
 

 

 

 

 

 

 
 

CHAMADA PÚBLICA 02/2018 

 

O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), câmpus Pelotas, através 

da presidente da Comissão designada pela Portaria nº 2152/2018, 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 

Neste ano o câmpus Pelotas comemora 75 anos da inauguração da 

então Escola Técnica de Pelotas (ETP), instituição que, após transformações, 

originou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-

grandense. Diante da importância desta data histórica, que representa ¾ 

de séculode educação profissional pioneira e modelo de excelência em 

todo o Estado, o câmpus Pelotas lança a presente Chamada Pública com 

o objetivo de atender às diversas festividades, bem como o Encontro dos 

Ex-alunos, realizadas anualmente e de forma itinerante, que também fará 

parte das comemorações deste aniversário. 

 

2. OBJETO  

O objeto, que consiste em apoio mediante empréstimo de itens e 

doação de recursos materiais, será seccionado em cotas, conforme 

descrito abaixo: 

 

2.1. APOIO MEDIANTE EMPRÉSTIMOS DE ITENS 

Cota 1 

Item Especificação Classif Quant 

1 

Tenda 10m x 10m, com pé direito de 3m e com 

calhas em volta da tenda. 

ESTRUTURA METÁLICA com pés de sustentação 

em tubo. 

LONA DE COBERTURA de laminado branco de 

PVC calandrado, com reforço de fibra de 

tecido de poliéster de alta tenacidade, 

totalmente impermeável e com blackout solar. 

Com instalação e desmontagem. Com RT de 

responsável técnico. A tenda deverá estar 

limpa na instalação 

UN 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cota 2 

Item Especificação Classif Quant 

1 Mesas plásticas 70 cm x 70 cm UN 100 

2 Cadeiras plásticas empilháveis UN 400 

 

Cota 3 

Item Especificação Classif Quant 

1 Toalhas brancas, em tecido, 1,20 cm x 1,20 cm UN 140 

2 
Sobre toalhas vermelhas, em tecido, 60 cm x 60 

cm 
UN 70 

3 Sobre toalhas verdes, em tecido, 60 cm x 60 cm UN 70 

 

Cota 4 

Item Especificação Classif Quant 

1 Aquecedor de água para chimarrão UN 02 

 

2.2. APOIO MEDIANTE RECURSOS MATERIAIS 

Cota 5 

Item Especificação Classif Quant 

1 Erva mate, pacotes de 1kg Kg 20 

 

 

3. ENTREGA DO OBJETO 

Os itens deverão ser montados e/ou colocados no estacionamento 

do IFSul câmpus Pelotas, na Praça Vinte de Setembro, 455, Pelotas/ RS, CEP 

96015-360, Telefone: (53) 2123-1013, no dia 11 de outubro de 2018 para 

utilização no dia posterior. 

 

4. DIVULGAÇÃO E BENEFÍCIOS AO PATROCINADOR 

 A divulgação da marca do patrocinador se dará através das mídias 

sociais do evento e a empresa poderá disponibilizar material de divulgação 

para que seja exposto durante o evento. Caso deseje, será ofertado 

espaço para colocação de um estande para divulgação. 

 

5. INSCRIÇÕES 

5.1 Serão deferidas as inscrições para empresas que cumpram todas as 

condições gerais e específicas descritas abaixo: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Condição Geral: pessoas jurídicas em dia com as obrigações 

tributárias, trabalhistas e demais normas legais a que estejam sujeitas. 

5.1.2 Condições Específicas: não poderão participar desta chamada 

púbica empresas que possuem vínculo contratual com o Instituto. 

5.1.3 As pessoas jurídicas que descumprirem as obrigações assumidas em 

editais de patrocínio anteriores, nos últimos 2 (dois) anos, estão impedidas 

de participar desta seleção.  

5.2 Períodos das inscrições: 14 a 18 de setembro de 2018. 

5.3 As inscrições serão recebidas na Coordenadoria de Eventos no câmpus 

Pelotas, situada na Praça 20 de Setembro, 455, Sala 313A, Pelotas, no 

horário compreendido das 8h às 20h ou através do endereço eletrônico 

coeve@pelotas.ifsul.edu.br. 

5.4 No ato da inscrição, o candidato deverá entregar cópia autenticada 

dos seguintes documentos: 

a. Formulário de inscrição preenchido, disponível nesta chamada 

(Anexo I); 

b. Cópia da cédula de identidade do responsável; 

c. Cópia do CPF do responsável; 

d. Cópia do CNPJ da empresa; 

e. Negativa de débitos junto à União, estados e municípios, dentro 

do prazo de validade. 

5.5 A inscrição torna-se sem efeito, se a pessoa jurídica não disponibilizar os 

documentos solicitados. 

5.6 Caso não ocorram inscrições no período previsto no item 5.2, poderá ser 

reaberto novo prazo. 

 

6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 

Serão divulgadas as inscrições homologadas no sítio eletrônico do IFSul 

câmpus Pelotas, no dia 19 de setembro de 2018. 

 

7.DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A divulgação dos resultados será realizada no sítio eletrônico do IFSul 

câmpus Pelotas, a partir do dia 21 de setembro de 2018. 

 

8. RECURSOS 

Os recursos referentes ao resultado da chamada pública deverão ser 

encaminhados através de ofício Coordenadoria de Eventos, em um prazo 

de 02 dias contados a partir dadatade divulgação, no local da inscrição. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A homologação dos resultados se dará no dia 26 de setembro de 2018, 

após a análisedos recursos, e será publicada no sítio do Instituto Federal Sul-

rio-grandense, câmpus Pelotas. 

 

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 através de ERRATAS. 

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 designada pela Portaria 

nº 2152/2018, constituída para organizar as festividades comemorativas aos 

75 anos do câmpus Pelotas. 

 

 

Pelotas, 14 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Janete Otte 

Presidente da Comissão 

Portaria nº 2152/2018 
*assinado no original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I – Formulário de inscrição 

CHAMADA PÚBLICA 01/2018 

          

DADOS PESSOAIS          

NOME COMPLETO: 

DATA DE NASCIMENTO: 

 

CPF:  

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO:  

 

 

TELEFONE RESIDENCIAL E CELULAR: 

 

EMAIL: 

 

 

DADOS JURIDICOS          

RAZÃO SOCIAL: 

DATA DE FUNDAÇÃO: 

 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMERCIAL COMPLETO: 

EMAIL:  

TELEFONE COMERCIAL OU CELULAR: 

 

PARTICIPAÇÃO CONFORME COTAS DEFINIDAS NO EDITAL: 

(    ) COTA TOTAL 

(    ) COTA PARCIAL 

DESCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PARCIAL: 

(    ) COTA 1                            (    ) COTA 2                   (    ) COTA 3                    

(    )COTA 4                             (    ) COTA 5 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura 

 

 


