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EDITAL Nº 10/2018

CHAMADA PÚBLICA PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO E APOIO PARA PUBLICAÇÃO DO
LIVRO “Biodiversidade e Conservação das ilhas costeiras do litoral sul capixaba”

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes – Campus Piúma
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

1.1. O Campus Piúma do Ifes lança a presente Chamada Pública com o objetivo de atender à
impressão  do  livro  intitulado  “Biodiversidade  e  Conservação  das  ilhas  costeiras  do  litoral  sul
capixaba”,  que  visa  promover  a  impressão  e  distribuição  de  material  inovador  sobre  a
biodiversidade que habita as ilhas costeiras, bem como apresentar informações sobre impactos
ambientais  e  sugestões  de  conservação  que  são  necessárias  para  garantir  o  equilíbrio
socioambiental das ilhas costeiras do litoral sul capixaba.

2. OBJETO

2.1. O objeto do presente edital é o apoio e/ou patrocínio de cotas referentes à impressão de mil
exemplares  do  livro   “Biodiversidade  e  Conservação  das  ilhas  costeiras  do  litoral  sul
capixaba”, seis banners de exposição do projeto para distribuição do Livro e 20 fotos para
exposição fotográfica que será organizada para a distribuição do livro nas escolas de Piúma e
Itapemirim.

2.2. A ação a ser patrocinada consiste na impressão e distribuição de livro sobre a biodiversidade
das ilhas costeiras do litoral sul capixaba, bem como os impactos ambientais existentes nesses
ambientes e sugestões de conservação para manutenção do equilíbrio socioambiental  desses
ecossistemas. Ainda consiste na impressão de seis banners em lona de 90 cm X 120 e 20 fotos
em papel fotográfico de 30 x 30 cm.

2.3. A proposta permite a divulgação de conhecimento técnico/científico levantado pela equipe do
Núcleo de Educação Ambiental do Ifes – Campus Piúma ao longo de seis (6) anos de pesquisa
nesses ambientes. Os livros serão distribuídos gratuitamente para as escolas da rede municipal e
estadual de Piúma e Itapemirim. Também ser distribuídos aos Institutos Federais e Universidades
que possuam cursos em áreas correlatas ao tema do livro. A partir do recebimento do material
proposto, as escolas contarão com um material didático de biologia e educação ambiental voltado
especificamente para a biodiversidade e ambientes da região. Para a distribuição dos livros nas



escolas pretende-se organizar um evento, com apresentação de um documentário sobre o projeto
de pesquisa realizado, exposição fotográfica e um teatro relacionados ao tema.

3. INSCRIÇÕES

3.1. Serão deferidas as inscrições para proponentes que cumpram todas as condições gerais e
específicas descritas abaixo:

3.1.1.  Condição  Geral:  Pessoas  Jurídicas  em  dia  com  as  obrigações  tributárias,
trabalhistas e demais normas legais a que estejam sujeitas. 

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: 17 de setembro a 19 de outubro de 2018.

3.3 As inscrições serão recebidas no e-mail extensao.pi@ifes.edu.br

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

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.

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

3.6. O proponente poderá submeter proposta para mais de uma cota. 

3.7. Caso não ocorram inscrições ou as vagas não sejam preenchidas no período previsto no item
3.2 deste Edital, novo prazo será reaberto.

4. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:

4.1. Serão divulgadas as inscrições homologadas no seguinte endereço eletrônico do portal do
Ifes na Internet: www.piuma.ifes.edu.br, no dia 22/10/2018.



5. ATRIBUIÇÕES

Categorias Vagas Atribuições Contrapartida

Diamante 1

R$ 15.000,00
ou

Impressão de 540
exemplares do livro,
3 banners e 10 fotos

Espaço equivalente a 4
logotipos na contracapa

do livro.
Agradecimento oral

durante os eventos de
distribuição.

Divulgação no Site
Divulgação em 3

Banners 

Ouro 2

R$ 10.000,00
ou

Impressão de 360
exemplares do livro,
2 banners e 5 fotos

Espaço equivalente a 2
logotipos na contracapa

do livro.
Agradecimento oral

durante os eventos de
distribuição.

Divulgação em 2
banners

Prata 5

R$ 5.000,00
ou

Impressão de 180
exemplares do livro, 1

banner e 2 fotos

Espaço equivalente a 1
logotipo na contracapa

do livro.
Agradecimento oral

durante os eventos de
distribuição.

Divulgação em 1
Banner

Bronze 5

R$ 2.000,00,
Impressão de 80

exemplares do livro e 2
fotos

Espaço equivalente a
um logotipo na

contracapa do livro. 

6. SELEÇÃO

6.1. As propostas serão avaliadas por comissão formada por no mínimo dois servidores da equipe
responsável pelo livro e um servidor do setor de comunicação social ou equivalente.

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 oferecido apoio sem transferência de recursos financeiros diretamente  

6.2.1. Ter área de atuação correlata com a área temática do evento.

6.2.2. Ter sede em município da Microrregião Expandida Sul do estado do Espírito Santo.

6.2.3. Possuir convênio de parceria com o Ifes.

6.2.4. Ter apoiado ações anteriores do Ifes – Campus Piúma.



6.3.  Somente  serão  permitidas  propagandas  institucionais,  sendo  vedada  a  publicidade  de
produtos  fumígeros,  bebidas  alcoólicas,  medicamentos,  terapias,  agrotóxicos,  de  natureza
religiosa e político-partidária ou qualquer outra natureza de produto não compatível com a imagem
da instituição.

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A divulgação dos resultados será realizada no portal institucional do Ifes – Campus Piúma na
Internet – www.piuma.ifes.edu.br, a partir do dia 25/10/2018.

8. DOS RECURSOS

Os recursos referentes ao resultado da chamada pública deverão ser encaminhados para o e-mail
extensao.pi@ifes.edu.br, utilizando-se o mesmo e-mail utilizado para inscrição, em um prazo de 5
(cinco) dias contados a partir da data de divulgação, no local da inscrição.

9. DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS

A homologação dos resultados se dará no dia 31/10/2018, depois da análise dos recursos, com
divulgação no portal institucional do Ifes na Internet – www.piuma.ifes.edu.br.

10. DA VALIDADE DA CHAMADA

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

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.

Piúma, 14 de setembro de 2018

Marcelo Fanttini Polese
Diretor Geral – IFES/Campus Piúma

Portaria nº 3286, de 22/11/2017
Publ. DOU nº 224, de 23/11/2017 

http://www.piuma.ifes.edu.br/


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS PIUMA

Rua Augusto Costa de Oliveira, 660 – Praia Doce – Piuma-ES – 29285-000

28  3520 0600

ANEXO I – Edital nº 10/2018

Ficha de Inscrição

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 10/2018

(    ) APOIO         (     ) PATROCÍNIO

CATEGORIA DESEJADA*:

ATRIBUIÇÃO*:

* Preencher de acordo com a tabela do item 5 do edital

_______________, _____ de _______________ de ______                     ____________________
         Local                                             Data                                                                      Assinatura


