A CODEMGE analisará o relatório de prestação de contas, aprovando-o i11t~gralmente, 

aprovando com ressalvas ou reprovando-o. 
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5.6.1-Em caso de aprbvação integral do relatóri.o,. a PATROCINADA será instada a apresentar a 

"Solicitação de Pagamento". 

5.6.2' Em caso de_ reprovação do, relatório, ainda que parcial, a PATROCINADA será instada a 
f . ' 

complementar ou i"etlficé;lr o documento, sob pena de glosa definitiva: 

5.fo3 Em éaso de glosa definitiva (tot;:3I ou parcial), .a PATROCINADA será instada a ap~esentar 

a·"Solicitação de Pa~an:iento" do- valor eventualmente aprovado pela CODEMGE. 

5.6.4 Em caso, de .glosa qefinitiva (tot~I ou parcial) e caso. tenha_ hávido antedpação de 

recurso~ à -PATROCINADA, ela deverá devolver 9s recursos à CODEMGE, , corrigidos 

monetariamente pelo INPC, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na 
• 1 • 

cláusula 14 ,deste cont~ato. 

_ 6: CLÁUSULA Sl;XTA- DO. PAGAMENTO 

6.1- Após a ~provação do relatório de prestaçã~ de contas, nos termos da-"CLÁUSUL~ QUI_NTA-'- DO 

RELATÓRIO DE· PRESTAÇÃO DE CONTAS", a PATROCINADA ~presentará o docum~nto -de 

cobrança denominado "Solicitação 
1
de Pagame,nto" à CODEMGE, aos cuidados do setor 

· competente.' 

. 
6.2 O pagamento será efetuado por meio de_ ordem bapcária emitidá por processamento 

eletrônico, a crédito do beneficiário na conta abaixo especificada, no prazo de até 10 (dez) dias 

yteis, contados da data de · recebimento,- e aceite pefa CODEMGE, da '"Solicitação de 

Pagamento" emitida pela PATROCINADA. 

6.3 Os recursos correspondentes ao 

Titular: 

. Conta: 

Agência: 

Banco: 

. ' 

' -

• 
patrocínio se.rãa creditados em favor de: 

6.4 As ÍISolicitações de Pagam'ento" que apresentarem · in~orreções serão devolvidas à · 
- ,, / . -

PATROCINADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação · 
1 

do .documento çonsiderado válido pela CODEMGE. 
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6.5 O pagamento fica condicionado à regularidade da PATROCINADA perànte o, Cadastro de 

Fornecedores_ lm.pedidos de Licitar e Contratar com a Adrninistração Pública Estadual (CAFIMP), 

garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos na Lei para a contratação com 

a Administração Pública. ' 

6.5.1 Na hipótese de irregularidade no CAFIMP, a PATROCINADA deverá ·regularizar. sua 
. . 

s.ituação perante o cadastro. O prazo pa~a · pagamento · será interrompido, reiniciando a 

contagem a partir da data d~ sua regulariza~ão. 

6.6 Após o prazo de vigência do contrato não serão realizados pagam~ntos, ressalvada a hipótese 

de atraso ocorrido por culpa da CODEMGE. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA..:. DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA 

7.1 Os. trib~tos (impostos, taxas, emoJumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam 

devidos em decorrência direta ou indireta deste Contrato ou de .sua-execução serão de exclusiva 

respónsabilidade. da· PATROCINADA, assim definido na norma tributária, sem direito a 

reembolso . 

. 7.2 A CODEMGE, quando fonte retentara, descontará "e recolhe,;á, nos prazos. da lei, os tributos 'á. 

que esteja obrigada p,ela·legislação viger;ite. 

7.3 A PATROCINADA declara• ha\ler considerado, na apresentação de sua proposta, os tributos 

(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) incidentes sobre à execução 
- ' 1 ' 

do projeto patrocinado, não cabendo qualque~ rei\findicação decorrente de erro nessa 

avaliação, para solicitar. revisão de preço ou reembolso por recolh_imentos determinados pela 

autoddade competente. 

8. CLÁUSU~ OITAVA - bos RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1 A despesa decorrente desta contratação correrá por conta de recursos próprios da CODEMGE. 
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g; CLÁU.SULA NONÁ.- DA FISCALIZAÇÃ0 
. ' 

, 9.1 A ,fiscalizaçãq .da execução do contrato será I exercida por agente da CODEMGE; devidamente 
- . 

designaqo para tanto, ao · qual competirá zelar pela perfeita execução do objeto, em 

conformidade ~o-m o previsto na proposta da.PATROCINADA e neste'.lnstrumento. 

9:1.1 Em _caso de eventual irregularidade, ·ri:iexetuçã~ ou 'desconformidade na exeC'ução do ' 

contrato, o agente fiscalizador dará ciência por escrito à CODEMGE, que deverá notificar o 
1 ··' -

PATROCINJÚ>:o, pará adoção das providências necessárias, a fim_de sanar as falhas ap~ntadas. 

9.1.2 A fiscalização de que trata está cláusula- não exclui, n·em redÚz a' responsabilidade da 
/ . ' 

PATijOCINADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou de;conformidades havidas na 
', 1 

execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnic:a,ou_ aquelas provenientes de 

vício redibitório, com,o tal definido pela I.ei civil. 

9.1.3 A CODEMGE reserva:se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o 6bjeto da 

contratação,cas~ eles~ afaste da propÓsta çlaPAlROCINADA. 

10. CLÁU~ULA DÉCIMA-DAS OBRIGAÇÕES: 

10.lConstituem obrigações da CODEMGE: · 

- 10.l.1 Fiscalizar, avali,ar e. vistoriar a execução do contrato, por meio de agente previamente 
\ 'I 1 

designado,· P<?dendo solicitar a emissão. de, relatórios gerenciais e auditar os. relatórios de 

· prestação de contas élabàrados pela PATROCINADA; 
' . . 

, 

10,1.2 Comunicar à PATROCINADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 

irregularidade, · imprecisão ou desconformidade_ verificada na execução do contrato, 
1 ' ' ' 

cohferindo-llÍe prazo para que a regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais 

e contrawais previstas; ,'\ . . . 
' ; - ,- 1 

_J . ·• .) • • • . . -

10.1.3 Analisar o relatório de prestação de contas_apresentadp pela PATROCINADA; 

10.1.4 Efetuar o pagamento no prazo fixado neste contrato; 

10.1.5 Liberar o valor do patrocínio, e deeluzir, se for o caso, os valores-glosados do relatório d~ 

prestaçãó de contàs; 
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1 10.1.6. Fornecer para as PA"TROCINADAS orientações e os formulários para a adequada 

prestação-de contas; · 

10.1.7 Fornecer o logotipo/marca da CODEMGE/Governo elo Estado de Minas Gerais à 

PATROCINADA, com os respectivos padrões · e regras para aplicação em, todo) meio de 

comunicação 'previsto nas contrapartidas acordadas. 

10.2Constituem obrigações da PATROCINADA: 

10.2.1 Mobilizar e ,disponibilizàr todos os recursos necessários à execução do objeto deste 

contratp; 

10.2.2 . Executar este contrato na forma estabelecida na p'r~posta apresentada à CODEMG~; 

. ' 

10.2.3 Responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na execução :do objeto deste 

contrato, inc!usive banc;árias; 

10.2.4 Fornecer todas ai informações solicitadas pela CODEMGE no prazo determinado; 

10.2.5 Disponibilizar à CODEMGE os contatos (telefone, endereço, e-mail, etc) dos ~esponsávejs · . . 

pela execução do objeto contratado;_. 

10.2.6 Manter os dad.os cadastrais atua_lizados junto à CODEMGE; 

10.2.7 Manter,' durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de ,habilitc;1ção exigidas para se contratar com a Administração 
• ' ' • • • 1 

Pública; 
. . ' 

' , 1 • 

10.2.s· Arcar com eventuai~ prejuízos causados à CODEMGE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou . irregularidade cometida por seus:. empregados, contratados ou prepostos 

envolvidos na execução do contrato; 

10.2.9 ResponsabilJzar-se, civil e criminalmente,·por quaisquer danos ou prejúízós causados por 
- ' \ 1 / 

ação ou omissã.o de seus· empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do 

contrato; . 

10.2.10 Promover, · em seu próprio nome e às. suas expensas, as medidas judiciais .ou 

extrajudiciais necessárias para reparar os danos· e prejuízo~ causados, sendo de sua ·· 

responsabilidade eventüais reclamações cíveis, criminais óu trabalhi,stas que possam sü~gir em 

decorrência do evento danoso;· 
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10.2.11 Exercer ' a. fiscalização necessária ao perfeito cumprimento · do contrato, _ 

independentemente da fiscalização desempenhada pela CODEMGE; · 

· 10.2).2 Não justificar o, d_escumprimento de qualquer obrigação por inadequação de seu 

planejamento ou por: f~lta de recursos; 

' 
10.2.13 Providenciar a imediata correção d.as deficiências apontadas pela CODEMGE quanto à 

execuçã"õ. do contrâto; 

10.2_.14 Manter 'um arquivo organizado com todos os documentos relacionados a este contrato, 

tais co,mo ordens e r~comendações expedidas pela CODEMGE, bem como registros de fatos 

relevantes; 

.10.2.15 Submeter à ~provação da CODEMGE o leiaute do material de divulgação e de todas as 
\ ..... . - -

f 

peças publicitá_rias que contenham.a sua marca/imagem, bem como suas formas de di~ulgação; 

10.2.16 Apresentar à CODEMGE, em até 30 (trinta) dias-cor.ridos apó; o encerramento do objeto 
' - 1· , -

1 
'1 " 

deste Contrato, em versões impressa e digital (envio por e-m-ail, pendrive ou CD): relatórios 
'· -

financeiros, de_ avàliação do projeto/evento e de contrapartidas de comunicação, comprovando a 

realjzação e o cumprimento fiel e tempestivo de todas as cláusulas r~lacionadas neste 

_ Instrumento. 

10.2.16.1 - No r~latório financeirn, deve-se discriminar todos os' gastos incorridos no · 
PROJETO/EVENDO e inserir apenas a documentação fiscal dos produtos/serviços que serão 

· · efetivamente pagos com o patrocínio da CODEMGE. 

· 10.2.16.2 ~ No rela~ório .de ?vali~ção 1do projeto/ever:1to, deve-:s.e -demonstrar os· resultados e _ 
benefícios do1 PROJETO/EVENTO, abrangendo aspectos quantitativos e qualitativos. Na parte , 
quantitativa, inserir números que comprovam o cumprimento das metas (exemplos: vqlume 
de p'úblico presente, · cota de inscritos, número de atividades ,reaHzadas, percentual de 
negócios fechados). · No aspecto. qualitativo, apresentar análise so_bre a execução do · 
PROJETO/EVENTO, por meio de comparativo entre as metas descritas e os result~dos, e· 
pesquisa de satisfação junto ao público participante, sempre ·em conformidad~com o Anexo IV 

. - Item Ili. 

10.2.16.3 - No relatório de comunicação, deve-se comprovar a realização 'de todas as 
contrapartidas previstas no contrato, sejam elas de veicula~ão da marca do patrocinador ou 
de sua participação institucio'nal no PROJETO/EVENTO. , A comprovação deve estar 
intrinsecamente. l.jgada e· de acordo com as contrapartidas apresentadas no formulário de 
solicitação de patrocínio e estar em conformidade com o Anexo IV - Item. li ("COmo 
comprovar"), 
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_ 10.2:17 Comunicar, por escrito, à CODEMGE, com antecedência mínima de 5 ·(cinco) dias 

corridos antes /da realização da ação, quaisquer alterações no PROJE:O/EVENTO, salvo em caso 

fortuito ou de força maior, quando deverá justificar as-álteraçõés ocorddas, cabendo à CODEMGE 
' ' I 

avaliar sua pe,rtinência; 

10.2.18 Zelar pela identidade visual e de comunicação err:i todas as peças desenvolvidas, sob sua 
' 1 

responsabilidade~ para o PROJETO/EVENTO; 

10.2.19 R~speÍtar a imagem e/ou a assinatura da CODEMGE/Governo do Estado de Minas Gerais, 

obedecendo às suas orientações; 

10.2.20 Garantir à CODEMGE o direito de entrevistar, gravar, filmar e fotogrc:ifar o 

PROJETO/EVENTO-e o direito de utilizar entrevistas, gravações, imagens 0e fotos, conforme seu 
' , ' 

interesse; 

10.2.21 J:\ssegurar à CODEMGE o uso de material gravado pela PATROCINADA, durante o 

desenvolvimento do PROJETO/EVENTO, resguardados os direitos artísticos, de imagem, de voz, 

de produção dnematográfica e de distribuição. Quando I solicitado, o . mate ri-ai devera ser 
. \ 

fornecido à CODEMGE em até 15 (quinze) dia.s corridos após a data .do pedido; 

10.2.22 Responsabilizar-se pelas declarações de veiculação, cessãu de direitos de uso de imagem 
. . ' 

e de direitos aut_orais de todos os profissionais que participarão do PROJETO/EVENTO cujas 
. ' ' 

imagens pessoais ou de suas obras sejam utilizadas nos materiais gráficos e/ou audiovisuais do 

PROJETO/EVENTO; 

10.2.2_3 Promover ações que resultem, em mais visibilidade do PROJETO/EVENTO perante as 

comunidades local, regional, nacional e/ou internacionaC se for o ~aso; 

10.2.24 Cumprir todas as exigências determinadas pelos órgãos públicos para a realização do 

objeto· deste Contrato, inclusive quanto ao pagame_nto de
1 
direitos autorais; seguros, taxàs, 

' ~ ' 1 

impostos e demais encargos legais;' 
1 ,' -

.10.2.25 • Respo~sabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela legislação 

trabalhista, social e previdenciária, tanto no que· se refere a seus · empregados, como a 

cont~atados , e prepostos, responsabilizan~o-se, aind'a, por toda ê qualquer autuação e 

to,ndenação oriunda da eventual inobservância das citadas normas, aí incluídos acidentes de . . 

trabalho, ainda que ocorridos nas dependências da CODE.MGE, 'contratação de ,mão de obra 
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) 

escrava e de trabalho infantil. Caso a CODEMGE seja chamada a juízo e condenada pela eventual · 
" 1 • • • 1 -

inob.servância ~as normas em referência, a PATROCINADA obriga-se a ressarci-la do respectivo 

desembolso, ressarcimento este que abrangerá· as· despesas processuais e os hoi:1orários 1de 

ad;vogados arbitrados na referida condenação~ 

11. CLÁUSULA DÉCl'IVIA PRIMEIRA-· DOS DIREITOS DA CODEMGE 
' ,. ' ·~ ' 

11.lDurante a'vigênda deste Cont'rato, a CODEMGE estará investida das seguintes prerrogativas: 

' · i 1 

11.1.1 Uso do título de patrocinad,ara ~o PROJETO/EVENTO; 

11.1.2 Qireito de uso da màrca do PROJETO/EVENTO em qualquer meio de comunicação e na 

criação de suas peças publicitárias promocionais, enquanto perdurar o PROJETO/EVENTO; 

11 .. 1.3 Direito de uso das informações divulgadas sobre o PROJETO/EV~NTO_ no site da · 

CODEMGE e em ,qui3lquer outro meio de comunicação; 

11.1.4 Direito de homologar previamente tÕdo material de divulgação do PROJETO/EVENTO em 

que conste o seu nome, o seu logotipo ou .a sua marci'). 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNC_IA 

12;1Este contrato tem vigência até _______ _ 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS ALTERAÇÕES 

'13.lDesde que não aJtere a nàtureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, o 
1 • • 1 

contrato·poderá ser alterado, por acordo entre as partes; para melhor adaptar suas previsões ao 
1 ' - , /,. 1 ' . 1 ' • • 

interesse da CODEMGE. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA.QUARTA - DAS SANÇÕES 

· 14.10 atraso e a inexecl.lção parcial ou total do contrato, bem como dos termos.da proposta de 
' - 1 ' • 

. ' 
patrocínio aprovada, caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a 

aplicação das seguintes sanções pela CODEMGE: 
' . 

14.1.1 Advertência por escrito; 
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14.1.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de rnntratar com a 

Administração,_de acordo com os prazos estabelecidos no Decreto nº 45.902/2012. 

14.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no 

prazo mínimo de 02 (dois) e máximo de 05 (cinco) anos, conforme dispõ~ _o art. 12 da.Lei Estadual 

nº. 14.167 /2002. 

/ 

14.2São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações . . . , . 

contratuais: 

14.2.1 Execução do projeto em desconformidade com o ajustado na proposta dé patrocínio 
. ' 

aprovada pela CODEMGE; ' 

14.2.2 Omissão total ou parcial no compromisso de prestar a contrapartida devida, nos exatos 

termos previstos na proposta de patrocínio aprovada pela CODEMGE; 

14.2.3 DescumprimentoT' na execução d_o projeto, de qualquer das vedações impostas por este 

contrato. i 

14.3,A aplicação das sanções observará o devido processo administ,rativo, respeitando-se a ampla. 

defesa e o contraditório de.acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 14.184/2002 e no Decre'to 

nº 45.902/2012. 

. ' 
.14.3.1 As sanções relacionadas nas cláusu_las 14.1.2 e 14.1.3 serão obrigatoriamente registradas 

no Cadastro de FornecedOres Impedidos de Licitar e· Contratar com a Administração Pública 

Estadual - CAFIMP. 

· i4.4A CODEMGE examinará as hipóteses de descumprimento total gu parcjal dos termos da 

contrapartida assumida pela PATROCINADA na proposta de patrocínio aprovada, o que poderá 
' ' -

culminar na ausência de pagamento do val_or ajustado a título de patrocínio ou mesmo seu 

pagamento proporcional à 'comprovação das contrapartidas, efetivamente_ prestadas, e das 

· ; despesas informadas. 

' .... 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 
. ·, 

15.1A rescisão do Contrato poderá ocorrer: 
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15.1.l Por ato _unilateral da parte interessada, mediante aviso p~r escrito à outra parte com 

antecedência de, no mínimo,.3'0
1
(trinta) dias, desde que a·rned-ida n~o acarrete prejuízos ~ara a 

- i . . 
CODEMGE e esteja autorizado no contrato oU na Iegislaçã·o em vigor; 

15.1.2 Amigável, por acorâo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde ,,, : \ , ' 

que haja conveniência para a Administração; ) / 

\. 

15.1.3 Juê:lidal, nos termos da legislação .. 

15.2N'a hipótese de a res.cisão ser procedida por culpa da .'PATROCINADA; fica a CODEMGE 

autorizada a reter pagamentos eventualmente devidos, at_é o limite do valor dos prejuízos 

comprovados. 

15.3Quando a rescisão ocorrer, por ato .unilateral da CODEMGE, sem que haja culpa da 

• PATROCINADA, será està ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que· houver 

sofrido. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSfÇÕES- FINAIS 

. 16.lA tolerância c_om qualquer atraso ~u 'inadimplência pqr· parte da CODEMGE não importará, de 
' . -

, forma alguma, e,m alteração contratual. 

., 1 • 1 ~ - . 

16.2E vedado à PATRO<;INADA caucionar ou -utilizar. este Contrato como garantia para quálquer 

operação financeira. 
' 

16.3Toda e qualquer alteração deste Contrato' será formalizada por escrito, mediante respectivo 

aditamento contratual. 

- . 16.4As comuniéações entre as Partes serão realizadas sempre por e~crito, por meio de carta· 

·registrada com aviso de receb'imento, e/o~ por e-mail, com confirmação de ·recebimento. 
\ ~ \ ' ' 1 ' 

17. CLÁUSULA DÉÓMA SÉTIMA-; DA PUBLICAÇÃO 
- ' 

• 1 
'-- - ·, - . . . 

'· 17.lA CODEMGE i;>rovidenciará a publicação do extrato .do contrato na Imprensa Oficial de Minas 

Gerais. 
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18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO 

1 , 

18.lAs partés elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quê!isquer dúvidas ou litígios· 
. \ 

decorrentes deste Cçmtrato. 

E, por estarem ajustadas, firmam éste instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor, juntamente 
co,m as testemunhas que também o assinam. ' 

Belo Horizonte, __ de _______ de __ _ 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS,GERAIS - CODEMGE 

Testemunhas: 

.1. 

Nome: 

· CI: 

CPF: 

[PREENCHER COM A RAZÃ(? SOCIAL DA CONTRATAD.A] 

. (nome) 

--Diretor/sócio/administrador 

2. 

Nome: 

CI: 

CPE: 1 
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