(Redigir preferencialmente em papel timbrado da empresa)

CARTA DE INTENÇÃO DE PATROCÍNIO
Venho manifestar a intenção de colaborar com o Projeto BH é da Gente – Oficinas para todo mundo (n°
2018.03.0014), executado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, CNPJ n° 18.715.383/0001-40, ora
representada pelo Sr. Alexandre Kalil, CPF 298.531.096-20, conforme condições previstas no Edital de
Chamamento Público SMEL 001/2019 e Plano de Patrocínio nº 05/2019 e nos termos do Decreto Estadual
nº 46.308/2013. Declaro estar em condição cadastral, fiscal e tributária regular, ser sediado em Minas
Gerais e enquadrado no Regime de Recolhimento de ICMS Débito e Crédito.
1.

Dados da Empresa*

Tipo de colaboração ( ) Patrocínio ( )Apoio
Razão Social da Empresa
CNPJ

Inscrição Estadual

Endereço

Número

Complemento

Bairro

Município/Estado

CEP

Representante Legal

CPF

Telefone

E-mail

2.

Recursos

Valor Total do Patrocínio

R$

1- 1-Parcela a ser repassado ao projeto esportivo (90% do total)

R$

2-Parcela a ser depositado a favor da SEESP, por meio de Documento de Arrecadação
R$
Estadual-DAE (10% do valor do incentivo fiscal)
Faixa de dedução do ICMS
( ) Até 3% – empresa com saldo devedor anual até R$20.000.000,00
( ) Até 2% - empresa com saldo devedor anual de R$20.000.000,01 a R$100.000.000,00
( ) Até 1% - empresa com saldo devedor anual acima de R$100.000.000,00
Obs.: considera-se saldo devedor anual a soma dos saldos mensais relativas ao ano anterior.
3.

Apoio

Descrição do material e/ou serviço a ser disponibilizado:

Belo Horizonte, ________de__________________de 2019

___________________________________________
Assinatura/Identificação
Representante legal da Empresa
*Os seguintes documentos deverão ser anexados a essa carta de intenção: Cópia frente e verso de documento de
identidade e CPF do representante legal; Cópia do documento (estatuto, contrato social ou similar) que comprove que
o representante pode assinar pela empresa; Cópia da procuração em vigor, se for o caso, na qual esteja identificado o
representante legal autorizado e a sua autonomia para assinar pelo apoiador.

