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1. DA ABERTURA 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso — Campus 

Sorriso, por intermédio do seu Diretor-Geral e de acordo com as disposições da 

legislação em vigor, TORNA PÚBLICO através deste Edital, a chamada pública 

para captação de apoio de pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins 

lucrativos, e de instituições públicas, para a realização dos seguintes eventos: 

III Semana Acadêmica do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental 

II Semana de Ciências Agrárias 

2. INFORMA ÕES SOBRE OS EVENTOS 

	

2.1 	III Semana Acadêmica do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental: o 

evento tem como objetivo oportunizar aos alunos do IFMT Campus Sorriso e alunos 

externos, sobretudo os de Gestão Ambiental, uma complementação a sua carga 

horária de aula por meio de palestras e discussões relacionadas á área de Meio 

Ambiente, buscando como resultado maior ecletismo em sua formação e 

notoriedade do curso à sociedade. Além da formação, se tem como resultado 

esperado criar mais uma atividade de extensão que possa ser aberta a comunidade, 

preferencialmente aos alunos do ensino médio, que além de terem a oportunidade 

de participar da geração e produção de conhecimentos do evento, poderão conhecer 

e se interessar pelos cursos do IFMT que terá seu vestibular poucas semanas 

depois. A metodologia da organização com reuniões, atividades em equipe e 

trabalho durante e no dia do evento, oportunizará aos alunos se envolverem como 

participantes e aprenderem com a organização desse evento, contribuindo inclusive 

para certificação de carga horária importante para as atividades complementares 

exigidas pelo curso e para sua formação profissional. O evento será realizado no 

período de 05 a 07 de junho de 2019  nas dependências do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso-Campus Sorriso localizado na 

Avenida dos Universitários, n°799 Bairro Santa Clara. 

	

2.2 	II Semana de Ciências Agrárias: o evento tem como objetivo aperfeiçoar a 

formação dos alunos e profissionais da área por meio de discussões a respeito de ut"--9 

diversos temas relacionados aos desafios e as estratégias de ação destes 
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profissionais. O evento se justifica como forma de fortalecer o curso de Engenharia 

Agronômica, Tecnologia em Produção de Grãos e Tecnologia em Gestão Ambiental 

do IFMT e tornar os alunos dos cursos mais inseridos junto à comunidade. A região 

de Sorriso destaca-se no setor agropecuário nacional, sendo assim importante a 

abordagem de diferentes setores de produção durante este evento para os 

acadêmicos bem como para a comunidade externa. Dessa forma, a realização da II 

SEMANA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS justifica-se como forma de aproximar a 

comunidade IFMT e a comunidade externa, como produtores rurais, alunos, 

empresas, outras instituições de ensino e de pesquisa da região, alunos de outros 

cursos de graduação vinculados à agropecuária, técnicos agrícolas, engenheiros 

agrônomos e profissionais de áreas correlatas. Trata-se de um evento técnico a ser 

realizado de 05 a 07 de ¡unho de 2019  nas dependências do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso-Campus Sorriso localizado na 

Avenida dos Universitários, n°799 Bairro Santa Clara. 

3. DAS CONDI ÕES P ARA REALIZA ikó DO APOIO 

	

3.1 	Para fins do disposto neste edital, considera-se: 

I — Apoio: a relação institucional não comercial entre entes públicos e entes privados, 

em que estes oferecem material de consumo e prestação de serviços, em troca de 

publicidade e marketing em materiais promocionais e durante a execução do evento; 

II — Apoiador: a pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, e/ou 

instituição pública, que assume, no todo ou em parte, o apoio a um evento. 

	

3.2 	Os apoiadores deverão possuir CNPJ ativo e comprovar junto á inscrição, a 

regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista. 

	

3.3 	Os apoiadores poderão realizar apoio para a III Semana Acadêmica do Curso 

de Tecnologia em Gestão Ambiental por meio de: 

Item Descrição apoio Quantidade 

Cerimonialista — Serviço de Cerimonial para a abertura da 
evento, carga horária de 04 horas 

01 unidade 

2 

Decoração — Empréstimo de mobiliário rústico, sendo mesas, 
cadeiras, aparadores e outros para decoração do espaço, 
cujos 	modelos 	deverão 	ser 	submetidos 	à 	avaliação 	da 
Comissão Organizadora. 

10 unidades 

3 Ornamentação 	— 	Arranjos 	de 	flores 	e 	folhagens 	para 
decoração dos ambientes internos e externos do evento. 

10 unidades 

2 
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4 Hospedagem 	— 	Acomodação 	para 	os 	palestrantes 	e 
convidados externos 

03 diárias 

5 
Combustível — gasolina, álcool ou diesel para subsidiar o 
deslocamento de palestrantes e membros da apresentação 
cultural 

30 litros 

6 

Outdoor — Serviço de locação e produção (impressão da arte 
que será enviada pelo IFMT ou elaborada pela gráfica e 
aprovada pela comissão organizadora do evento) de placas de 
Outdoor no tamanho de 9x3, localizadas na cidade de Sorriso, 
Sinop 	e 	Lucas 	do 	Rio 	Verde. 	Os 	locais 	deverão 	ser 
previamente aprovados pela equipe organizadora do evento. 

03 unidades 

7 Folder — Panfletos para divulgação do evento. 1000 unidades 

8 Banner — banner de lona com as dimensões 90 x 120 cm, 
para divulgação da programação e datas do evento. 

03 unidades 

9 
Camiseta — Camiseta de tecido poliéster preta, com gola rasa, 
mangas, 	de acordo 	com o 	modelo 	disponibilizado 	pela 
Comissão Organizadora. 

50 unidades 

10 Crachá — Crachá de identificação dos membros da Comissão 
Organizadora. 

50 unidades 

11 Crachá 	— 	Crachá 	de 	identificação 	de 	participantes, 
personalizados com a loqomarca do evento. 

300 unidades 

12 Pasta — Pasta de papel, tamanho oficio, com aba interna, 
personalizada com a logomarca do evento. 

300 unidades 

13 Caneta — Caneta esferográfica de cor azul ou preta. 300 unidades 

14 
Bloco de anotações — Confeccionado em papel branco ou 
reciclado, 	medindo 	15 	x 20 	cm, 	personalizado 	com 	a 
logomarca do evento. 

300 unidades 

15 Copo acrílico — Copo acrílico personalizado com a logomarca 
do evento e slogan de sustentabilidade. 

300 unidades 

16 Mudas — Mudas de plantas diversas, das espécies: margarida, 
cravo, zinha e vinca. 

300 unidades 

17 Mudas — Mudas de plantas arbórea, da espécie Cambará 10 unidades 
18 Agua Mineral sem gás, copo ou garrafa de 310 mililitros. 30 unidades 
19 Agua Mineral sem gás, garrafão de 20 litros para bebedouros. 05 unidades 

20 Brindes — Brindes diversos para os Palestrantes e para 
sorteio aos participantes. 

ilimitado 

21 
Fotografia — serviço de registro fotográfico do evento, com 
entrega de imagens brutas e com tratamento em formato 
digital. 

01 hora por turno do 
evento 

3.4 	Os apoiadores poderão realizar apoio para a II Semana de Ciências Agrárias 

por meio de: 

Item Descrição apoio Quantidade 

1 
Coffee-break — Coffee-break para os três dias de evento, 
contendo ao menos dois tipos de salgados, dois tipos de bolos 
doces, dois tipos de suco ou refrigerantes, chá e café. 

1000 pessoas 
(total de participantes 
durante todo o evento) 

2 

Outdoor — Serviço de locação e produção (impressão da arte 
que será enviada pelo IFMT ou elaborada pela gráfica e 
aprovada pela comissão organizadora do evento) de placas de 
Outdoor no tamanho de 9x3, localizadas na cidade de Sorriso, 
Sinop 	e 	Lucas do 	Rio Verde. 	Os 	locais 	deverão 	ser 

03 unidades 

3 
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previamente aprovados pela equipe organizadora do evento. 
3 Folder — Panfletos para divulgação do evento. 1000 unidades 

4 Banner — banner de lona com as dimensões 90 x 120 cm, 
para divulgação da programação e datas do evento. 

03 unidades 

5 
Camiseta — Camiseta de tecido poliéster, com gola rasa, 
mangas, 	de 	acordo 	com 	o 	modelo 	disponibilizado 	pela 
Comissão Organizadora. 

50 unidades 

6 
Crachá — Crachá de identificação dos membros da Comissão 
Organizadora. 

50 unidades 

7 
Crachá 	— 	Crachá 	de 	identificação 	de 	participantes, 
personalizados com a logomarca do evento. 

400 unidades 

8 
Pasta — Pasta de papel, tamanho ofício, com aba interna, 
personalizada com a logomarca do evento. 

400 unidades 

9 Caneta — Caneta esferográfica de cor azul ou preta. 400 unidades 

10 
Bloco de anotações — Confeccionado em papel branco ou 
reciclado, 	medindo 	15 	x 20 	cm, 	personalizado 	com 	a 
logomarca do evento. 

400 unidades 

11 
Copo acrílico — Copo acrílico personalizado com a logomarca 
do evento e slogan de sustentabilidade. 

400 unidades 

12 Água Mineral sem gás, copo ou garrafa de 310 mililitros. 50 unidades 
13 Água Mineral sem gás, garrafão de 20 litros para bebedouros. 10 unidades 

14 
Brindes — Brindes diversos para os Palestrantes e para Ilimitado 
sorteio aos participantes 

15 
Fotografia — serviço de registro fotográfico do evento, com 
entrega de imagens brutas e com tratamento em formato 
digital. 

01 hora por turno do 
evento 

	

3.5 	Os materiais ou serviços de que tratam os subitens 3.3 e 3.4, serão 

fornecidos em caráter de doação, não gerando ônus ao I FMT Campus Sorriso e aos 

participantes dos eventos. 

	

3.6 	Os materiais doados na forma de brindes devem ser quantificados de forma 

que todos os participantes dos eventos sejam atendidos. 

3.7 O apoio ocorrerá, exclusivamente, no período e no local de execução dos 

eventos. 

4. DA CONCESSÃO AOS APOIADORES 
4.1 	Ao parceiro apoiador será permitida a divulgação do apoio por meio de: 

I - Exposição de banner ou cartaz da empresa em local destinado aos apoiadores, 

pré-definido pela comissão organizadora do evento; 

II — Exposição do produto ou serviço da empresa apoiadora em local destinado aos 

apoiadores, pré-definido pela comissão organizadora do evento; 

III - Distribuição de seus brindes promocionais e materiais de divulgação aos 

participantes; 	 cf" 
4 
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IV — Anúncio dos apoiadores durante a palestra de abertura do evento; 

V — Projeção da logomarca da empresa no auditório durante os intervalos da 

programação dos eventos; 

VI — Impressão da logomarca da empresa nos materiais por ela doado; 

VII — Impressão da logomarca, juntamente com os demais apoiadores, em faixa de 

divulgação do evento, confeccionada pelo Campus; 

4.1.1 Os gastos com as divulgações previstas nos incisos de I a VI do item 4.1, 

serão de responsabilidade da empresa apoiadora. 

4.2 A empresa apoiadora será responsável pelos itens, pela montagem e pela 

guarda dos equipamentos e materiais de sua propriedade utilizados no evento. Não 

caberá ao IFMT Campus Sorriso a responsabilidade acerca de danos ou furtos 

ocorridos durante o período do evento. 

4.3 Fica vedado: 

I — a comercialização de produtos, no local do evento, pelos apoiadores; 

II — o apoio de empresas cuja linha de atuação esteja em desacordo com a imagem 

e missão do IFMT Campus Sorriso; 

III — o fornecimento de materiais e serviços que estejam em desacordo com a 

imagem e missão do IFMT Campus Sorriso. 

4.4 Não será divulgada a marca do apoiador em páginas eletrônicas suportadas 

pelo domínio do IFMT. 

5. DA ENTREGA DA PROPOSTA 
5.1 Serão aceitas as propostas de apoio à III Semana Acadêmica do Curso de 

Tecnologia em Gestão Ambiental e II Semana de Ciências Agrárias até as 23 horas 

e 59 minutos, horário de Mato Grosso, do dia 15 de maio de 2019. 

5.2 O Formulário de Apresentação de Proposta de Apoio ao Evento (Anexo I), 

deverá ser preenchido, assinado, carimbado, digitalizado e encaminhado ao 

endereço eletrônico qabinetegsrs.ifmt.edu.br. 

5.2.1 O assunto do e-mail deverá ser: "Proposta de Apoio à Semana Acadêmica 

do IFMT". Caso seja necessário utilizar figuras para esclarecer a 

argumentação das propostas, o proponente deverá anexar em um 

segundo arquivo, desde que o e-mail não ultrapasse o limite de 25 Mb. 	c-ffiç- 

5 
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5.2.2 O Gabinete da Direção Gerai confirmará por e-mail o recebimento das 

propostas. 

5.3 Não serão aceitas as propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco 

após o prazo final de recebimento, estabelecido no item 5.1. 

6. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOS RESULTADOS 
6.1 Na análise das propostas, serão utilizados os seguintes critérios de seleção e 

julgamento: 

I 	Melhor atender o evento proposto a ser apoiado; 

II — Proporcionar a melhor forma de execução do serviço proposto e/ou melhor forma 

de entrega do produto doado; 

III — Melhor qualidade do serviço e/ou material doado. 

6.2 O resultado preliminar da análise será divulgado no dia 16 de maio de 2019  

no site srs.ifmt.edu.br. 

6.3 As empresas poderão interpor recursos ao resultado preliminar, através do 

preenchimento do Formulário de Interposição de Recursos (Anexo II), especificando 

e fundamentando os motivos do recurso e encaminhando no e-mail 

qabineteffisrs.ifmt.edu.br. 

6.3.1 O período de interposição de recursos será das 18h do dia 16 de maio de 

2019 às 14h do dia 17 de maio de 2019. 

6.4 O resultado da análise dos recursos e o resultado final deste edital será 

divulgado no dia 17 de maio de 2019,  no site srs.ifmt.edu.br. 

6.5 Após a divulgação do resultado finai, a Comissão Organizadora dos eventos 

entrará em contato com as empresas aprovadas, para alinhar a forma de entrega 

dos materiais e serviços. 

6.6 As propostas enviadas pelos apoiadores e aprovadas pela Comissão 

Organizadora dos eventos serão consideradas como carta de compromisso e de 

doação dos materiais e serviços indicados. 

6.7 A análise das propostas e análise de recursos impetrados ficará a cargo da 

Comissão Organizadora de cada evento. 

6.7.1 Caberá à Comissão Organizadora do evento elaborar o resultado 

preliminar, resultado da análise dos recursos e o resultado final, e 

6 
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encaminhar ao Gabinete da Direção Geral para publicação, considerando 

os prazos previstos no item 7 — Do Cronograma. 

DO CRONOGRAMA 

Atividade Data 

Publicação do Edital 09/05/2019 

Período de submissão de propostas 09/05/2019 a 15/05/2019 

Publicação do resultado preliminar 16/05/2019 

Período de submissão de recursos 16/05/2019 a 17/05/2019 

Análise de recursos 17/05/2019 

Publicação do resultado final 17/05/2019 

Período de realização dos eventos 05/06/2019 a 07/06/2019 

DAS DISPOSI ÕES FINAIS 
8.1 A empresa interessada em apoiar um dos eventos poderá entrar em contato 

com a Comissão Organizadora, em caso de dúvidas sobre os materiais e 

serviços necessários para a realização dos eventos, através do e-mail 

gabineteasrs.ifmt.edu.br  ou pelo telefone (66) 3545-3700. 

8.2 Os casos não previstos nesse edital serão decididos pela Comissão 

Organizadora dos Eventos. 

Sorriso, 08 de maio de 2019. 

C ±- 
Claudir vo Ontz 

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso 
Portaria IFMT n°863/2017 

Publicada em 20.04.17 

7 
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Anexo I 

Formulário de Apresentação de Proposta de Apoio ao Evento: 

( ) III Semana Acadêmica do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental 
( ) II Semana Acadêmica das Ciências Agrárias 

Dados do Apoiador 
Empresa 
Endereço 
CNPJ 
Ramo de atuação 
Diretor/Responsável 
Email 
Telefone comercial 
Telefone celular 

Dados da Proposta 
Quantidade Item/Descrição 

Ciência e Compromisso da empresa 
Venho, através deste, atender à Chamada do Edital n° 13/2019/IFMT-SRS, visando apoiar a 
realização da III Semana Acadêmica do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental / II 
Semana Acadêmica das Ciências Agrárias, promovidas no Campus Sorriso do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, a serem realizadas no 
período de 05 a 07 de junho de 2019. 
Em caso de aprovação, comprometo-me a executar/entregar o proposto neste documento, ou 
o que for combinado com a Comissão Organizadora do evento. 
Estou ciente que, por meio da minha participação, não poderei gerar ou cobrar despesas 
relativas aos itens propostos ao IFMT Campus Sorriso ou aos participantes dos eventos. 
Declaro estar ciente das informações prestadas e de acordo com elas. 

(Cidade-UF, dia mês e ano) 

Carimbo e assinatura 
Responsável pela empresa 
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Anexo II 

Formulário de Interposição de Recurso ao Resultado Preliminar: 

( ) III Semana Acadêmica do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental 
( ) II Semana Acadêmica das Ciências Agrárias 

Dados da empresa 
Empresa 
Endereço 
CNPJ 
Ramo de atuação 
Diretor/Responsável 
Email 
Telefone comercial 
Telefone celular 

Motivação e justificativa do recurso 

(Cidade-UF, dia mês e ano) 

.---
\ X 

Carimbo e assinatura 
Responsável pela empresa 

9 
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