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ANEXO I 

 
DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 

 
MATERIAIS DE 

CONSUMO 
QUANTIDADE/

UNIDADE* 
DESCRIÇÃO* 

CONTRAPARTIDA 
DO IFRS 

Canetas 800 unidades 
Caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta. 

Logotipo da 
empresa/instituição 
no sítio eletrônico do 
evento + logotipo da 
empresa/instituição 
nos materiais de 
divulgação do evento 
+ logotipo da 
empresa/instituição 
em exibição 
alternada durante a 
realização da 
abertura do evento + 
logotipo da 
empresa/instituição 
em material 
impresso + 
referência da 
empresa/instituição 
no cerimonial de 
abertura. 

Blocos de 
anotações 

700 unidades 
Bloco pautado ou não com, no mínimo, 
30 folhas e acabamento colado ou 
espiral. 

Pastas/sacolas
/bolsas 

700 unidades 

Pasta modelo zip-zap com zíper; ou, 
sacola ecológica TNT (100g/m2) com 
alça; ou, bolsa para eventos em algodão 
ou poliéster. Medidas aproximadas: 
largura 30cm, altura 35 cm. 

Camisetas 700 unidades 
Camisa manga curta de malha de 
algodão, branca ou colorida, tamanhos 
P, M, G e GG. 

Copos 700 unidades 
Copo de acrílico com capacidade 
mínima de 250mL. 

Copos 
descartáveis 

3000 unidades 
Copo de plástico com capacidade 
mínima de 80mL. 

Guardanapos 
de papel 

3000 unidades Guardanapos brancos de papel. 

Água 2500 unidades 
Copos de água mineral sem gás de 
200mL. 

Café 20 Kg Café torrado e moído, tipo tradicional. 

Biscoitos 60 Kg 
Biscoitos sortidos, salgados e doces, 
com e sem recheio. 

Frutas 1200 unidades 

Frutas de 1ª qualidade, íntegra, sem 
deformações, sem batidas, sem 
ferimentos, rupturas ou defeitos, em 
grau de maturação para consumo in 
natura. Opções: maçã, banana, pera, 
nectarina, pêssego, laranja ou 
bergamota. 

* O quantitativo e a descrição são referências, podendo ser negociados com a comissão 
organizadora. 

 

  


