
Casamento Coletivo – Seleção de  Parceiros

- Data do evento : 01/10/2019, às 16 horas;
- Duração do evento: 5 horas;
- Local:  Memoratto Eventos, na Vila Rosa, em Goiânia;
- Data limite para manifestação de interesse: 18 horas do dia 16/09/2019.

1 - Objeto, características e justificativa para a realização do evento

1.1 A celebração de um casamento é a realização de um sonho. Casais que estão iniciando a vida
e muitos que já  dividem o mesmo teto há mais tempo enfrentam dificuldades,  principalmente
financeiras, para oficializá-lo. A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), com o objetivo
de garantir o exercício da cidadania, realiza o 1º Casamento Coletivo – 2019, oferecendo a 100
(cem) casais a chance de realizar esse sonho, de forma gratuita. 

1.2 A Defensoria Pública é um agente de transformação social, pois tem a função institucional de
promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento
jurídico. Compete à Defensoria Pública, como expressão e instrumento do regime democrático,
promover a orientação jurídica, os direitos humanos e a defesa, judicial e extrajudicial, de forma
integral e gratuita, dos necessitados (Lei Complementar Estadual nº 130/2019). 

1.3 Muito mais do que a assinatura dos papéis,  queremos proporcionar  aos participantes  um
momento de beleza e encanto, para que seja inesquecível. A celebração será no dia 1º de outubro
de 2019, às 16 horas, no Memoratto Eventos, na Vila Rosa, em Goiânia. Já imaginou promover a
cidadania realizando sonhos?! É isso que podemos fazer juntos no dia 1º de outubro. 

1.4 Após a formalização do processo referente ao espaço de realização do evento (Prcesso SEI
nº ) e definição do Cartório de Registro Civil (Processo PROAD 201907000181692), este órgão
recebeu  sondagens  informais  de  possíveis  interessados  em  apoiar  o  evento,  dada  a  sua
relevância social. Diante de tal quadro, e considerando que a referida parceria reduzirá os custos
com a realização do casamento coletivo, a Defensoria Pública vislumbrou tal possibilidade.

1.5 Contudo,  em  razão  da  exiguidade  do  tempo,  e  com  vistas  a  observar  os  princípios  da
economicidade,  publicidade,  transparência e isonomia,  a Defensoria Pública decidiu,  na forma
eletrônica e por meio simplificado, tornar pública a possibilidade de manifestação de empresas
e/ou pessoas físicas interessadas em apoiar o evento.

1.6 Assim,  a  Defensoria  Pública  torna  público  um  processo  seletivo  para  que  você  ou  sua
empresa embarque nesse sonho, sendo um parceiro na realização desse evento!

1.7 Ressaltamos que a expectativa de público é de 800 (oitocentas) pessoas, incluindo os casais,
convidados para a cerimônia e autoridades. 

1.8 O evento terá a seguinte  divulgação  para as empresas parceiras,  independentemente  da
forma de participação:

a) prévia:  redes sociais  de parceiros,  5 (cinco) cards em redes sociais da Defensoria Pública
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(Facebook  e  Instagram),  com  a  marca  dos  parceiros;  site  institucional  da  DPE-GO
(www.defensoria.go.def.br) e mídia espontânea por meio de veículos de imprensa.

b) no dia do evento: cards em redes sociais da Defensoria Pública (Facebook e Instagram), com a
marca  dos  parceiros  e  site  institucional  da  DPE-GO (www.defensoria.go.def.br);  espaço  para
fixação de banners;

c) pós-evento:  cards em redes sociais  da Defensoria Pública (Facebook e Instagram),  com a
marca dos parceiros;  site  institucional  da DPE-GO (www.defensoria.go.def.br);  divulgação  dos
parceiros no vídeo oficial do casamento coletivo.

2. Forma, datas, locais e horários:

2.1 A entrega das manifestações de interesse deverá ser realizada por meio eletrônico, no período
das  8  horas  do  dia  04/09/2019,  até  18  horas  do  dia  19/09/2019,  no  seguinte  endereço:
dicom@defensoria.go.def.br, aos cuidados da Diretoria de Comunicação Social.

2.2 As propostas poderão ser manifestadas de duas formas:

a) serviços (ex: buffet, som, iluminação, vídeo, mesas e cadeiras, decoração, beleza, locação de
vestidos, ternos e adereços, música, entre outros correlatos);

b) pecúnia: 20 (vinte) quotas de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem recolhidos por meio de DARE,
que deverá ser solicitado pelo número 3201-3943;

2.3 É  vedada  a  publicidade  de natureza religiosa  ou  político-partidária,  bem como de  outros
produtos  ou  serviços  não  condizentes  com a  política  institucional  e  missão  constitucional  da
Defensoria Pública, ficando a diretoria de Comunicação Social, responsável por tal avaliação. 

2.4 A Defensoria Pública do Estado de Goiás reserva-se no direito de divulgar o patrocínio e de
utilizar, quando julgar oportuno, em suas ações e peças de comunicação institucional, e mídias
impressas (Jornal e Revista),  eletrônicas (Rádio e Televisão) e digitais  (internet,  sites e redes
sociais), bem como em seu portal na internet, sem qualquer direito à indenização. 

2.5 As proponentes declaradas aptas deverão assinar Termo de Patrocínio junto à Defensoria
Pública do Estado de Goiás, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a convocação, na
sede administrativa da Defensoria Pública, situada na Av. Coronel Joaquim de Bastos nº 282,
Setor Marista, Goiânia/GO. 

2
 Sede administrativa: Alameda Coronel Joaquim de Bastos, nº 282, Setor Marista. CEP: 74.175-150, Goiânia - GO.

Telefone: (62) 3201-3916



ANEXO I – MINUTA DO TERMO DE PATROCÍNIO 

Termo de Patrocínio que entre si celebram a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS,
inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  13.635.973/0001-49  ora  em  diante  denominada  DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, e a EMPRESA/PESSOA FÍSICA ….. inscrita no C.N.P.J. ou
C.P.Fn°..., doravante denominada APOIADORA, para a seleção pública para oferta de cotas de
apoio para realização do I Casamento Coletivo, na forma do processo seletivo de apoiadores. 

Aos _____ dias de ___________ de 2019, na sede da Defensoria Pública do Estado de Goiás,
presente o senhor. _____________________________, CPF: ________________, compareceu o
Sr.  _____________________________,  CPF n°  _____________________,  para  firmar  com a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS o presente Termo de Patrocínio, pelo qual se
obriga a  executar  o  objeto  desta  seleção,  na forma e  condições  estabelecidas  nas cláusulas
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS OBRIGAÇÕES

1.1 – A PATROCINADORA obriga-se a fornecer o seguinte serviço/pecúnia:

______________________________________________________________________________

1.2 A PATROCINADORA compromete-se a disponibilizar o objeto do patrocínio, quando pecúnia,
até o dia 20/09/2019, a ser recolhido por meio de DARE, que deverá ser solicitado pelo número
3201-3943

CLÁUSULA SEGUNDA- PRAZOS 

2.1 - O prazo de vigência do Termo de Patrocínio será tão somente para o período compreendido
da realização e finalização do “Casamento Coletivo”. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO PATROCINADOR 

3.1 Cumprir integralmente as condições estabelecidas neste Termo.

3.2  Responsabilizar-se  pelos  equipamentos/mobiliários/serviços  fornecidos,  incluindo  as
obrigações trabalhistas e fiscais decorrentes do patrocínio concedido.

3.3 Somente utilizar a logomarca da DEFENSORIA mediante expressa autorização da Diretoria de
Comunicação Social da DEFENSORIA.

3.4 Apresentar certidão de que não emprega menor

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA

4.1  -  Disponibilizar  os  devidos  locais  para  divulgação  da  marca  do  PATROCINADOR  nas
dependências do evento
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4.2  -  Acompanhar,  fiscalizar,  controlar  e  gerenciar  as  obrigações  assumidas  no  Termo  de
Patrocínio,  por  meio  da  Diretoria  de  Comunicação  Social,  ficando  também,  responsável  pela
validação dos instrumentos publicitários a serem disponibilizados pelo PATROCINADOR.

4.3  -  Fornecer  a  qualquer  tempo e  com a  máxima presteza,  mediante  solicitação  escrita  do
PATROCINADOR,  ressalvados  os  casos  de  urgência,  informações  adicionais  para  dirimir  as
dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente ajuste. 

CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

5.1 - O presente Termo de Patrocínio não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo
ou em parte. 

CLÁUSULA SEXTA - PUBLICIDADE 

6.1 – A DEFENSORIA reserva-se no direito de divulgar o patrocínio e de utilizar, quando julgar
oportuno, em suas ações e peças de comunicação institucional,  e mídias impressas (Jornal e
Revista), eletrônicas (Rádio e Televisão) e digitais (Internet, sites e redes sociais), bem como em
seu portal na internet, sem qualquer direito à indenização. 

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO 

7.1 -  Para dirimir  questões decorrentes deste Chamamento Público  fica declarado o Foro da
Comarca de Goiânia.

Goiânia, _____ de _________________ de 2019. 

Domilson Rabelo da Silva Júnior

Defensor Público-Geral do Estado 
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