FORMULÁRIO
SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIO
Regulamento de Patrocínios da Apex-Brasil e respectivo Manual

CNPJ
Proponente
Logradouro
CEP
Cidade
UF

Representante (s)
legal (is)

E-mail
Telefone Fixo
Celular
Dados bancários

Número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
Nome constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)

Endereço constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)

Nome
CPF
ID
Nome
CPF
ID

Nome constante no documento de identidade

Banco

Código

Expedidor
Nome constante no documento de identidade

Expedidor

Agência

Conta

PROJETO
Nome
Data
Local/Localidade
Valor total (R$)
Valor proposto (R$)
Público alvo e
público estimado
Patrocinadores
confirmados

Título da ação, atividade ou evento a ser patrocinado.
Data/Período de realização.
Local/Localidade de realização.

DESCRIÇÃO DO PROJETO*
Esse item se refere à descrição do projeto. Seja claro e objetivo, incluindo apenas as informações
essenciais ao entendimento do projeto. Ressalta-se que é importante demonstrar que o projeto a
ser desenvolvido se relaciona com um ou mais dos seguintes objetivos: a) ação de promoção de
exportação; b) ação de atração de investimento; c) ações que visem ampliar o relacionamento da
Apex-Brasil com seu público de interesse; d) ações que visem a divulgação da imagem e missão
institucional da Apex-Brasil, agregando valor à marca.

Contrapartidas oferecidas
Contrapartida Institucional (Aplicação de logomarcas da Apex-Brasil em materiais de divulgação
com quantitativos)
Contrapartidas de Internet (E-mail marketing, Redes Sociais e Sites) - Se Houver
Contrapartida de Negócios - Se Houver
Contrapartida de cessão de espaço - Se Houver
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Contrapartidas de Imprensa (release, entrevistas, artigos) - Se Houver
Contrapartida Compensatória (Eventuais vagas, ingressos ou credenciais com quantitativos) - Se
Houver
Plano de mídia detalhado - Se Houver
Possibilidade de exibição de vídeo institucional - Se Houver
Menções ao patrocínio durante cerimônia/evento (antes, durante e depois)

Objetivo da ação, atividade ou evento
Informar valores de ingresso/inscrições
Informações concernente ao histórico, resultados, avaliações – inclusive pelos
participantes, se possível – do evento objeto da proposta de patrocínio

* O proponente deve apresentar a solicitação de patrocínio com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias da data de realização do Projeto, e dever estar assinada pelo o seu
representante legal.
Gentileza anexar a este formulário os seguintes documentos:
 Documentos de habilitação jurídica
1. Contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, devidamente
registrados nos órgãos competentes.
2. Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a
pessoa jurídica, se for o caso.
3. Carteira de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF) dos representantes legais.
4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
 Documentos de regularidade fiscal
1. Certidão negativa de débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União.
2. Certidão de regularidade do FGTS.
* Os documentos de regularidade fiscal poderão ser substituídos pela apresentação da
Certidão de Regularidade Cadastral (CRC) extraída do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, no site www.comprasnet.gov.br.
 Tabela de Custo Total do Evento detalhada em planilha de quantitativos e
custos unitários
 Declaração firmada pelo representante legal atestando que a proponente está
habilitada para celebrar contrato com a Apex-Brasil e, portanto, não possui com
a agência quaisquer pendências relativas a patrocínios, convênios ou contratos
de prestação de serviços/fornecimento de bens.
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