
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 003/2018

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes – Campus Nova Venécia torna
pública  a  abertura  de  inscrições  para  a  presente  chamada  e  convida  os  interessados  para  apresentarem
propostas nos termos aqui estabelecidos, atendendo à necessidade de interesse público conforme segue:

1 OBJETIVO

O Campus Nova Venécia do Ifes  lança a presente  Chamada Pública com o objetivo de atender  à ação
institucional intitulada “Aniversário de 10 anos do Ifes Nova Venécia”, que visa comemorar 10 anos de acesso
a conhecimento técnico, científico e tecnológico em Nova Venécia e região, além de promover a interação do Ifes
com a comunidade externa e interna.

2 OBJETO

O objeto do presente edital é apoio e patrocínio para a realização de um evento de aniversário de 10 anos do
Ifes campus Nova Venécia a ser realizado para comunidade acadêmica, servidores e sociedade local.

A participação será por meio de pagamento direto ao fornecedor para as atividades da programação do evento
ou prestação de serviços, sem transferências de recursos financeiros para o Ifes. Somente, para patrocínio da
peça  teatral  que  será  feito  por  intermédio  da  Fundação  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  da  Ciência  e
Tecnologia (FACTO).

A  interação  com  o  setor  produtivo,  associações,  sindicatos  ou  conselhos  profissionais,  potenciais
patrocinadores desta ação, contribui  para o processo de formação, além de possibilitar  estabelecer novas
relações institucionais no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão.

3 INSCRIÇÕES

3.1 Deferidas as inscrições para proponentes que cumpram todas as condições gerais e específicas descritas
abaixo:

3.1.1 Condição Geral:

I - Pessoas Jurídicas em dia com as obrigações tributárias, trabalhistas e demais normas legais a que estejam
sujeitas;

II - Pessoas físicas em dia com as obrigações legais.

3.1.2 Condições específicas

Não poderão participar deste edital as empresas que possuem vínculo contratual com o Ifes.

3.1.3 As pessoas jurídicas que descumpriram obrigações assumidas em editais de patrocínio anteriores, nos
últimos 2 (dois) anos, estão impedidas de participar desta seleção.

3.2 Período de inscrições 



As inscrições deverão ser realizadas no prazo de 29 de outubro de 2018 à 08 de novembro de 2018.

3.3 As  inscrições  serão recebidas por  e-mail  (extensao  .nv@ifes.edu.br  )   até  as  23h59min  do  prazo  de
submissão.

3.4 No ato da inscrição, o candidato deverá anexar ao e-mail os seguintes documentos em formado .pdf:

3.4.1. Formulário de inscrição preenchida, disponível nesta chamada (Anexo I);

3.4.2. Cópia da cédula de identidade do responsável;

3.4.3. Cópia do CPF do responsável;

3.4.4. Cópia do CNPJ da empresa;

3.4.5. Negativa de débitos junto à União, estados e municípios, dentro do prazo de validade.

A inscrição torna-se sem efeito, quando a pessoa jurídica não disponibilizar os documentos solicitados.

4 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:

Serão divulgadas as inscrições homologadas no seguinte endereço eletrônico do portal do Ifes na Internet:
https://www.ifes.edu.br/campi/campus-nova-venecia, no dia 09 de novembro de 2018.

5 ATRIBUIÇÕES

Categorias Vagas Atribuições Contrapartida

Patrocínio 3 Cada  cota  será  de
R$2.000,00  para
pagamento do espetáculo
teatral  “LABIRINTOS”,
que  é  um  monólogo,
protagonizado  pelo  ator
Luciano  Viana,  inspirado
em  livros  do  escritor
Augusto  Cury,  textos  de
Oscar  Wilde,  Michel  de
Montaigne,  Mario
Quintana,  mesclado  com
texto motivacionais.

• Área  para  montagem  de  estande/quiosque  para
exposição  da  marca,  durante  toda  programação  do
evento,  no  campus Nova Venécia  OU  exposição da
marca  na  TV  disponível  no  saguão  do  campus,
durante toda semana do evento.

• Divulgação da marca em todas as redes sociais do
Ifes  campus  Nova  Venécia,  em  postagens
relacionadas a toda programação do evento.;

• Divulgação da marca em todo material  gráfico do
evento.

Apoio 1 Hospedagem  para  3
pessoas  do  espetáculo
teatral  “LABIRINTOS”,
duas diárias, do dia 21 a
23 de novembro de 2018.

• Área  para  montagem  de  estande/quiosque  para
exposição da marca, durante o dia das apresentações
da peça (22/11/2018), no campus Nova Venécia.

• Exposição da marca na TV disponível no saguão do
campus,  durante  o  dia  das  apresentações  da  peça
(22/11/2018).

• Divulgação da marca em todas as redes sociais do
Ifes  campus  Nova  Venécia  em  postagens
relacionadas a apresentação da referida peça teatral.

Apoio 1 Dois  jantares  e  um
almoço para três pessoas
do  espetáculo  teatral
“LABIRINTOS”.

Jantar – 21 e 22/11/2018

Almoço – 22/11/2018

• Exposição da marca na TV disponível no saguão do
campus,  durante  o  dia  das  apresentações  da  peça
(22/11/2018).

• Divulgação da marca em todas as redes sociais do
Ifes  campus  Nova  Venécia  em  postagens
relacionadas a apresentação da referida peça teatral.

Apoio 1 Transporte  rodoviário  da
Orquestra “Pop Jazz”  de
Vitória  à  Nova  Venécia,
no  dia  23/11/18,  e Nova
Venécia à Vitória,  no dia
24/11/18.

• Área  para  montagem  de  estande/quiosque  para
exposição  da  marca,  durante  toda  programação  do
evento, no campus Nova Venécia.

• Exposição da marca na TV disponível no saguão do
campus, durante toda semana do evento.



• Divulgação da marca em todas as redes sociais do
Ifes  campus Nova  Venécia,  em  postagens
relacionadas a toda programação do evento;

• Divulgação da marca em todo material  gráfico do
evento.

Apoio 1 Hospedagem  para  55
pessoas,  da  Orquestra
“Pop Jazz” diária do dia
23 para 24/11/18

• Área  para  montagem  de  estande/quiosque  para
exposição  da  marca,  durante  toda  programação  do
evento, no campus Nova Venécia.

• Exposição da marca na TV disponível no saguão do
campus, durante toda semana do evento.

• Divulgação da marca em todas as redes sociais do
Ifes  campus  Nova  Venécia,  em  postagens
relacionadas a toda programação do evento;

• Divulgação da marca em todo material  gráfico do
evento.

Apoio 1 Lanche para 55 pessoas,
da Orquestra  “Pop Jazz”
no dia 23/11/2018

• Área  para  montagem  de  estande/quiosque  para
exposição da  marca,  durante  um dia  do  evento,  no
campus Nova Venécia;

• Exposição da marca na TV disponível no saguão do
campus, durante um dia da programação do evento. 

• Divulgação da marca em todas as redes sociais do
Ifes  campus  Nova  Venécia,  em  postagens
relacionadas a apresentação da Orquestra “Pop Jazz”.

Apoio 1 Jantar  para  55  pessoas,
da Orquestra  “Pop Jazz”
no dia 23/11/2018

• Área  para  montagem  de  estande/quiosque  para
exposição da marca, durante um dia da programação
do evento, no campus Nova Venécia.

• Exposição da marca na TV disponível no saguão do
campus, durante toda semana do evento.

• Divulgação da marca em todas as redes sociais do
Ifes  campus  Nova  Venécia,  em  postagens
relacionadas a toda programação do evento.

Apoio 1 Coquetel  para  250
pessoas  no  dia  21  de
novembro  de  2018,  no
saguão  do  Ifes  campus
Nova Venécia

• Área  para  montagem  de  estande/quiosque  para
exposição da marca, durante o dia 21/11/2018.

• Exposição da marca na TV disponível no saguão do
campus, durante toda semana do evento.

• Divulgação da marca em todas as redes sociais do
Ifes  campus  Nova  Venécia,  em  postagens
relacionadas a toda programação do evento.

6 SELEÇÃO

6.1  As  propostas  serão  avaliadas  por  comissão  formada  pelos  servidores  que  formam  a  comissão
organizadora do evento, designados pela Portaria Nº. 163, de 21 de maio de 2018.

6.2 Em caso de uma quantidade de interessados superior ao limite da cota, os critérios de desempate serão os
seguintes:

6.2.1. Ter convênio com o Campus Nova Venécia (podendo ser este convênio estágio de estudante(s) do
Campus;

6.2.2. Tempo de convênio com o Campus Nova Venécia (vence a instituição/empresa que tiver mais tempo
de convênio);

6.2.3. Data e horário de recebimento da proposta, entre os dias 29 de outubro de 2018 até às 23h59min do dia
08 de novembro de 2018.  (vence a instituição/empresa que enviar a proposta antes).

6.3 A proposta poderá ser desclassificada se:



6.3.1 A empresa estiver relacionada à comercialização de produtos nocivos à saúde, que atentem à moral e
aos bons costumes, ou à divulgação de materiais que remetam a assuntos políticos e religiosos;

6.3.2  A  Comissão  designada  para  seleção  das  propostas  se  reserva  ao  direito  de  solicitar  informações
complementares que julgar necessárias.

7 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A  divulgação  dos  resultados  será  realizada  no  portal  institucional  do  Ifes  na  Internet
–https://www.ifes.edu.br/campi/campus-nova-venecia, no dia 09 de novembro de 2018.

8 DOS RECURSOS

Os recursos referentes ao resultado da chamada pública deverão ser encaminhados por escrito, protocolado e
encaminhado a comissão organizadora do evento em um prazo de 24 horas contados a partir do horário de
divulgação, no Ifes campus Nova Venécia.

9 DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS

A homologação dos resultados se dará no dia 12/11/2018, depois da análise dos recursos, com divulgação no
portal institucional do Ifes na Internet - https://www.ifes.edu.br/campi/campus-nova-venecia,

10 DA VALIDADE DA CHAMADA

O resultado da CHAMADA PÚBLICA será válido até a realização do evento.

11 DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Eventuais mudanças neste Edital serão realizadas por meio de RETIFICAÇÕES.

11.2 Não  serão  aceitas  as  inscrições  que  forem  encaminhadas  fora  do  prazo  e  em  lugar diferente  do
especificado neste edital.

11.3 Casos omissos serão julgados pela Comissão de Avaliação.

______________________, _____ de ___________ de 20___.

_____________________________________

Diretor-Geral Ifes campus Nova Venécia



ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO –  CHAMADA PÚBLICA 001/2018

Dados pessoais do Proponente ou Responsável

NOME COMPLETO:

DATA DE NASCIMENTO: CPF: RG:

ENDEREÇO:

E-MAIL:

TELEFONES:

Dados Jurídicos

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ: ENDEREÇO:

TELEFONES:

Dados da Participação no Edital           /                

(   ) PATROCÍNIO

(   ) APOIO

Descrição do Patrocínio Descrição do Apoio

(    ) TOTAL Objeto:

(    ) PARCIAL

Descrição da COTA PARCIAL:

_________________cidade), ____de_______________ de________.(data)

___________________________________________

Assinatura



ANEXO II – RESOLUÇÃO CS Nº 45/2017

FORMULÁRIO DE DESCRIÇÃO DO PROJETO 
EDITAL CHAMADA PÚBLICA 001/2018

Dados do Requerente

Responsável: Késia Zoteli de Oliveira Delevedove

Siape: 1053478 Campus: Nova Venécia

Setor: Coordenadoria Geral de Extensão

Telefones:E-mail: kesia.zoteli@ifes.edu.br 27 3752-4337

Resumo do Projeto

O Ifes completa 10 anos na cidade de Nova Venécia oportunizando à comunidade local o acesso a
conhecimento técnico, científico e tecnológico, além de atividades culturais. 

Diante da importância desta Instituição para a região, será realizado um evento em comemoração ao
seu aniversário, entre os dias 21 e 24 de novembro de 2018.

O Evento ocorrerá no Ifes – campus Nova Venécia e a apresentação da Orquestra “Pop Jazz” será na
principal praça pública da cidade, a praça Adélio Lubiana, contanto com uma programação que integra
alunos, servidores, egressos e todo o público da região

O evento conta com a seguinte programação:

* Durante toda a semana acontecerá:

- o recreio cultural no campus

- Apresentação de vídeos selecionados durante o dia no “Espaço 10 anos Ifes NV”

21/11 (quarta-feira)

19:00 – Abertura Oficial

20:30 – Inauguração do nome da biblioteca do campus

20:35 – Lançamento do livro “Experiências Geográficas e Educação”

20:45 – Coquetel

21:00 – Apresentação musical – banda do campus

22/11 (quinta-feira)

13:30 – Apresentação peça teatral “Labirintos, uma viagem da mente humana nos palcos da vida” -
para comunidade acadêmica do Ifes

19:00 – Show de talentos

20:00 – Apresentação peça teatral “Labirintos, uma viagem da mente humana nos palcos da vida”” –
para comunidade externa 

23/11 (sexta-feira)

19:30 – Apresentação da Orquestra “Pop Jazz” na praça Adélio Lubiana

24/11 (sábado)

08:00 às 11:00 – Torneio de futebol entre servidores, alunos e egressos

O presente edital visa Custear os gastos com o Evento:  Ifes campus Nova Venécia - 10 anos”.

A participação dos patrocinadores  será por meio de pagamento direto ao fornecedor para as atividades
da programação do evento ou prestação de serviços, sem transferências de recursos financeiros para o
Ifes. Somente, para patrocínio da peça teatral que será feito por intermédio da Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FACTO).

O  patrocínio  se  dará  em troca  da  divulgação  da  (s)  marca  (s)  da  empresa  patrocinadora  (s)  em
conformidade com as contrapartidas previstas neste edital.

Justificativa



O  evento  propicia  mecanismos  de  interação  entre  o  setor  produtivo,  associações,  sindicatos  ou
conselhos  profissionais,  potenciais  patrocinadores  desta  ação,  contribuindo  para  o  processo  de
formação,  além de possibilitar  e  estabelecer  novas relações institucionais  no âmbito do ensino,  da
pesquisa e da extensão.

Metas a serem atingidas

Custear financeiramente o evento; 

Estimular  atividades  cujo  desenvolvimento  implique  relações  multi,  inter  e/ou  transdisciplinares  e
interprofissionais de setores do Ifes da sociedade;

Divulgação do Ifes campus Nova Venécia como instituição promotora da educação profissional pública
de  excelência,  que  integra  ensino,  pesquisa  e  extensão,  para  a  construção  de  uma  sociedade
democrática, justa e sustentável;

Divulgação das empresas parceiras como apoiadoras das atividades realizadas pelo Ifes campus Nova
Venécia para o desenvolvimento da região noroeste capixaba.

Objetos a serem patrocinados/apoiados Orçamentos

Pagamento do espetáculo teatral R$ 6.000,00

Hospedagem para 3 pessoas do espetáculo teatral “LABIRINTOS”, duas diárias R$ 550,00

Três jantares e dois almoços para três pessoas do espetáculo teatral “LABIRINTOS R$ 200,00

Transporte rodoviário da Orquestra “Pop Jazz” R$ 4.000,00

Hospedagem para 55 pessoas, da Orquestra  “Pop Jazz R$ 3.500,00

Lanche para 55 pessoas, da Orquestra “Pop Jazz R$ 700,00

Jantar para 55 pessoas, da Orquestra “Pop Jazz” R$ 1.400,00


