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Sobre o ICLEI América do Sul

Há 30 anos o ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade atua como uma rede

global de mais de 2.500 governos locais e regionais comprometida com o

desenvolvimento urbano sustentável. Ativo em mais de 125 países, influencia as

políticas de sustentabilidade e impulsiona a ação para o desenvolvimento de baixo

carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular.

Na América do Sul, o ICLEI conecta seus mais de 100 governos associados em sete

países. Em 2018, para continuar construindo fortes relações de apoio com seus

associados, além da sua sede em São Paulo, abriu escritórios na Colômbia e na

Argentina. Além disso, com o intuito de fortalecer a agenda e de ficar mais próximo

às regiões estratégicas no Brasil, o ICLEI Brasil nasce em 2021 juntamente com o

Escritório Minas Gerais, o Escritório Pernambuco e o Escritório Rio Grande do Sul.

Conjuntamente com sua Rede de associados, a equipe de especialistas oferece

acesso ao conhecimento, a parcerias e capacitações para gerar mudanças

sistêmicas em prol da sustentabilidade urbana. Uma das áreas com maior atuação é

a que endereça questões relacionadas à energia como, por exemplo, eficiência e

transição energética. O ICLEI possui diversas experiências de caráter escalonável

desenvolvidas na região, que estão melhor descritas no Anexo deste documento.

Sobre a ABSOLAR

Fundada em 2013, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR)

é uma entidade nacional, sem fins lucrativos, que reúne empresas de toda a cadeia

de valor do setor solar fotovoltaico (FV) com operações no Brasil. A entidade

coordena, representa e defende os interesses de seus associados quanto ao

desenvolvimento do mercado e do setor, promovendo e divulgando a energia solar

fotovoltaica no País.



Principal expoente do setor solar FV brasileiro em território nacional e internacional.

Elaboram estudos técnicos e incentivam a formação, a qualificação e o networking

do setor por meio de parcerias, eventos, reuniões e nos canais de comunicação

digital.

Com intenso esforço em promover o crescimento e desenvolvimento do setor solar

fotovoltaico no Brasil, a ABSOLAR tem trabalhado como fonte de informação

qualificada e profissional para os agentes públicos e a imprensa, formadores de

opinião, sociedade civil e demais stakeholders.



Introdução ao Programa de Transição Energética nas Cidades: Edificações

Públicas Solares

O enfrentamento da emergência climática requer ações imediatas e em escala

global, dos setores público e privado. A ciência climática e a experiência mundial

afirmam que um caminho prioritário para lidar com esta realidade é a transição

imediata para as energias renováveis em todos os setores. Dentre as diferentes

formas de geração de energia renovável, destaca-se a solar fotovoltaica, seja pelo

alto potencial que o Brasil tem de utilizá-la, seja pelo acentuado crescimento dos

investimentos e da capacidade instalada no país.

Nesse sentido, o principal objetivo do Programa de Transição Energética nas

Cidades: Edificações Públicas Solares é possibilitar que as cidades possam realizar

essa transição energética, habilitando e orientando os governos locais a elaborar

projetos financiáveis com enfoque em energia solar fotovoltaica. Considerando que

um dos principais entraves no processo de obtenção de financiamento por parte de

entes locais é a elaboração de projetos consistentes para o acesso a recursos, a

iniciativa aqui proposta visa suprir essa lacuna ao prover insumos que aumentem a

taxa de convertibilidade de projetos junto a instituições financiadoras.

Método

O Programa parte de experiências anteriores do ICLEI no apoio à elaboração de

projetos de geração de energia fotovoltaica e eficiência energética junto a governos

locais, como o LEDS Lab e a ferramenta FASES. O primeiro pautará o apoio ao

desenvolvimento dos projetos após uma etapa de sensibilização e fortalecimento de

capacidades técnicas, enquanto a ferramenta aplica-se à análise de pré-viabilidade

dos projetos, dando suporte na tomada de decisão para o desenvolvimento dos

projetos com o maior potencial.

Os representantes dos governos locais terão a chance de trocar experiências e se

apropriar da metodologia de elaboração de projetos e da ferramenta, habilitando-se



para aplicá-las em outros projetos. Dessa maneira, as equipes técnicas do ICLEI, da

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), e seus parceiros

atuarão aportando conteúdo, facilitando as interações e apoiando bilateralmente

a(s) cidade(s) selecionada(s) na elaboração dos projetos em foco.

Resultados esperados

As equipes das cidades participantes sairão do processo com:

● Um projeto elaborado atendendo a critérios de financiamento de fontes

prioritárias de recursos e com análise de viabilidade realizada;

● O preparo necessário para replicar o processo de elaboração de projetos para

outras iniciativas; e

● Acesso a instituições financeiras que estejam alinhadas ao perfil do projeto.

Os projetos, uma vez implementados, impactarão na redução de emissões de GEE e

no fortalecimento da capacidade adaptativa, além de reduzir os gastos públicos com

energia. Os projetos também terão o potencial de contribuir para a conscientização

pública sobre a crise climática e a importância da transição energética.

Etapas do Programa

Figura 1. Etapas do Programa



1. Sensibilização e aproximação

2. Seleção de cidades

3. Fortalecimento de capacidades técnicas

a. Planejamento estratégico. Diagnóstico de lacunas, necessidades,

marco legal, governança para o planejamento; formação de grupos de

trabalho locais e capacitação em planejamento de projetos de ação

climática.

b. Conceitos e desenvolvimento de pré-projeto energia solar fotovoltaica

e eficiência energética

4. Apoio à análise de viabilidade - FASES

a. Aplicação da ferramenta FASES para definição dos edifícios com maior

viabilidade para o desenvolvimento de projeto de energia solar

fotovoltaica.

5. Fortalecimento das capacidades financeiras

a. Pré-Estruturação do Financiamento. Mapeamento e análise das

alternativas de financiamento , seleção da fonte de financiamento e

adequação do projeto para aplicação ao financiamento climático.

6. Suporte durante a aplicação ao financiamento

7. Verificação e Reporte: Suporte no reporte dos resultados, com padronização

em termos de impacto climático de forma a respeitar padrões internacionais

e promover um lastro/confiabilidade, além de capacitação sobre verificação e

reporte.

Produtos

1. Capacitação técnico-financeira na elaboração de projetos financiáveis

2. Relatório de pré-estruturação financeira:

I. Identificação das necessidades do Governo Local;

II. Caracterização das condições das fontes de recursos;

III. Apresentação de resultados

3. Relatório executivo com as etapas do processo



Cronograma de execução

O tempo de desenvolvimento é estimado para 6 meses.

Atividade Mese
s

1 2 3 4 5 6

Sensibilização 1

Fortalecimento de capacidades técnicas 2

Treinamento ferramenta FASES 1

Fortalecimento das capacidades
financeiras 2

Seleção de projeto 1

Verificação e Reporte 1

Encerramento 1



Diretrizes - Chamada para Patrocínio

O ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI América do Sul),
em parceria com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica
(ABSOLAR), convida pessoas jurídicas públicas e privadas (municípios, estados e
instituições privadas) para apoiarem e patrocinarem o Programa de Transição
Energética nas Cidades: Edificações Públicas Solares, com a finalidade de viabilizar
a transição energética nas cidades a partir do uso da tecnologia fotovoltaica. Por
meio de apoio técnico, governos locais serão orientados para a capacitação e
elaboração de projetos financeiramente viáveis, visando à captação de recursos
para a implementação de sistemas solares em edificações públicas.

Benefícios em patrocinar

Atuar como patrocinador do “Programa de Transição Energética nas cidades:

Edificações públicas solares” trará para a empresa interessada impactos positivos e

benefícios. Destacamos:

● Contribuir para geração de energia limpa de uma fonte ilimitada, melhorando

a qualidade de vida nos centros urbanos pela mitigação dos GEE, melhorando

a eficiência energética em prédios públicos e auxiliando na economia

financeira da administração pública com a redução do gasto com energia

elétrica.

● Contribuir de maneira concreta em ações que podem ser estudadas,

adaptadas e replicadas em outras cidades.

● Integração de ações sustentáveis da empresa com as que vêm sendo

desenvolvidas pela ABSOLAR e  ICLEI, junto com seus associados,;

● Participação em ações de responsabilidade social e ambiental, impactando

positivamente as métricas ESG (Ambiental, Social e Governança) da

empresa;

● Inserção ou fortalecimento da marca dentro do ambiente nacional e

internacional de ações para a agenda de energia solar fotovoltaica e

desenvolvimento sustentável;

● Fortalecimento da ação para alcance dos Objetivos do Desenvolvimento



Sustentável (ODS), vinculando-se a um projeto com impacto direto no

objetivo 7 - Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e

renovável para todos.

Os canais de comunicação do ICLEI América do Sul apresentam-se como

espaços de visibilidade e posicionamento de temáticas relacionadas ao

desenvolvimento urbano sustentável. Presente nas principais plataformas digitais, a

organização vem se posicionando e ampliando o alcance das pautas nas mídias

sociais e na imprensa. Somente em 2021, a organização já soma mais de 120 mil

visualizações únicas em seu site, que reúne informações detalhadas sobre suas

principais iniciativas e de parceiros; notícias exclusivas; materiais para download;

agenda de eventos; entre outros conteúdos informativos. Nas redes sociais, o ICLEI

conta com mais de 22.000 seguidores distribuídos entre Facebook, LinkedIn,

Twitter, Instagram e Youtube. Nestas plataformas, a organização divulga

diariamente conteúdo qualificado sobre a temática da sustentabilidade, do

desenvolvimento sustentável e do papel das cidades no combate à emergência

climática. São, portanto, espaços de grande visibilidade e de promoção de

iniciativas de fomento à agenda sustentável. Além disso, as iniciativas promovidas

pelo ICLEI América do Sul possuem grande capilaridade e repercussão na

imprensa: somente em 2021, já são mais de 240 inserções na mídia nacional e

internacional.

Somado aos números do ICLEI de difusão, os espaços que podem ser criados

pelas organizações envolvidas e pela ABSOLAR podem gerar produção de

conhecimento e difusão de informações de modo a inspirar outras cidades,

conscientizar a sociedade e estimular a adesão de mais empresas à produção e

oferta de serviços sustentáveis.

Cotas de patrocínio

Os interessados em patrocinar o projeto podem optar pela concessão de patrocínio

em conformidade com as cotas/valores e contrapartidas previstas a seguir:

https://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html
https://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html
https://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html


a. Cota Patrocínio: apoio à participação de um município (R$ 60 mil)

● Espaço de fala nas sessões e eventos do Programa: possibilidade de
ativações, a serem acordadas com o ICLEI

● Divulgação da logomarca como patrocinador em todos os materiais
gráficos do Programa

● Divulgação do patrocinador no website e nas redes sociais ativas do
ICLEI América do Sul: 3 posts por edição (na preparação, durante e após
o programa)

● Acesso a um documento síntese com os projetos elaborados e analisados
na edição em foco

● Possibilidade, a ser acordada com o ICLEI, de indicar a cidade para ser
convidada a participar do PTEC.

b. Cota Apoio Institucional: apoio parcial à participação de um

município (R$ 20 mil)

● Divulgação da logomarca como apoio em todos os materiais gráficos do
Programa;

● Divulgação do patrocinador no website e nas redes sociais ativas do
ICLEI América do Sul: 3 posts por edição (na preparação, durante e após
o programa);

● Acesso a um documento síntese com os projetos elaborados e analisados
na edição em foco.

c. Um mesmo proponente poderá patrocinar mais de uma cota para o

programa, em mais de uma cidade.

d. O valor de cada cota independe dos custos adicionais que os proponentes

venham a ter com a execução de ações de marketing ou outros itens que

venham a promover durante o projeto, tais como custos de produção de

materiais, contratação de pessoal e todos aqueles necessários para suas

contrapartidas.

e. O ICLEI e Parceiros se disponibilizam a fornecer as informações necessárias

para inserção do apoio ao “Programa de Transição Energéticas nas Cidades:

Edificações Públicas Solares” em relatórios socioambientais corporativos.



f. Os recursos captados via o presente Edital constituirão receitas a serem
aplicadas na promoção, organização e execução do PTEC e demais ações
correlatas, não estando sujeitas à devolução ou recebimento de nenhum tipo
de contraprestação econômica.

Condições De Participação

a. Poderão participar desta chamada proponentes que atendam a TODAS as

condições abaixo:

● Pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado;

● Comprovem capacidade econômico-financeira para honrar a cota de

patrocínio pleiteada;

● As proponentes deverão apresentar a seguinte documentação:

-Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

-Cópia da ata de Assembleia de Eleição e posse da Diretoria em exercício ou
outro documento que comprove os devidos poderes de representação, em
caso de município ou estado, apresentar termo de posse do gestor máximo;

-Cópia dos documentos de identificação (RG e CPF/MF) do representante
legal da proponente e respectivo comprovante de residência, em caso de
município ou estado, apresentar a documentação do prefeito ou governador
em exercício;

-Os documentos solicitados no item anterior deverão ser apresentados por
meio de cópias autenticadas - salvo os emitidos por intermédio da rede
mundial de computadores (internet) - e entregues em conjunto com a
proposta de patrocínio (Anexos 2 e 3 deste Regulamento), para fins de
assinatura do respectivo contrato de patrocínio.

b. Impedimentos:

● Empresas que estejam sob falência, em recuperação judicial ou

extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em

processo de dissolução ou liquidação;

● Empresas/instituições que atuam nos segmentos fumageiro/tabagista,



defensivos agrícolas, transgênicos, farmacêutico, armamentista, jogos

de azar, clubes de futebol;

● Pessoas jurídicas que tenham qualquer envolvimento em desastres

ambientais e ou qualquer suspeita de ligação com atividades ilícitas ou

casos de corrupção e afins.

c. O ICLEI e o parceiro reservam-se ao direito de negar oferta de patrocínio de

pessoas jurídicas que, mesmo não constando da lista de impedimentos, não

estejam alinhadas ao perfil do projeto e aderentes à missão do ICLEI.

Avaliação E Seleção Das Propostas De Patrocínio

Os interessados em participar da presente Chamada deverão enviar a
documentação pertinente ao patrocínio ao e-mail iclei-sams@iclei.org com cópia
para ana.wernke@iclei.org do dia 27 de setembro de 2022 até às 23:59 do dia
7 de outubro de 2022.

mailto:iclei-sams@iclei.org
mailto:ana.wernke@iclei.org


Anexo 1

Experiências e Antecedentes do ICLEI em Transição Energética

O ICLEI América do Sul vem desde 2013 trabalhando com as cidades da rede no tema de

desenvolvimento em baixo carbono, sendo este um dos pilares globais de atuação da

organização. A experiência adquirida com a implementação de projetos pilotos,

materialização de planos, políticas e ações com as cidades é a base hoje para a metodologia

aplicada no Programa de Transição Energética nas cidades: edificações públicas solares.

Neste anexo, trazemos um resumo das principais iniciativas da organização e website para

mais informações.

LEDS Lab

O Urban-Leds II foi uma iniciativa financiada pela Comissão Europeia e implementada pelo

ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade, em parceria com a ONU-Habitat, e cujo

principal objetivo foi promover estratégias de desenvolvimento urbano de baixas emissões,

visando contribuir para o enfrentamento das mudanças do clima. Na segunda fase desse

projeto, o LEDS Lab nasceu com a proposta de apoiar o desenvolvimento da capacidade das

cidades de elaborarem projetos financiáveis com a elaboração de uma metodologia

sistematizada no Guia de Elaboração de Projetos Financiáveis; e com a realização de

treinamento e assessoria a cidades selecionadas. Na sua primeira edição participaram Recife

e Belo Horizonte, no Brasil, Envigado e Tópaga, na Colômbia.

TAP Felicity

O Transformative Actions Program, também conhecido como TAP, é um programa que foi

criado dentro do escopo do projeto FELICITY, com o intuito de conectar projetos locais

relacionados ao clima com as principais atores-chave responsáveis por viabilizar sua

implementação, como os investidores e as facilities de preparação de projetos (PFFs, na

sigla em inglês). A mobilização de projetos ocorre em base anual por meio de chamadas, e

mais de 66 projetos já foram selecionados (com um valor de recursos demandado de

https://americadosul.iclei.org/projetos/urban-leds-ii/
https://americadosul.iclei.org/documentos/guia-de-elaboracao-de-projetos-financiaveis-de-acao-climatica/
https://iclei.org/en/TAP.html


aproximadamente 2,5 bilhões de euros), dos quais 45 já foram conectados com potenciais

parceiros dispostos a viabilizá-los.

FASES

A Ferramenta de Avaliação Técnico-Econômica de Sistemas de Energia Solar (FASES) tem

como principal objetivo a orientação técnico-financeira, para facilitar estratégias de

financiamento mais amplas sobre investimentos em energia renovável, demonstrando

análise econômica, estratégia financeira, retorno e benefícios climáticos/ambientais, para a

instalação de energia solar fotovoltaica em edifícios públicos. Este plano de financiamento

permitirá orientar os tomadores de decisão e facilitar a busca por financiamentos para

implementação de projetos e programas de ação.

A ferramenta permite tomar decisões sobre qual projeto tem a maior viabilidade a ser

desenvolvida. A partir do entendimento de 6 aspectos-chave para o desenvolvimento de

projetos de energia solar fotovoltaica:

1. Tamanho necessário de um sistema para atender a demanda

2. Área disponível

3. Investimento necessário para um sistema de energia solar fotovoltaico

4. Redução de emissões

5. Opções comerciais mais viáveis economicamente

6. Melhor modelo de negócios para o projeto (geração distribuída ou geração remota)

Action Fund Brazil

O Action Fund Brazil é um fundo para ação climática local, fruto de uma parceria entre o

Google.org e o ICLEI América do Sul. Em sua primeira edição, selecionou as cidades de

Curitiba(PR) e Porto Alegre (RS) para receberem projetos liderados por organizações civis e

alinhados a seus propósitos e instrumentos climáticos. Com o uso da ferramenta Google

Environmental Insights Explorer, as quatro organizações selecionadas se propuseram a

utilizar os dados disponibilizados pela plataforma para desenvolver estudos técnicos e

projetos de mitigação às mudanças climáticas.

Em matéria de energias renováveis e eficiência energética, uma prova de conceito da

aplicação de energia solar fotovoltaica e biodigestores foi implementada em duas escolas

https://americadosul.iclei.org/projetos/action-fund-brazil/
https://insights.sustainability.google/
https://insights.sustainability.google/


públicas do território vulnerável Morro da Cruz, em Porto Alegre, pelo projeto Morro da Cruz

Circular. Em Curitiba, o projeto SOLAR reformou o centro comunitário da comunidade 29 de

março, que recebeu dois sistemas fotovoltaicos e um sistema de aquecimento solar que

alimenta computadores, chuveiros e uma rede de iluminação local de lâmpadas LED. 

Projeto 100% Renováveis

O Projeto 100% Renováveis é um projeto global do ICLEI, com início em 2019 e com

previsão de término em 2023. Na América do Sul, apoia as cidades argentinas de

Avellaneda, La Plata e Rosário na construção de um roteiro (roadmap) para a transição

energética, priorizando ações para atingimento de cenários de diminuição de gases de efeito

estufa em 2030 e 2050. As ações priorizam o aproveitamento do potencial local de recursos

energéticos renováveis para geração descentralizada.

Financiado pela International Climate Initiative (IKI), do Ministério Federal do Meio

Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha (BMU), o projeto visa

contribuir para o cumprimento dos objetivos nacionais de clima e energia por meio das

Contribuições Nacionais Determinadas (NDC) e outras metas, como melhoria da segurança

e eficiência energética e a criação de emprego, tendo em vista também os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU.

https://americadosul.iclei.org/projetos/100re/


ANEXO 2

MINUTA DE CONTRATO DE PATROCÍNIO
COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

CONTRATO DE PATROCÍNIO QUE CELEBRAM A

[●], e o ICLEI – AMÉRICA DO SUL.

DAS PARTES

Pelo presente instrumento que celebram entre si, de um lado:

A [nome da empresa patrocinadora], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob

nº [●], com sede no endereço [●], neste ato representada por [●], [qualificação],

portador(a) da carteira de identidade RG n° [●], inscrito no CPF sob n° [●], residente e

domiciliado(a) na [●], CEP [●], aqui denominada simplesmente “PATROCINADORA”,

E de outro:

ICLEI América do Sul, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua Marquês de Itu,

nº 70, 14º andar, Vila Buarque, São Paulo, SP, inscrito no CNPJ sob no 03.898.408/0001-10,

neste ato representado por seu Secretário Executivo, RODRIGO DE OLIVEIRA PERPÉTUO,

portador do RG nº [●], expedido por [●] e inscrito no CPF nº [●], aqui denominado

simplesmente “PATROCINADO”.

RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE PATROCÍNIO (“Contrato”), que se regerá

pelas seguintes cláusulas e condições, mutuamente aceitas pelas partes:

1 OBJETO

1.1 Considerando a Chamada Nacional de Cidades e Instituições Privadas, publicada pelo



PATROCINADO e a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), o

presente CONTRATO tem por objeto o patrocínio, pela PATROCINADORA, do Programa

de Transição Energética nas Cidades: Edificações Solares Públicas, daqui em diante

denominado PTEC.

1.2 O PTEC será promovido pelo PATROCINADO mediante a cota escolhida e que consta na

Chamada para Parceiros Patrocinadores, qual seja: Apoio Institucional OU Patrocínio,

cuja descrição encontra-se na Cláusula 4.

1.3 Outro(s) PATROCINADORE(S) será(ão) escolhido(s) pelo PATROCINADO, ainda no

âmbito da Chamada Nacional de Cidades e Instituições Privadas para apoio ao

Programa de Transição Energética nas Cidades: Edificações Públicas Solares (PTEC) 1ª

Edição, para aquisição de outras cotas.

2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 O presente CONTRATO reger-se-á pela Constituição da República Federativa do Brasil

de 1988, pelo Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e

pela Chamada para Parceiros Patrocinadores divulgada no site do PATROCINADO em

Maio de 2022.

3 RESPONSABILIDADES DA PATROCINADORA

3.1 À PATROCINADORA caberá o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou R$

60.000,00 (sessenta mil reais) a título de patrocínio, referente a 1 (uma) cota de

Apoio Institucional para realização do PTEC.

3.2 O Preço inclui todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução deste contrato, inclusive tributos, taxas, contribuições e/ou impostos,

encargos sociais, fiscais e comerciais incidentes, bem como quaisquer obrigações e

responsabilidades assumidas pela PATROCINADA no âmbito do presente Contrato.

3.3 O Preço deverá ser pago pela PATROCINADORA mediante a emissão de Nota Fiscal e

boleto bancário com até 5 (cinco) dias de antecedência ao vencimento e enviá-los para

o e-mail institucional adm@iclei.org.

3.4 A PATROCINADORA deverá fornecer ao PATROCINADO todas as informações, bem

como os modelos necessários a serem utilizados, em formato digital, com o intuito de

mailto:adm@iclei.org


prevenir quaisquer distorções na(s) aplicação(ões) da marca da PATROCINADORA.

4 DAS CONTRAPARTIDAS

4.1 Em contrapartida aos recursos financeiros aportados em virtude do patrocínio da cota

Apoio Institucional, o PATROCINADO deverá:

4.1.1. Realizar a divulgação da logomarca da PATROCINADORA como apoio em todos os

materiais gráficos do Programa;

4.1.2. Realizar a divulgação da PATROCINADORA no website e nas redes sociais ativas do

PATROCINADO, que somam o total de 3 (três) posts (na preparação, durante e após

o programa);

4.1.3. Providenciar acesso a um documento síntese com os projetos elaborados e

analisados na edição em foco.

OU

4. Em contrapartida aos recursos financeiros aportados em virtude do patrocínio da cota

Patrocínio, o PATROCINADO deverá:

4.1.1. Realizar a divulgação da logomarca da PATROCINADORA como apoio em todos os

materiais gráficos do Programa;

4.1.2. Realizar a divulgação da PATROCINADORA no website e nas redes sociais ativas do

PATROCINADO, que somam o total de 3 (três) posts (na preparação, durante e após o

programa);

4.1.3. Providenciar acesso a um documento síntese com os projetos elaborados e analisados

na edição em foco.

4.1.3. Espaço de fala nas sessões e eventos do Programa: possibilidade de ativações, a

serem acordadas com o ICLEI;

4.1.4. Divulgação do patrocinador no website e nas redes sociais ativas do ICLEI América do

Sul: 3 posts por edição (na preparação, durante e após o programa);

4.1.5. Possibilidade, a ser acordada com o ICLEI, de indicar a cidade a ser convidada a

participar do PTEC.



5 DIVULGAÇÃO DA MARCA

5.1 A divulgação pelo PATROCINADO das marcas da PATROCINADORA poderá ser

realizada no limite necessário para o cumprimento das obrigações estipuladas neste

instrumento.

5.2 O PATROCINADO compromete-se a não usar, registrar e/ou tentar registrar qualquer

marca, nome de domínio, nome comercial e/ou nome fantasia que seja similar a

qualquer elemento das marcas e/ou que contenha e/ou reproduza, no todo ou em

parte, qualquer elemento da marca da PATROCINADORA.

5.3 O direito de divulgação das marcas da PATROCINADORA estabelecido neste

CONTRATO não poderá ser cedido, transferido, onerado ou dado em garantia a

quaisquer terceiros pelo PATROCINADO, seja a que título for, inclusive por sucessão,

sem prévia e expressa anuência da PATROCINADORA.

6 NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL E MÃO DE OBRA EM CONDIÇÕES

DEGRADANTES

6.1 O PATROCINADO compromete-se a não utilizar, em qualquer das atividades

relacionadas à execução deste CONTRATO, mão de obra infantil, escrava ou de

trabalho degradante, em observância à legislação aplicável, bem como envidar

esforços para que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os

fornecedores de seus insumos e prestadores de serviços.

6.1.1 Sempre que solicitado pela PATROCINADORA, o PATROCINADO compromete-se a

emitir declaração por escrito que cumpriu ou vem cumprindo a exigência descrita

nesta cláusula.

7 DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

7.1 Fica estipulado que, por força deste CONTRATO, não se estabelece nenhum vínculo

empregatício de responsabilidade da PATROCINADORA com relação ao pessoal que a

PATROCINADA utilizar, direta ou indiretamente, para a consecução das atividades

objeto deste instrumento, bem como não se estabelece qualquer tipo de relação de

subordinação entre as PARTES.



7.2 O PATROCINADO obriga-se a manter a PATROCINADORA a salvo de qualquer litígio,

assumindo todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias referentes ao

pessoal utilizado direta ou indiretamente para o cumprimento do presente ajuste.

7.3 O PATROCINADO deve comprovar, a qualquer tempo, o pagamento dos tributos que

incidam sobre a execução do objeto do contrato. Ademais, o PATROCINADO fica

autorizado a reter e compensar valores, se demandado, na condição de responsável

subsidiário de verbas trabalhistas.

7.4 Os tributos devidos, inclusive aqueles de natureza trabalhista e previdenciária, em

decorrência direta ou indireta, com a execução do presente contrato por parte do

PATROCINADO, serão de sua única e exclusiva responsabilidade, não cabendo à

PATROCINADORA qualquer direito, a título de reembolso ou compensação.

8 PRAZO

8.1 O presente CONTRATO terá início na data de sua assinatura e término no dia [XXX],

15 (quinze) dias após o encerramento do PTEC, mediante o cumprimento pelas Partes

de suas respectivas obrigações nos termos deste CONTRATO.

8.2 DIREITO À IMAGEM

8.3 A PATROCINADORA autoriza a utilização de Imagens dos eventos realizados no âmbito

do PTEC pelo PATROCINADO para fins de divulgação institucional.

8.4 O PATROCINADO poderá fazer referência à PATROCINADORA apenas para fins de

divulgação institucional, como patrocinadora do PTEC.

8.5 A responsabilidade legal pelo uso das imagens é exclusiva do PATROCINADO, não

sendo cabível qualquer direito de regresso contra a PATROCINADORA.

9 DO SIGILO E DA PROTEÇÃO DE DADOS

9.1 As PARTES, bem como seus colaboradores, subordinados e representantes

comprometem-se, a qualquer título, a manterem o mais absoluto sigilo e

confidencialidade a respeito de todas as informações, dados, documentos e demais

elementos que venham a ter conhecimento ou acesso em razão da execução deste

instrumento, sendo cada parte responsável por qualquer violação diante da obrigação

prevista nesta cláusula.



9.2 As PARTES, em comum acordo, submetem-se ao cumprimento dos deveres e

obrigações referentes à proteção de dados pessoais e se obrigam a tratá-los se

coletados no âmbito deste contrato, se houver, nos termos da Lei nº 12.965, de 23 de

abril de 2014, Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016, Lei nº 13.709, de 14 de

agosto de 2018 e demais legislações vigentes aplicáveis.

9.3 As PARTES se comprometem em excluir, de maneira correta, os dados confidenciais

eventualmente obtidos para execução deste contrato após o seu término.

10 CONDIÇÕES GERAIS

10.1 O presente instrumento poderá ser complementado e/ou alterado por termos aditivos,

desde que devidamente assinados pelas PARTES e anexados a este instrumento.

10.2 A não exigência, por qualquer uma das PARTES, do cumprimento de qualquer cláusula

ou condição estabelecida, será considerada mera tolerância, não implicando na sua

renovação, tampouco na abdicação do direito de exigi-la no futuro, não afetando a

validade deste instrumento e quaisquer de suas condições.

10.3 As PARTES não poderão ceder, transferir ou sub-rogar os direitos e obrigações deste

instrumento sem o prévio e expresso consentimento da outra Parte.

10.4 As PARTES declaram e garantem uma à outra estarem autorizadas a celebrarem o

presente instrumento, sem infringir ou descumprir qualquer dispositivo de lei, bem

como estarem regularmente representadas pelos seus subscritores.

10.5 A PATROCINADA não se responsabiliza por quaisquer relações comerciais, sucessos ou

insucessos da PATROCINADORA com eventuais negociações/acordos ou contatos

comerciais realizados com o público participante do Programa de Aceleração.

10.6 A PATROCINADA declara e garante que a assinatura e execução deste Contrato não

constituem e não constituirão: a) uma violação ou um conflito com qualquer outro

acordo entre a PATROCINADA e outra pessoa ou entidade, ou qualquer obrigação

legal, incluindo, mas sem se limitar, qualquer dever de fidúcia ou ordem judicial a que

ela esteja sujeita; b) violação de qualquer direito de exclusividade que tenha com

outrem; c) violação de qualquer direito de propriedade intelectual de terceiros.

11 RESCISÃO



11.1 O presente CONTRATO poderá ser rescindido por qualquer das Partes, mediante

comunicação por escrito com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência à outra

parte.

11.2 Ocorrendo rescisão pelo descumprimento das obrigações contratuais ou por violação

das cláusulas deste contrato por qualquer das PARTES, se ofenderem ou prejudicarem

a imagem uma da outra, atuando contra seus valores e forma de atuação, a PARTE

que der causa deverá arcar com multa equivalente ao valor do contrato, nos termos

do art. 412 do Código Civil, além de responder civilmente por tais ações.

12 NOTIFICAÇÕES

12.1 Todos os avisos, notificações ou comunicados a serem efetuados pelas PARTES com

relação ao presente CONTRATO deverão revestir a forma escrita e serão considerados

devidamente entregues quando da confirmação da entrega bem-sucedida para a outra

Parte, dentro de 7 (sete) dias, por meio de correio e e-mail institucional. Para tanto,

os endereços abaixo serão utilizados:

Pelo PATROCINADO

Para questões operacionais:

Nome: Ana Vitória Wernke

Cargo: Coordenadora de Relações

Institucionais e Advocacy do ICLEI.

E-mail: ana.wernke@iclei.org

Pela PATROCINADORA

Para questões operacionais:

Nome:

Cargo:

E-mail:

13 SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

13.1 Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP como único competente para dirimir e

julgar quaisquer pendências eventualmente resultantes do presente CONTRATO e que

não tenham sido solucionadas administrativamente, renunciando-se a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 2

(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produzam

todos os seus efeitos legais.



São Paulo, ________ de setembro de 2022.

ICLEI – América do Sul [PATROCINADORA]

Testemunhas:

__________________________

Nome:

RG:

____________________________

Nome:

RG:



ANEXO 3

MINUTA DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PATROCÍNIO

(EM PAPEL TIMBRADO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO)

Pelo presente documento, [●], qualificação, inscrita no CNPJ nº [●], com sede na [●], na

pessoa do Sr(a). [●], seu representante legal, portador(a) do documento de identidade (RG)

nº [●], inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [●], vem apresentar proposta de patrocínio para a 1ª

edição do Programa de Transição Energética nas Cidades: Edificações Solares Públicas,

conforme Chamada para Parceiros Patrocinadores divulgada no site oficial do ICLEI em Maio

de 2022, acompanhada dos documentos relativos à habilitação respondendo, assim, pela

representada, comprometendo-se a honrar, em caráter irrevogável e irretratável com o

patrocínio de 1 (uma) cota de Apoio Institucional no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Local, [●], [●] de [●] de 2022.

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica.
Cargo.

Nome da empresa.


