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ANEXO I  

DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS 

 

MATERIAL DE CONSUMO  QUANTIDADE *  CONTRAPARTIDA DO IFRS 

Pastas/sacolas/bolsa:  
modelo ecológico, ou   

algodão, ou poliéster;  
medidas aproximadas 30 cm  

x 35 cm.  

450 unidades  Espaço físico de 3m x 3m para  divulgação 
e distribuição de  material publicitário da 
empresa no  local do evento;  

Logotipo da empresa/instituição nos  materiais 
de divulgação do evento  nos meios impressos e 
digitais; 

Referência da empresa/instituição  no 
cerimonial de abertura e nos  períodos que 
antecedem as  palestras durante o evento. 

Será permitido a fixação de 1 (um) banner 
promocional do apoiador no local do evento, 
conforme disposição a ser definida pela 
Comissão Organizadora. 

Pasta, dimensões 22 cm x 31  
cm, Cores 4x0, Couchê fosco  

300 g/m², c/ bolso.  

Arte fornecida pela comissão  
organizadora do evento 

600 unidades  Espaço físico de 3m x 3m para  divulgação 
e distribuição de  material publicitário da 
empresa no  local do evento;  

Logotipo da empresa/instituição nos  materiais 
de divulgação do evento  nos meios impressos e 
digitais;  

Referência da empresa/instituição  no 
cerimonial de abertura e nos  períodos que 
antecedem as  palestras durante o evento. 

Será permitido a fixação de 1 (um) banner 
promocional do apoiador no local do evento, 
conforme disposição a ser definida pela 
Comissão Organizadora. 
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Canetas esferográficas azul  
ou preta  

600 unidades  

Logotipo da empresa/instituição nos  materiais 
de divulgação do evento  nos meios impressos e 
digitais;  

Referência da empresa/instituição  no 
cerimonial de abertura e nos  períodos que 
antecedem as  palestras durante o evento. 

Será permitido a fixação de 1 (um) banner 
promocional do apoiador no local do evento, 
conforme disposição a ser definida pela 
Comissão Organizadora. 

Blocos de Anotações  600 unidades 

Logotipo da empresa/instituição nos  materiais 
de divulgação do evento  nos meios impressos e 
digitais; 

Referência da empresa/instituição  no 
cerimonial de abertura e nos  períodos que 
antecedem as  palestras durante o evento. 

Será permitido a fixação de 1 (um) banner 
promocional do apoiador no local do evento, 
conforme disposição a ser definida pela 
Comissão Organizadora. 

Copos descartáveis com  
capacidade para pelo menos  

200 ml 

600 unidades 

Logotipo da empresa/instituição nos  materiais 
de divulgação do evento  nos meios impressos e 
digitais; 

Referência da empresa/instituição  no 
cerimonial de abertura e nos  períodos que 
antecedem as  palestras durante o evento. 

Será permitido a fixação de 1 (um) banner 
promocional do apoiador no local do evento, 
conforme disposição a ser definida pela 
Comissão Organizadora. 
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Copos de Acrílico com   
capacidade para pelo menos  

250 ml. 

600 unidades 

Logotipo da empresa/instituição nos  materiais 
de divulgação do evento  nos meios impressos e 
digitais; 

Referência da empresa/instituição  no 
cerimonial de abertura e nos  períodos que 
antecedem as  palestras durante o evento. 

Será permitido a fixação de 1 (um) banner 
promocional do apoiador no local do evento, 
conforme disposição a ser definida pela 
Comissão Organizadora. 

 

Coffee break - cuca e/ou bolo 40 unidades 

Logotipo da empresa/instituição nos  materiais 
de divulgação do evento  nos meios impressos e 
digitais; 

Referência da empresa/instituição  no 
cerimonial de abertura e nos  períodos que 
antecedem as  palestras durante o evento. 

Será permitido a fixação de 1 (um) banner 
promocional do apoiador no local do evento, 
conforme disposição a ser definida pela 
Comissão Organizadora. 

https://ifrs.edu.br/rolante/
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Coffee break - café 2 Kg 

Logotipo da empresa/instituição nos  materiais 
de divulgação do evento  nos meios impressos e 
digitais; 

Referência da empresa/instituição  no 
cerimonial de abertura e nos  períodos que 
antecedem as  palestras durante o evento. 

Será permitido a fixação de 1 (um) banner 
promocional do apoiador no local do evento, 
conforme disposição a ser definida pela 
Comissão Organizadora. 

Coffee break - suco 80 Litros 

Logotipo da empresa/instituição nos  materiais 
de divulgação do evento  nos meios impressos e 
digitais; 

Referência da empresa/instituição  no 
cerimonial de abertura e nos  períodos que 
antecedem as  palestras durante o evento. 

Será permitido a fixação de 1 (um) banner 
promocional do apoiador no local do evento, 
conforme disposição a ser definida pela 
Comissão Organizadora. 

Coffee break - bolacha doce e 
salgada 

25 pacotes  

Logotipo da empresa/instituição nos  materiais 
de divulgação do evento  nos meios impressos e 
digitais; 

Referência da empresa/instituição  no 
cerimonial de abertura e nos  períodos que 
antecedem as  palestras durante o evento. 

Será permitido a fixação de 1 (um) banner 
promocional do apoiador no local do evento, 
conforme disposição a ser definida pela 
Comissão Organizadora. 
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Coffee break 10 pacotes de 
guardanapo (com 

100 unidades 
cada)  

Logotipo da empresa/instituição nos  materiais 
de divulgação do evento  nos meios impressos e 
digitais; 

Referência da empresa/instituição  no 
cerimonial de abertura e nos  períodos que 
antecedem as  palestras durante o evento. 

Será permitido a fixação de 1 (um) banner 
promocional do apoiador no local do evento, 
conforme disposição a ser definida pela 
Comissão Organizadora. 
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