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EDITAL Nº 030, de 09 de setembro de 2019. 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APOIO À REALIZAÇÃO 6a FEIRA DA SAÚDE DO 
CAMPUS RESTINGA 

 
O Diretor Geral do Campus Restinga, integrante da estrutura do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o disposto na Lei nº 8.745/93 e Medida Provisória nº 525, de 14/02/2011, 
publicada no DOU de 15/02/2011, em consonância com o Regimento Interno Complementar 
do IFRS Campus Restinga,torna público o Edital Campus Restinga nº 030/2019 - 
Chamamento público para apoio à realização da 6a Feira da Saúde do Campus 
Restinga.hhhhhh 
 
1. DA FINALIDADE  
 
1.1. Buscar apoio de pessoas jurídicas de direito público ou privado para a realização da6a 

Feira da Saúde do Campus Restinga. 

 
2. DOS OBJETIVOS  
 
2.1. Buscar empresas/instituições parceiras interessadas na cedência/doação de 

materiais/serviços necessários à realização 6a Feira da Saúde do Campus Restinga.  

2.2. Favorecer a aproximação do IFRS – Campus Restinga com o setor produtivo e as 
organizações sociais, disseminando as iniciativas de ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidas pelo IFRS – Campus Restinga junto à comunidade.  

2.3. Proporcionar maior divulgação do IFRS – Campus Restinga junto aos arranjos 
produtivos locais, visando a inserção dos estudantes no mundo do trabalho.  

 
3. DO EVENTO  
 
3.1. A 6ª Feira da Saúde do IFRS – Campus Restinga constitui-se em um espaço de 

integração entre os membros do Campus e da comunidade externa a partir de ações 
voltadas à educação e à saúde. 

3.2. A 6a Feira da Saúde do IFRS – Campus Restinga será realizada no dia 28 de 
setembro de 2019, no Campus Restinga, no município de Porto Alegre, RS.  

3.3. O evento contará com a participação de, aproximadamente, 400 participantes entre 
estudantes, servidores e comunidade externa do Campus.  

 
4. DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO APOIO  
 
4.1. Para os fins do disposto neste edital, considera-se apoiador as pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, que assumem, no todo ou em 
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parte, o apoio em troca de publicidade e marketing em materiais promocionais durante 
a execução do evento.  

4.2. O apoio poderá ser realizado por meio de materiais de consumo e/ou serviços, 
conforme detalhamento de descrições e contrapartidas contidas no Anexo I e no 
Anexo II.  

4.3. Os materiais e/ou serviços serão fornecidos em caráter de doação ou de cedência, 
não gerando ônus ao IFRS – Campus Restinga e aos participantes do evento.  

4.4. Os materiais doados para utilização individual devem ser quantificados de forma que 
atendam a todos os participantes do evento. 

4.5. O apoio estará restrito ao período e local de execução do evento.  

4.6. A empresa/instituição apoiadora será responsável pela montagem e pela guarda dos 
equipamentos e materiais de sua propriedade utilizados no evento quando for o caso, 
não recaindo sobre o IFRS – Campus Restinga a responsabilidade sobre danos ou 
furtos durante o período de sua realização.  

4.7. Será vedado:  

a. a comercialização de produtos no local do evento pelos apoiadores;  

b. o apoio de pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos:  

i. cuja linha de atuação esteja em desacordo com a imagem do IFRS – 
Campus Restinga como instituição pública de ensino, pesquisa e 
extensão; ou,  

ii. que enseje eventual conflito de interesses; ou,  

iii. que apresente irregularidades fiscais ou trabalhistas; ou,  

iv. que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União;  

c. o fornecimento de materiais e/ou serviços que estejam em desacordo com a 
imagem do IFRS – Campus Restinga como instituição pública de ensino, 
pesquisa e extensão.  

4.8. A comissão organizadora do evento deverá incluir o logotipo dos parceiros no sítio 
eletrônico e no material promocional do evento com ocupação de espaço físico de 
igual tamanho para todos os apoiadores, ou proporcional à quantidade de serviços 
e/ou materiais oferecidos pelo apoiador.  

4.9. O espaço de divulgação oferecido deverá passar pela análise da comissão 
organizadora do evento.  

 
5. DA ELABORAÇÃO E DA SUBMISSÃO DA PROPOSTA DE APOIO  
 
5.1. As propostas de apoio devem ser elaboradas conforme Anexo III (Formulário de 

Apresentação de Proposta de Apoio) deste edital, observado o correto preenchimento 
e assinatura.  
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5.2. As propostas devem ser encaminhadas, única e exclusivamente, ao endereço 

eletrônico feiradasaude@restinga.ifrs.edu.br com assunto “Apresentação de Proposta 
de Apoio - 6a Feira da Saúde do Campus Restinga”.  

5.3. Caso seja necessário utilizar figuras para esclarecer a argumentação da proposta, as 
mesmas devem ser anexadas e encaminhadas juntamente com o Anexo III.  

5.4. Após recebidas as propostas pela comissão organizadora do evento, será enviado e-
mail de confirmação de recebimento ao proponente. 

 
6. DO CRONOGRAMA  
 
6.1. As fases e prazos deste edital ficam assim definidos:  

Fases Prazos 

1. Publicação do edital  09/09/2019 

2. Submissão das propostas  11/09/2019 a 17/09/2019 

3. Divulgação preliminar das propostas aceitas  18/09/2019 

4. Encaminhamento de recursos  19/09/2019 a 22/09/2019  

5. Divulgação final das propostas aceitas  23/09/2019 

 
 
7. DA ANÁLISE E DOS RESULTADOS  
 
7.1. As propostas serão analisadas pela comissão específica, formalmente designada para 

esta finalidade, sendo priorizada a ordem de submissão das mesmas e limitando-se à 
quantidade definida no Anexo I e no Anexo II.  

7.2. Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio ou após o prazo final 
previsto no cronograma deste edital.  

7.3. O resultado preliminar e final serão divulgados nas datas previstas para a fase 3 (três) 
e para a fase 5 (cinco) deste edital, respectivamente, e disponibilizados no sítio 
eletrônico https://ifrs.edu.br/restinga/documentos/editais. 

 
8. DOS RECURSOS  
 
8.1. As instituições participantes podem interpor recurso quanto à divulgação preliminar, no 

prazo indicado na fase 4 (quatro) do subitem 6.1 deste edital. 

8.2. O recurso deverá ser submetido, única e exclusivamente, ao endereço eletrônico 
feiradasaude@restinga.ifrs.edu.br.  

8.3. Não serão aceitos recursos submetidos por outro meio ou após o prazo final previsto 
no cronograma deste edital.  

8.4. Os recursos serão analisados pela comissão específica, formalmente designada para 
esta finalidade.  

https://ifrs.edu.br/restinga/documentos/editais/editais-2019/
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9. DA FORMALIZAÇÃO DO APOIO 
 
9.1. Após a divulgação do resultado final, a comissão organizadora do evento entrará em 

contato com as instituições para agendamento de reunião para planejamento prévio.  

9.2. As propostas enviadas pelos apoiadores e aprovadas pelo IFRS – Campus Restinga 
serão consideradas como carta de compromisso de doação ou de cedência, para 
posterior formalização da parceria através de acordo de cooperação e plano de 
trabalho.  

 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
10.1. É responsabilidade de cada proponente acompanhar as publicações referentes a este 

edital. 

10.2. As dúvidas referentes a este edital devem ser encaminhadas ao endereço eletrônico 
feiradasaude@restinga.ifrs.edu.br.  

10.3. A reprodução do logotipo do IFRS somente poderá ser feita em consonância com as 
recomendações que constam no Manual de Aplicação da Marca dos Institutos 
Federais e no Manual de Identidade Institucional do IFRS.  

10.4. A qualquer tempo este edital pode ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em 
parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de 
qualquer natureza.  

10.5. Os termos deste edital podem ser impugnados, mediante manifestação formal e 
fundamentada, apresentada à Coordenadoria de Extensão, em até 3 (três) dias úteis 
após a sua publicação.  

10.6. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora da 6a Feira da Saúde 
do IFRS.  

10.7. Fica estabelecido o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Porto Alegre/RS, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste edital que não puderem ser 
decididas pela via administrativa, renunciando desde já a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.  

10.8. Este edital entra em vigor a partir da data de sua publicação no sítio eletrônico do 
IFRS – Campus Restinga, menu lateral “Editais”. 

 

 

 

 

Prof. Gleison Samuel do Nascimento 
Diretor-Geral 

IFRS - Campus Restinga 
Portaria 317/2016-IFRS 
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ANEXO I 

DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 

CATEGORIA QUANTIDADE DESCRIÇÃO CONTRAPARTIDA IFRS 

ESPAÇO RECREAÇÃO - 
OFICINA DE SLIME 

 
 
 
 
 
 
 

1 KIT 
 
 
 
 
 
 
 

Kit composto por 2 litros 
de Ativador de slime (ou 
2 litros de água boricada 
e 500g de bicarbonato 

de sódio) + 10Kg de Cola 
branca + 500g Corantes 
para artesanato em gel 

ou em pó de cores 
diversas + 500g de 

Essências para 
artesanato de perfumes 

diversos + Glíter para 
artesanato de cores 
diversas + 100 Potes 

plásticos descartáveis 
com tampa liso, formato 
circular, 150 ml, 200ml 

ou 250ml. 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com 
os campus dos Institutos 

Federais do Rio Grande do 
Sul + Chamada oral do nome 

da empresa/instituição a 
cada 30 minutos pelo 

Mestre de Cerimônia do 
evento no palco + 

Divulgação da 
empresa/instituição na 

Oficina de Slime, promovida 
pelo evento. 

ESPAÇO 
AUTOESTIMA - 

CABELO, MANICURE 
E MAQUIAGEM 

ESPAÇO HOLÍSTICO - 
REIKI, MASSAGEM E 
AURICOLOMETRIA 

 
 
 
 
 
 

1 KIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit composto por 3 
estojos de maquiagens 

diversas, contendo 
sombra, rímel e 

delineador para olhos, 
base, pó facial, batons 
diversos e acessórios + 
100g de algodão + 10 
toalhas de rosto de 

algodão, nas medidas 
aproximadas de 

42cmX70cm + 1 litro de 
óleos corporais 

perfumados. 
 
 
 
 
 
 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com 
os campus dos Institutos 

Federais do Rio Grande do 
Sul + Chamada oral do nome 

da empresa/instituição a 
cada 30 minutos pelo 

Mestre de Cerimônia do 
evento no palco + 

Divulgação da 
empresa/instituição nas 

salas reservadas ao Espaço 
Holístico e ao Espaço 

Autoestima, ambos setores 
do evento. 

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

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

 

 

CATEGORIA QUANTIDADE DESCRIÇÃO CONTRAPARTIDA IFRS 

ESPAÇO SAÚDE - 
ATENDIMENTOS EM 

GERAL 
1 KIT 

Kit composto por 100 
unidades de luvas de 

látex descartáveis 
tamanho G + 100 toucas 

descartáveis de TNT 
com elástico + 8 litros 

de Álcool-gel 
antisséptico 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com 
os campus dos Institutos 

Federais do Rio Grande do Sul 
+ Chamada oral do nome da 

empresa/instituição a cada 30 
minutos pelo Mestre de 

Cerimônia do evento no palco 
+ Divulgação da 

empresa/instituição nas salas 
reservadas aos atendimentos 

no Espaço Saúde. 

ESPAÇO SAÚDE - 
OFTALMOLOGIA 1 KIT 

Kit composto por 50 
armações e 50 pares de 

lentes com grau para 
óculos. 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com 
os campus dos Institutos 

Federais do Rio Grande do Sul 
+ Primeiro nome a ser citado 

na chamada oral da 
empresa/instituição a cada 30 

minutos pelo Mestre de 
Cerimônia do evento no palco 

+ Divulgação da 
empresa/instituição nas salas 
reservadas aos atendimentos 

oftalmológicos no Espaço 
Saúde. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Restinga 
Rua Alberto Hoffmann, 285 – Restinga – Porto Alegre/RS – CEP 91.791-508 

Telefone: (51) 3247.8400 – www.restinga.ifrs.edu.br – E-mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br 
 
CONTINUAÇÃO: 

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

 

 

CATEGORIA QUANTIDADE DESCRIÇÃO CONTRAPARTIDA IFRS 

ESPAÇO 
ALIMENTAÇÃO - 

OFICINA DE SUCOS 
NATURAIS 

 
ESPAÇO RECEPÇÃO 

- BRUNCH 

1 KIT 

Kit composto por 6Kg de 
frutas diversas + 3Kg de 

verduras e legumes 
diversos + 6 jarras 2 litros 

plásticas e/ou vidro + 3 
pacotes de 500g de pães 

fatiados + 500g queijo 
prato/mussarela fatiado + 
500g de presunto fatiado 
+ 500g café em pó + 100g 

chá de frutas + 4 rolos 
Papel-toalha com 50 

folhas cada, nas medidas 
19cm X 21,5cm e 8 

pacotes Guardanapos 
com 50 folhas cada, nas 
medidas 30cm X 30cm + 
400 Copos Descartáveis 

150 ml, 200ml ou 250 ml. 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com 
os campus dos Institutos 

Federais do Rio Grande do Sul 
+ Chamada oral do nome da 

empresa/instituição a cada 30 
minutos pelo Mestre de 

Cerimônia do evento no palco 
+ Divulgação da 

empresa/instituição na 
Oficina de Sucos Naturais, 
promovida pelo evento. 

ESPAÇO 
ALIMENTAÇÃO - 

OFICINA DE SUCOS 
NATURAIS 

 
ESPAÇO RECEPÇÃO 

- BRUNCH 

1 KIT 

Kit composto por 12 litros 
de leite integral + 800g 

achocolatado em pó + 50 
unidades água sem gás 

em garrafas de 
250ml/500ml ou copos de 
200ml/310ml + 20 ovos + 

3 kg de açúcar + 5 
pacotes de 400g de 

mistura para bolo sabores 
diversos (ou 2 tortas 

doces 20 fatias cada) + 
200 salgadinhos de festa 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com 
os campus dos Institutos 

Federais do Rio Grande do Sul 
+ Chamada oral do nome da 

empresa/instituição a cada 30 
minutos pelo Mestre de 

Cerimônia do evento no palco 
+ Divulgação da 

empresa/instituição na 
Oficina de Sucos Naturais, 
promovida pelo evento. 
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CONTINUAÇÃO: 

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

 

CATEGORIA QUANTIDADE DESCRIÇÃO CONTRAPARTIDA IFRS 

ESPAÇO SAÚDE - 
ODONTOLOGIA 1 KIT 

Kit composto por 200 cremes 
dentais, 200 escovas dentais 
e 200 bastões de fio dental. 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento vinculados aos 
campus dos Institutos 

Federais do Rio Grande do 
Sul + Chamada oral do nome 

da empresa/instituição a 
cada 30 minutos pelo Mestre 
de Cerimônia do evento no 

palco + Divulgação da 
empresa/instituição nas salas 
reservadas aos atendimentos 

odontológicos no Espaço 
Saúde. 

ESPAÇO ANIMAÇÃO 
- BRINDES 1 KIT 

Kit composto por 8 Aventais 
personalizados + 50 Bonés na 

cor preta, com bordado ou 
serigrafia na frente e nas 

laterais + 60 Camisetas em 
algodão, poliviscose ou 

pique, preferência na cor 
verde ou laranja, com 

serigrafia na frente e nas 
costas + 500 Canetas 

esferográficas azuis e/ou 
pretas + 400 Copos em 

acrílico personalizados com 
serigrafia, cores diversas + 50 
Squeezes personalizadas com 

serigrafia + 300 
sacolasecológica TNT 

(100g/m2) com alça; ou, 
bolsa para eventos em 

algodão ou poliéster, com 
medidas aproximadas de 

largura 30cm, altura 35cm. 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição com 
destaque nos materiais de 

divulgação do evento 
compartilhados com os 
campus dos Institutos 

Federais do Rio Grande do 
Sul + Chamada oral do nome 

da empresa/instituição a 
cada 30 minutos pelo Mestre 
de Cerimônia do evento no 
palco + Registro serigráfico 

da marca da 
empresa/instituição em 

todos os materiais fornecidos 
por ela. 
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CONTINUAÇÃO: 

CATEGORIA QUANTIDADE DESCRIÇÃO CONTRAPARTIDA IFRS 

ESPAÇO 
COMUNICAÇÃO - 

IMPRESSÃO 
GRÁFICA 

1 KIT 

2 Banners em lona, 
impressão colorida, 

acabamento em bastão 
e corda, nas medidas 
80cm X 120cm e/ou 
120cm X 180 cm + 1 
Banner de fundo de 
palco em lona fosca 

(anti-reflexo), 
acabamento com ilhós a 
cada 20 cm e reforço na 

bainha, nas medidas 
4mX3m + 15 Cartazes 

em papel couche 150g,, 
4X0, nas medidas 30cm 
X 42cm + 500 Panfletos 
em papel couche, 9g., 

frente e verso, nas 
medidas 40cm X 20cm 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição com 
destaque nos materiais de 

divulgação do evento 
compartilhados com os 
campus dos Institutos 

Federais do Rio Grande do Sul 
+ Chamada oral do nome da 

empresa/instituição a cada 30 
minutos pelo Mestre de 

Cerimônia do evento no palco 
+ Registro serigráfico da marca 

da empresa/instituição em 
todos os materiais fornecidos 
por ela, ocupando até 1/4 dos 

banners. 

ESPAÇO ESPORTES - 
DESAFIO DE JUDÔ 1 KIT 

Kit contendo 64m2 de 
Tatames 2X1, sendo 16 
placas de uma cor para 

área de combate 
(36m2) e 14 placas de 
outra cor para área de 
segurança (28m2) + 1 

kimono tamanho G 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com os 
campus dos Institutos 

Federais do Rio Grande do Sul 
+ Chamada oral do nome da 

empresa/instituição a cada 30 
minutos pelo Mestre de 

Cerimônia do evento no palco 
+ Divulgação da 

empresa/instituição na 
cerimônia de premiação dos 
desafios de judô, promovida 

pelo evento. 

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

CATEGORIA QUANTIDADE DESCRIÇÃO CONTRAPARTIDA IFRS 

ESPAÇO ESPORTES 
- TORNEIO DE 

FUTEBOL 
MASCULINO E 
FEMININO E 

VOLEIBOL MISTO 

1 KIT 

32 medalhas 
personalizadas com o 

tema Futebol. 
18 medalhas 

personalizadas com o 
tema voleibol 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com os 
campus dos Institutos Federais 

do Rio Grande do Sul + 
Chamada oral do nome da 

empresa/instituição a cada 30 
minutos pelo Mestre de 

Cerimônia do evento no palco 
+ Divulgação da 

empresa/instituição na 
cerimônia de premiação dos 

eventos esportivos, promovida 
pelo evento. 

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

CEDÊNCIA DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS 

CATEGORIA QUANTIDADE DESCRIÇÃO CONTRAPARTIDA IFRS 

ESPAÇO RECREAÇÃO 
- BRINQUEDOS 

INFLÁVEIS 
1 KIT 

5 Brinquedos infláveis + 
1 cama elástica para 
recreação infantil + 

transporte 
deslocamento dos 
materiais cedidos 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com 
os campus dos Institutos 

Federais do Rio Grande do Sul 
+ Chamada oral do nome da 

empresa/instituição a cada 30 
minutos pelo Mestre de 

Cerimônia do evento no palco 
+ Divulgação da 

empresa/instituição no 
Espaço destinado aos 

brinquedos, promovida pelo 
evento. 

ESPAÇO 
COMUNICAÇÃO - 

FOTÓGRAFO 
1 PROFISSIONAL 

1 profissional com 
câmera fotográfica para 
registrar as atividades 
do evento e posterior 

doação dos registros ao 
setor de comunicação 
do Instituto Federal, 

Campus Restinga. 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com 
os campus dos Institutos 

Federais do Rio Grande do Sul 
+ Chamada oral do nome da 
empresa/instituição e do(a) 

profissional a cada 30 minutos 
pelo Mestre de Cerimônia do 
evento no palco + Divulgação 

da empresa/instituição no 
espaço destinado ao Aulão, 

promovido pelo evento. 

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

CATEGORIA QUANTIDADE DESCRIÇÃO CONTRAPARTIDA IFRS 

ESPAÇO 
ANIMAÇÃO - 
MESTRE DE 
CERIMÔNIA 

1 PROFISSIONAL 

1 profissional para 
entreter o público 

anunciando o 
cronograma do evento 
nos horários devidos, 

apresentando as 
atividades no palco e 

divulgando as empresas 
parceiras do evento. 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com os 
campus dos Institutos Federais 

do Rio Grande do Sul. 

ESPAÇO 
ANIMAÇÃO - 

RECREACIONISTA 
1 PROFISSIONAL 

1 profissional para propor 
atividades de recreação 

para o público infantil do 
evento. 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com os 
campus dos Institutos Federais 

do Rio Grande do Sul + 
Chamada oral do nome do(a) 

profissional a cada 30 minutos 
pelo Mestre de Cerimônia do 

evento no palco. 

ESPAÇO SUPORTE 
TÉCNICO - 

FRETE/TRANSPOR
TE 

2 PROFISSIONAIS 

2 profissionais 
capacitados com veículos 

para buscarem 
equipamentos e produtos 

cedidos/doados pelas 
empresas parceiras, bem 

como efetuar o 
transporte dos 
voluntários, se 

necessário, até o local do 
evento. 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com os 
campus dos Institutos Federais 

do Rio Grande do Sul + 
Chamada oral do nome da 

empresa/instituição e do(a) 
profissional a cada 30 minutos 
pelo Mestre de Cerimônia do 

evento no palco. 

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

CATEGORIA QUANTIDADE DESCRIÇÃO CONTRAPARTIDA IFRS 

ESPAÇO ANIMAÇÃO 
- ILUMINAÇÃO E 

SONORIZAÇÃO DE 
PALCO 

1 KIT 

Kit composto por 4 
canhões refletores par 

de led coloridos + 1 
movinhead + 

movinghead e/ou 
similares + 2 caixas de 
som + 2 amplificadores 
+ 2 microfones + mesa 
de som + cabeamentos 

de equipamentos de 
som + 1 profissional 
operador de áudio 

capacitado para 
equalizar os 

equipamentos de som 
do palco voltados às 

apresentações ao vivo e 
à ambientação sonora 

do evento. 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com os 
campus dos Institutos Federais 
do Rio Grande do Sul + Citado 
entre os 3 primeiros nomes na 

chamada oral da 
empresa/instituição e do(a) 

profissional operador de áudio 
a cada 30 minutos pelo Mestre 

de Cerimônia do evento no 
palco. 

ESPAÇO ANIMAÇÃO 
- PALCO 1 KIT 

1 Palco ou módulos 
praticáveis que 

componham a medida 
de 4mX4m + 1 conjunto 

de Treliças em Grid 
4mX4mX3m ou em "X" 

+ montagem e 
desmontagem do 

material + transporte 
dos materiais cedidos. 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com os 
campus dos Institutos Federais 

do Rio Grande do Sul + 
Chamada oral do nome da 

empresa/instituição a cada 30 
minutos pelo Mestre de 

Cerimônia do evento no palco. 

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

CATEGORIA QUANTIDADE DESCRIÇÃO CONTRAPARTIDA IFRS 

ESPAÇO ESPORTES 
- AULÃO JUMP 1 KIT 

Kit composto por 15 mini-
trampolins + 1 

profissional da educação 
física que ministre aulas 

de JUMP com respectivos 
equipamentos de som + 

transporte e 
deslocamento dos 

equipamentos cedidos 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com os 
campus dos Institutos Federais 

do Rio Grande do Sul + 
Chamada oral do nome da 

empresa/instituição e do(a) 
profissional a cada 30 minutos 
pelo Mestre de Cerimônia do 
evento no palco + Divulgação 

da empresa/instituição no 
espaço destinado ao Aulão, 

promovido pelo evento. 

ESPAÇO ESPORTES 
- AULÃO DANÇA 1 PROFISSIONAL 

 1 profissional da 
educação física que 

ministre aulas de DANÇA 
em academias com 

respectivos 
equipamentos de som. 

Logotipo da 
empresa/instituição no sítio 

eletrônico do evento + 
logotipo da 

empresa/instituição nos 
materiais de divulgação do 

evento compartilhados com os 
campus dos Institutos Federais 

do Rio Grande do Sul + 
Chamada oral do nome do(a) 

profissional a cada 30 minutos 
pelo Mestre de Cerimônia do 
evento no palco + Divulgação 

da empresa/instituição no 
espaço destinado ao Aulão, 

promovido pelo evento. 

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

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE APOIO 

1. DADOS DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO 
Empresa/Instituição  

CNPJ  

Endereço Completo  

Ramo de Atuação  

Responsável  

E-mail  

Telefone  
 

2. DADOS DO APOIO – MATERIAIS E/OU SERVIÇOS 
DOAÇÃO: 
Descreva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEDÊNCIA: 
Descreva: 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
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3. CIÊNCIA E COMPROMISSO DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO 
1. Venho, por meio deste, atender ao Edital nº 30/2019 – Chamamento público para 

apoio à realização da 6ª Feira da Saúde, que será realizado no Campus 
Restinga, em Porto Alegre/RS, no dia 28 de setembro de 2019. 

2. Em caso de aprovação, comprometo-me a executar/entregar o proposto neste 
documento, ou o que for combinado com a comissão organizadora do evento.  

3. Estou ciente que, por meio da minha participação, não poderei, sob hipótese 
alguma, gerar ou cobrar despesas relativas aos itens propostos ao IFRS ou a 
seus participantes.  

4. Declaro estar ciente das informações prestadas e de acordo com elas.  

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Local, data, carimbo e assinatura pelo Diretor/Responsável pela empresa/instituição 

 


