EDITAL 21/PROPEX DE CHAMADA PÚBLICA PARA CAPTAÇÃO DE
PATROCÍNIO PARA O EVENTO SNCT IFS - 2019
O Instituto Federal de Sergipe torna público através da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Extensão – PROPEX, o edital para captação de patrocínio para a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia do IFS por entidades públicas e/ou privadas, na forma das
exigências do presente edital.
1.

DO OBJETO
1.1. O presente chamamento público tem por objeto a captação de patrocínio por 50
entidades públicas e/ou privadas, para a realização do evento SNCT IFS-2019,
que acontecerá de 21 a 25 de outubro de 2019, em Sergipe -BR.
1.2. A captação de patrocínio se dará em troca das contrapartidas previstas para cada
modalidade de cota, conforme determinado neste edital; destaca-se que não
haverá transferência de recursos financeiros por parte do patrocinador. Para o
IFS, devendo o patrocinador contratar/comprar os itens do patrocínio
diretamente dos fornecedores ou prestadores de serviços.
1.3. A administração dos itens provenientes deste edital será feita pela Comissão
Organizadora do evento, instituída na Portaria nº 1601, de 28 de maio de 2019.

2. DOS EVENTOS
2.1

O evento ocorrerá de forma centralizada no prédio da Pós-graduação do
Instituto Federal de Sergipe e de forma descentralizada nos campi. Os eventos
estão descritos a seguir:
2.1.1.
6º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFS (CIC) –
apresentações de trabalhos de pesquisa de docentes e discentes do IFS entre
os dias 21 a 25 de outubro de 2019;
2.1.2.
4º SEMANA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA (SEMEXT) apresentações de trabalhos de extensão de servidores do IFS entre os dias
21 a 25 de outubro de 2019;
2.1.3.
2º SEMINÁRIO DE INOVAÇÃO DO IFS (INOVAR) - apresentações
de trabalhos de inovação de docentes e discentes do IFS entre os dias 21 a
25 de outubro de 2019;

2.1.4.
2º FÓRUM DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IFS (FPGRAD) apresentações de trabalhos dos discentes de pós-graduações do IFS entre os
dias 21 a 25 de outubro de 2019;
2.1.5.
1º
SEMINÁRIO
DE
PESQUISA
DE
TÉCNICOADMINISTRATIVOS DO IFS (SPTAE) apresentações de trabalhos de
pesquisa de técnico-administrativos do IFS entre os dias 21 a 25 de
outubro de 2019;
Os eventos ocorrerão entre 21 a 25 de outubro de 2019 em Sergipe-BR, com cerca de
2.000 participantes.
3. DAS COTAS DE PATROCÍNIO E DAS CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS
3.1. As cotas de patrocínio possíveis para os eventos estão descritas no quadro a
seguir:
Cotas

Quant.

Item 1 – Estande e 1
exposição
da
marca

Item 2 – Estande

Item
3
Exposição
Marca

1

– 4
da

Descrição
Cota do patrocínio: R$ 10.000,00 (dez mil reais) que serão
revertidos na aquisição de itens na forma do ANEXO II.
Estande para exposição e exposição da marca durante todo o
evento.
- no site oficial dos eventos;
- no bloco de anotações que será entregue aos participantes;
- em fundos de palco dos eventos principais (de 21 a
25/10/2019);
- nas camisas utilizadas pela equipe que trabalhará durante os
eventos principais (de 21 a 25/10/2019).
Cota do patrocínio: R$ 7.000,00 (sete mil reais) que serão
revertidos na aquisição de itens na forma do ANEXO II.
Estande para exposição
Cota: R$ 5.000,00 (quatro mil reais) que serão revertidos
na aquisição de itens na forma do ANEXO II.
- no site oficial dos eventos;
- no bloco de anotações que será entregue aos participantes;
- em fundos de palco dos eventos principais (de 21 a
25/10/2019);
- nas camisas utilizadas pela equipe que trabalhará durante os
eventos principais (de 21 a 25/10/2019).

3.2. Os estandes serão disponibilizados pelo IFS com a estrutura básica (conforme
descrição do item 3.1), Móveis, decorações ou outros itens, são de
responsabilidade dos patrocinadores.
3.3. Os suplentes poderão ser contatados para mudança de cota, caso haja vaga em
outra cota de patrocínio, que não aquela escolhida inicialmente.
3.4. Todo material cedido pela fonte patrocinadora deve observar as especificações
contidas no anexo II referentes a logomarca do IFS e do evento que serão
cedidas pela instituição.
4. DA PROPOSTA
4.1. O proponente deverá submeter proposta de patrocínio de acordo com as
especificações das cotas indicadas no item 2 deste edital e conforme modelo de
proposta em anexo ao edital.
4.2. O proponente poderá submeter proposta para mais de uma categoria de cota.
4.3. A proposta de patrocínio deverá ser enviada para o e-mail: propex@ifs.edu.br,
intitulado: EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PATROCÍNIO SNCT IFS
– 2019, proposto no período de 27 de setembro de 2019 a 14 de outubro de
2019.
5. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS
5.1. As propostas de patrocínio serão avaliadas pelo Comissão Organizadora da
SNCT IFS 2019.
5.2. As propostas de patrocínio serão avaliadas e classificadas na sequência dos
critérios abaixo:
5.2.1. Adequação mínima ao descrito na cota de patrocínio.
5.2.2. Solicitação de mais de uma categoria de patrocínio.
5.2.3. Proposta mais vantajosa, no caso das cotas de apoiadores.
5.2.4. Dia e horário de recebimento da proposta.
5.3. A proposta poderá ser desclassificada se:
5.3.1. A empresa que 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;

5.3.2. A empresa proponente tiver imagem ou conduta em desacordo com os
valores das instituições realizadoras e organizadora dos eventos (Comissão
Organizadora da SNCT IFS 2019 e Instituto Federal de Sergipe - IFS).
5.3.3. A Comissão Organizadora da SNCT IFS 2019, se reserva o direito de
alocar as empresas nos estandes na ordem e na posição que achar
necessária.
5.4. A Comissão Organizadora da SNCT IFS 2019 se reserva ao direito de solicitar
informações complementares que julgar necessárias.
5.4.1. O resultado da análise das propostas será divulgado até 15 de outubro de
2019 pelo e-mail propex@ifs.edu.br.
6. DAS CONDIÇÕES GERAIS
6.1. A participação neste processo implica a aceitação plena e irrevogável das
normas constantes deste Edital.
6.2. Depois de divulgado o resultado final de análise das propostas, será dado
prosseguimento para assinatura de termo de patrocínio com as empresas
públicas ou privadas classificadas para as cotas.
6.3. Os patrocinadores deverão entregar os itens propostos referentes aos valores
descritos no item 2.1 à Comissão Organizadora da SNCT IFS 2019, informada
posteriormente no termo de patrocínio, a partir de 16 de outubro de 2019.
6.3.1. Para os itens de locação deverão ser disponibilizados no dia 18 de
outubro de 2019.
6.3.2. Caso o patrocinador não execute a disponibilização até a data estipulada
no item 4.7 e 4.7.1, o proponente perderá o direito de patrocínio, e poderão
ser convidados os suplentes para preencher as novas vagas.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. A Comissão Organizadora da SNCT IFS 2019 apresentará relatório final em até
90 dias depois do término dos eventos.
7.2. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail: propex@ifs.edu.br

Aracaju, 13 de agosto de 2019.

JAIME JOSÉ DA SILVEIRA BARROS DE MEDEIROS
Presidente da Comissão Organizada da SNCT IFS 2019

ANEXO I – CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO

ETAPA/ATIVIDADE
Publicação do Edital
Submissão de proposta de patrocínio

DATA/PERÍODO
27 de setembro de 2019

27 de setembro a 14 de
outubro de 2019
Publicação do resultado da análise das propostas (por e- 15 de outubro de 2019
mail)
Fornecimento do material proposto pelo patrocinador a partir de 16 de outubro
(exclusivo para patrocinadores homologados)
de 2019

Unitário

174

Água. Disponibilização de água em garrafa de 500 ml (servido em copo de
vidro).

Unidade

500

2,00

1.000,00

175

Água. Disponibilização de água em garrafa de 20 litros (servido em copo de
vidro).

Unidade

42

6,00

252,00

176

Almoço. Bufê Completo incluindo, 02 opções de pratos frios; 02 tipos de
carnes (vermelha e branca e/ou pescado), com respectivas guarnições;
Sobremesa: 02 tipos de doces, frutas e sorvetes; café expresso. Suco de fruta
(02 tipos), água mineral (com e sem gás), refrigerante (02 tipos, normal e diet
ou light).

Por
Pessoa

120

40,00

4.800,00

177

Café. Disponibilização de garrafa de café com capacidade para 1 litro, base e
xícaras de louça.

Unidade

50

4,00

200,00

178

Coffee Break. Bufê Completo incluindo, Chocolate quente, leite, café, chá,
suco de fruta (02 tipos); refrigerante (02 tipos, normal e diet ou light); água
(com e sem gás) e salgados/doces/petitfours (08 tipos).

Por
pessoa

2000

15,05

30.100,00

ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO
ALIMENTOS E BEBIDAS

Unidade

Quantidade

ANEXO II – ITENS PROPOSTOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Valor estimado (R$)
Total

48

50

72

74
74

DESCRIÇÃO DO OBJETO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Equipamento de som/sonorização para eventos em local aberto e/ou fechado.
Mesa de som c/16 canais, amplificador potência 200WRMS; 2 caixas acústicas de
100 WRMS com tripé e pedestal tipo girafa p/ microfone, publico de ate 100
Pessoas. Suprir salas de apresentações de trabalhos.
Sonorização (até 600 pax) Equipamento de som/sonorização para eventos em
local aberto e/ou fechado. Mesa de som c/16 canais, amplificador potência
400WRMS; 6 caixas acústicas de 400 WRMS com tripé e pedestal tipo girafa p/
microfone, público de até 600 Pessoas.
Impressora laser. Configuração mínima: Impressora laser 15ppm + Estabilizador
(com fornecimento de toner até o final do evento), com scanner e copiadora.
Multifuncional ou superior, com placa de rede/wireless, instalada e conectada nos
computadores / rede.
Microfone sem fio (incluir pedestal de mesa ou de chão quando necessário).
Microfone sem fio profissional (com bateria 9V). Suprir salas de apresentações de
trabalhos.
Microfone sem fio (incluir pedestal de mesa ou de chão quando necessário).
Microfone sem fio profissional (com bateria 9V). Suprir Auditório.

60

Quantidade

ITEM

Por
Pessoa

Unidade

180

Jantar. Bufê Completo incluindo - 02 opções de pratos frios; 02 tipos de
carnes (vermelha e branca e/ou pescado), com respectivas guarnições;
Sobremesa: 02 tipos de doces, frutas e sorvetes; café expresso. Suco de fruta
(02 tipos), água mineral (com e sem gás), refrigerante (02 tipos, normal e diet
ou light).

25,00

1.500,00

Sub-total 1:

37.852,00

Valor estimado (R$)
Unitário

Total

Diária 15

200,00

3.000,00

Diária 03

624,00

1.872,00

Diária 03

104,00

312,00

Diária 15

26,00

390,00

Diária 24

26,00

624,00

78

85
87
90
96
97
98

30

Notebook. Configuração mínima: Intel Core 2 Duo 2Ghz ou superior, 2 GB de
memória RAM, disco rígido de 120 GB, teclado, mouse com ou sem fio, com pad
mouse, leitor/gravador de cd/dvd, placa de rede, fax, som, vídeo onboard e placa
de wireless; Monitor LCD de 17” ou superior; Softwares – Windows XP e Office
2007 completo, aplicativos ZIP, Acrobat Reader, Flash Reader e Power Point,
drivers dos equipamentos e acessórios disponíveis para reinstalação em caso de
problemas.
Projetor multimídia de 3000 Ansi Lumens. (Suprir salas)
Projetor multimídia de 7000 Ansi Lumens. (Suprir auditório)
Receptor e fone auricular.
Tela 150” retrátil (2,25 x 3,0 m) - com tripé.
Tela 210” retrátil (3,15 x 4,20 m) - com tripé.
Tela com estrutura de Box truss. Tela 300” Cinefold (4,5 x 6,0 m) - com estrutura
de boxtruss.
Serviço de montagem, desmontagem e manutenção e operacionalização de
aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a
serem utilizados durante os eventos, com aval/acompanhamento de profissional
da área devidamente capacitado e habilitação comprovada.

Diária 30

45,50

1.365,00

Diária
Diária
Diária
Diária
Diária

09
04
30
09
06

65,00
110,50
6,50
78,00
91,00

585,00
442,00
195,00
702,00
546,00

Diária 06

104,00

624,00

Diária
03
de 8h

65,00

195,00

169

DESCRIÇÃO DO OBJETO
ESPAÇO FÍSICO
Locação de espaço físico com capacidade para até 2000 pessoas. Em comum
acordo com a comissão de organização do evento.

Diária 5

Quantidade

ITEM

Unidade

Sub-total 2:

10.852,00

Valor estimado (R$)
Unitário

Total

1.000,00

5.000,00

Sub-total 3:

5.000,00

07
09
10

Eletricista. Profissional devidamente capacitado e munido de ferramentas e
equipamentos de proteção individual.
Garçom - Profissional devidamente qualificado para realizar todo o serviço
correspondente a função de garçom, independente do tamanho do evento. 1
para cada 15 participantes.
Mestre de Cerimônia.

Quantidade

Unidade

DESCRIÇÃO DO OBJETO
RECURSOS HUMANOS

ITEM

Valor estimado (R$)
Unitário

Diária
03
de 8h

100,00

300,00

Diária
06
de 8h

100,00

600,00

Diária
02
de 8h

400,00

800,00

104

Caneta personalizada cores diversas, com a logomarca do IFS e do evento (cedida
pela instituição) impressa em 3 cores no corpo da caneta, escrita azul, com ponta
retrátil, com detalhes do clip e do grip em prata.

Quantidade

DESCRIÇÃO DO OBJETO
MATERIAL DE APOIO

Unidade

Sub-total 4:

ITEM

Total

Unida
550
de

1.700,00

Valor estimado (R$)
Unitário

Total

6,90

3.795,00

Sub-total 5:

3.795,00

113

ITEM

114

Camiseta com gola redonda, 100% algodão, malha 30.1 a partir de 165gr.,
tamanhos P, M, G e GG. Colorida. Com a logomarca do IFS, do evento e dos
patrocinadores (cedida pela instituição)

DESCRIÇÃO DO OBJETO
DECORAÇÃO

Unidade

Quantidade
Quantidade

DESCRIÇÃO DO OBJETO
BRINDES

Diária
03
de 8h

Unida
60
de

Quantidade

ITEM

Serviço de Fotografia: profissional digital com equipamento próprio. Entrega de
CD com fotos digitais tamanho 26x17cm, resolução de 600 psi e no mínimo 50
fotos.

Unidade

25

DESCRIÇÃO DO OBJETO
RECURSOS HUMANOS/ FOTO-FILMAGEM

Unidade

ITEM

Arranjo de flores. Elaboração de arranjos florais naturais tipo jardineira para mesa
Diária 04
plenária 2,5 x 0,60.

Valor estimado (R$)
Unitário

Total

400,00

1200,00

Sub-total 6:

R$ 1200,00

Valor estimado (R$)
Unitário

Total

22,20

1.332,00

Sub-total 7:

R$ 1.332,00

Valor estimado (R$)
Unitário

Total

190,00

760,00

Sub-total 8:

760,00

121

ITEM

36

Quantidade

Unidade

Fornecimento, montagem e desmontagem de estrutura de som. TIPO 1
(Equipamentos de som). Uso em discursos, oratórias e apresentações artísticas
para eventos em local aberto e/ou fechado ambiente para mais de 500 e até 1000
participantes. Exige-se som de 1ª qualidade. Com operador de equipamento de
sonorização. Mesa 32 (trinta e dois) canais mais amplificadores; 02 (duas) caixas
de som tipo P.A, com o total de 1000 (um mil) watts. Periféricos 04 (quatro)
Diária 02
equalizadores, processador de efeitos, compressor; 11 (onze) microfones para
voz; 05 (cinco) microfones sem fio; 02 (duas) caixas para teclado; 01 (uma) caixa
para baixo; 02 (duas) caixas para retorno; 12 (doze) pedestais; 02 (dois)
ampliadores para retorno. Toca cd´s, caixa para guitarra ou violão. Com diária de
6 (seis) horas.
Faixa. Criação, impressão em lona tipo Night & Day ou similar – 4 cores e
m²
280
colocação + retirada no local do evento.

DESCRIÇÃO DO OBJETO
ESTRUTURA

Box Truss. Box Truss (estrutura pesada) em alumínio.

Quantidade

51

DESCRIÇÃO DO OBJETO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Unidade

ITEM

Metr
o
96
linear
/dia

Valor estimado (R$)
Unitário

Total

1.170,00

2.340,00

12,00

3.360,00

Sub-total 9:

5.700,00

Valor estimado (R$)
Unitário

Total

35,00

3.360,00

102

105

DESCRIÇÃO DO OBJETO
MATERIAL GRÁFICO
Crachás em papel (credencial). Em papel off-set 180g, prova e impressão, com
proteção plástica e cordão, formato 11,5 x 14,0 cm. Com logomarca do IFS e do
evento (cedida pela instituição)
Pasta para material impressa. Para papel formato A4, impressa em policromia,
papel cartão 180g/m2, impressão de uma face. Com logomarca do IFS e do evento
(cedida pela instituição)

Quantidade

ITEM

Metr
o
15
linear
/dia

Unidade

130

Bancada receptiva - sistema modular de alumínio. Bancada receptiva, altura
aproximada 1m 20cm, em sistema modular de alumínio.

35,00

525,00

Sub-total 10:

3.885,00

Valor estimado (R$)
Unitário

Total

Unida
2000
de

1,50

3.000,00

Unida
2000
de

1,50

3.000,00

Sub-total 11:

6.000,00
TOTAL: R$ 78.076,00

