Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Câmpus Sorocaba

EDITAL Nº 15/2019
CHAMADA PÚBLICA PARA PARCERIA E APOIO À REALIZAÇÃO
DA 10º CONGRESSO DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO IFSP

O diretor do Câmpus Sorocaba do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo (IFSP), por meio do 10º Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP (CONICT), torna
pública a chamada que visa atrair apoio de pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins
lucrativos, para a realização do evento nos dias 27 e 28 de novembro de 2019 na cidade de
Sorocaba/SP.

1. INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO

O IFSP é organizado em estrutura de multicampi, possui aproximadamente 50 mil alunos
matriculados nos 37 câmpus e mais de 4 mil alunos matriculados nos 19 polos de educação a distância
distribuídos pelo estado de São Paulo.
O CONICT é um evento anual, científico e tecnológico, que tem natureza multidisciplinar que
integra as principais áreas de conhecimento, contando com a participação da comunidade interna do
IFSP e externa e promovendo a difusão da produção científica e tecnológica por meio de apresentações
orais e/ou pôsteres de trabalhos, cujos respectivos resumos expandidos são publicados em seus Anais
(ISSN 2178-9959). O evento é aberto à participação de estudantes do ensino médio e do ensino
superior que desenvolvam pesquisa no IFSP ou em outras instituições de ensino e/ou pesquisa do país.
Além disso, o evento tem como objetivo divulgar à comunidade os resultados das pesquisas
desenvolvidas, aproximando os pesquisadores dos setores produtivos.
Este evento vem apresentando, ao longo de suas edições, um crescimento acentuado do
número de participantes e consequentemente, do número de trabalhos apresentados. Ao longo de suas
edições o CONICT soma mais de 2500 trabalhos apresentados nas modalidades oral ou pôster, além
de diversas palestras e minicursos ministrados.
❖

10º Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP (CONICT);
Que engloba ainda os seguintes eventos:
➢ 10º Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica;
➢ 4º Congresso de Pós-Graduação do IFSP (CONPOG).
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2. CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO APOIO

2.1. Para fins do disposto neste edital, considera-se:
I - Apoio: relação institucional não comercial entre entes públicos e privados, na qual o segundo
oferece prestação de serviços em troca de publicidade e marketing durante a execução do evento;
II - Apoiador: pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que assume, no
todo ou em parte o apoio a um evento.

2.2. O apoiador poderá realizar apoio por meio de:
I – Oferta de leitos de hospedagem por hotel ou rede hoteleira, no valor máximo de R$ 91,00 (noventa
e um reais) por hóspede, por diária, incluindo café da manhã, wi-fi e ar-condicionado/refrigerado, e
estacionamento.

2.3. Será considerado vencedor o apoiador que:

a. Oferecer o translado do hotel para o evento e do evento para o hotel nos dias 27 e 28
de novembro de 2019, além dos itens citados no item 2.2.I, diante do menor valor por
pessoa por diária, no período de 27 a 28 de novembro de 2019;
b. Diante de eventuais empates, será considerado vencedor o apoiador que ofertar a maior
quantidade de leitos pelo menor preço no município do evento.

2.4. As cotas de parcerias em contrapartida aos apoiadores serão distribuídas da seguinte forma:
Tabela 01

I.

Item

Sua marca no CONICT

Apoio

1

Site do CONICT

X

2

Distribuição de folders do Hotel no local do evento

X

3

Até 1 banner do Hotel no espaço do evento

X

As especificações dos serviços elencados no item 2.2 estão sugeridos no Anexo I deste
Edital.

II.

Compete ao hotel vencedor o fornecimento de folders e do banner, não sendo obrigatória
a sua distribuição no local do evento.
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2.5. Os serviços aqui tratados serão fornecidos em caráter de doação, não gerando ônus ao IFSP e
nem aos participantes do evento.

2.6. O apoio ocorrerá exclusivamente no período e no local de execução do evento.

3. CONCESSÃO AOS APOIADORES

3.1. Ao parceiro será permitida a divulgação do apoio por meio de rádio, televisão, banner, faixa, site
da pessoa jurídica e/ou mídia impressa.

3.2. O apoiador vencedor será considerado como o Hotel Oficial do Evento.

3.3. Será vedado:
I - A comercialização de produtos no local do evento pelo apoiador;
II - O apoio de pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, cuja linha de atuação
esteja em desacordo com a imagem do IFSP como instituição pública de ensino, pesquisa e extensão;
III - O fornecimento de serviços que estejam em desacordo com a imagem do IFSP como instituição
pública de ensino, pesquisa e extensão.

4. ENTREGA DA PROPOSTA E RESULTADO

4.1. Serão aceitas propostas de apoio para o 10º CONICT do IFSP do dia 18 de setembro de 2019 até
as às 23 horas e 59 minutos do dia 24 de setembro de 2019, horário de Brasília/DF.

4.2. O Formulário de Apresentação de Proposta, Anexo II deste edital, deverá ser preenchido,
digitalizado e encaminhado ao endereço eletrônico conict@ifsp.edu.br. O assunto do e-mail deverá
ser “Proposta de apoio ao 10º CONICT - HOTEL”. Caso seja necessário utilizar figuras para esclarecer
a argumentação das propostas, anexar em um segundo arquivo, desde que não ultrapasse o limite de
10 Mb.

4.3. Após recebidas as propostas pela Comissão Organizadora do evento, será enviado e-mail de
confirmação ao proponente.

4.4. O resultado preliminar será divulgado em 25 de setembro de 2019 no site http://conict.ifsp.edu.br.

4.5. Os apoiadores poderão interpor recurso contra o resultado preliminar entre 26 e 27 de setembro
de 2019.
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4.6. O resultado final será divulgado em 02 de outubro de 2019 no site http://conict.ifsp.edu.br.

4.7. Após a aprovação e divulgação do resultado o IFSP entrará em contato com o apoiador para
agendar uma reunião de planejamento, com antecedência ao evento.

4.8. As propostas enviadas pelos apoiadores e aprovadas pelo IFSP serão consideradas como carta
de compromisso e de doação.

4.9. O Anexo III deste edital contem a minuta do documento pelo qual será celebrada a parceria com a
apoiadora.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. As propostas serão analisadas por comissão instituída pela portaria IFSP nº 3477/2019 de 13 de
setembro de 2019 e portaria SOR.0036 de 18 de junho de 2019.

5.2. A empresa que visa apoiar ao evento poderá entrar em contato com o IFSP, em caso de dúvidas,
por meio do telefone (11) 9.8198-4341 ou e-mail conict@ifsp.edu.br.

5.3 Casos não previstos nesta chamada serão decididos pela Comissão Organizadora do evento.

Sorocaba, 18 de setembro de 2019.

DENILSON DE CAMARGO MIRIM
DIRETOR GERAL
CÂMPUS SOROCABA
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CRONOGRAMA

Publicação do Edital

18 / 09 / 2019

Entrega das propostas

18 / 09 / 2019
a
24 / 09 / 2019
(até às 23 horas e 59 minutos)

Resultado preliminar

25 / 09 / 2019

Recurso

26 / 09 / 2019
e
27 / 09 / 2019

Resultado final

02 / 10 / 2019

CONICT

27 / 11 / 2019
e
28 / 11 / 2019

em Sorocaba/SP
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
Meio de Hospedagem Oficial do Evento
Leitos: Disponibilização de oferta de leitos de hospedagem por hotel ou rede hoteleira, no valor
máximo de R$ 91,00 (noventa e um reais) por hóspede, por diária, no período de 27 a 28 de novembro
de 2019, incluindo café da manhã, wi-fi e ar-condicionado/refrigerado, e estacionamento.

Será considerado vencedor o apoiador que ofertar para os participantes do 10º Congresso de
Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP, o translado do hotel para o evento e do evento para
o hotel nos dias 27 e 28 de novembro de 2019, além dos itens citados no item 2.2.I desta
chamada, diante do menor valor por pessoa por diária, e ainda, diante de eventuais empates,
será considerado vencedor o apoiador que ofertar a maior quantidade de leitos pelo menor
preço no município do evento do evento.
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ANEXO II – FORMULÁRIO DE PROPOSTA
FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE APOIO A 10º CONGRESSO DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO IFSP
DADOS DO HOTEL
HOTEL:
ENDEREÇO COMPLETO:
DIRETOR/RESPONSAVEL:
E-MAIL:
TELEFONE:
PROPOSTA DO APOIO
CONSIDERAR O TIPO DE APOIO, SERVIÇO, CONSTANTE EM EDITAL, EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO
PELO E-MAIL CONSTANTE NO MESMO.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (TIPO DE LEITO)
QUANTIDADE DE LEITOS

QUANTIDADE TOTAL DE LEITOS
VALOR POR PESSOA
O HOTEL OFERECE TRANSLADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO JÁ INCLIUSO NO VALOR DA DIÁRIA?
( ) SIM

( ) NÃO

OBSERVAÇÕES:

O HOTEL NECESSITARÁ DE ESPAÇO PARA ESTANDE? (
) SIM
(
) NÃO
CIÊNCIA E COMPROMISSO DA EMPRESA
VENHO, POR MEIO DESTE DOCUMENTO, ATENDER À CHAMADA DO EDITAL Nº 15, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019,
VISANDO APOIAR A REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO IFSP, NA CIDADE
DE SOROCABA EM LOCAL A SER DEFINIDO, QUE SERÁ REALIZADO DE 27 A 28 DE DEZEMBRO DE 2019.
EM CASO DE APROVAÇÃO, COMPROMETO-ME A EXECUTAR/ENTREGAR O PROPOSTO NESTE DOCUMENTO OU
CONFORME COMBINADO COM A COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO.
ESTOU CIENTE QUE POR MEIO DA MINHA PARTICIPAÇÃO NÃO PODEREI, SOB HIPOTESE ALGUMA, GERAR OU
COBRAR DESPESAS RELATIVAS AOS ITENS PROPOSTOS AO IFSP.
DECLARO, AINDA, QUE POSSUO AS CONDIÇÕES SOLICITADAS PARA PRESTAR O SERVIÇO CONFORME
ESTABELECIDA NA CHAMADA PÚBLICA.
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

____________________________________
LOCAL E DATA

________________________________________
CARIMBO E ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA.

