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EDITAL Nº   841/2015 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO 

PROJETO MANUAL DO ALUNO 2016 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente chamamento público tem por objeto a captação de recursos financeiros, por 

meio de patrocínio de empresas públicas e/ou privadas, para a realização do Projeto Manual  

do  Aluno  2016. 

1.2. O patrocínio se dará em troca de exploração publicitária da logomarca do patrocinador 

em conformidade com as contrapartidas previstas no item 3 deste Regulamento e atendimento 

das demais exigências abaixo previstas. 

 

2. DO PROJETO 

2.1. O Projeto a ser patrocinado visa à confecção do Manual do Aluno, o qual contém todas as 

informações necessárias com público alvo aos alunos ingressantes do IFSP Câmpus Matão, 

tanto no que se refere à estrutura física e de apoio ao estudante da instituição quanto aos cursos 

de graduação que oferecidos. 

2.2. Serão confeccionados 280 (duzentos e oitenta) manuais, os interessados em patrocinar o 

Projeto podem optar pela concessão de patrocínio, em conformidade com as cotas e seus 

respectivos valores e contrapartidas, previstas a seguir: 

2.3. Cotas de Patrocínio:  cada cota será correspondente a confecção de vinte (20) manuais. 

 

3. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DOS PATROCINADORES 

3.1. Poderão participar da seleção as empresas públicas e privadas, inclusive representadas 

por agências de publicidade, interessadas em associar sua imagem ao Projeto. 

3.2. Encontram-se impedidos de participar: 

 

I. Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material pornográfico ou 

pratiquem manifestações político-ideológicas; 



  

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 CÂMPUS MATÃO 

 Rua Stéfano D’Avassi, 625, Nova Cidade-Matão/SP-CEP: 15991-502 

II. Os interessados que exerçam atividades ilícitas; 

III. Os interessados que produzam, comercializem e exponham qualquer tipo de material 

relacionado a tabaco, em razão das disposições da Convenção Quadro para o Controle do Uso 

do Tabaco, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 1012/2005 e promulgada pelo Decreto nº 

5658/2006; 

IV. Empresas que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação. 

 

4. DO REQUERIMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO 

4.1. Os interessados deverão preencher e encaminhar a intenção de patrocínio e o número de 

cotas a adquirir em papel timbrado da empresa, sem emendas ou rasuras que prejudiquem sua 

inteligência e sua autenticidade, devidamente datado e assinado pelo representante da 

empresa, com identificação legível do(s) signatário(s). 

4.1.1. Quando o patrocinador for representado por agência de publicidade, esta deverá fazer 

constar expressamente no requerimento as empresas que representam, bem como o ramo de 

atividade explorada, para fins de julgamento da proposta de patrocínio. 

4.2. Os seguintes documentos devem ser apresentados: 

4.2.1. Documentos relativos à habilitação jurídica: 

I. Certificado de registro empresarial, no caso de firma individual, acompanhado de CPF e 

RG; 

II. Ato   constitutivo (estatuto   ou   contrato   social), acompanhado   das   alterações posteriores, 

no caso de inexistência de contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro de 

Empresas, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de Sociedade por Ações   

acompanhado da ata arquivada da assembleia da última eleição da diretoria e no caso de 

Sociedades Simples, acompanhado de alterações; 

III. CPF e RG do(s) representante(s) legal(is), com    poderes de representação devidamente 

comprovados seja pelo documento previsto no item II acima ou por meio de procuração. 

4.2.2. Documentos relativos à regularidade fiscal: 

I. Prova de inscrição no CNPJ; 
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II. Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de débitos da Receita 

Federal e da Dívida Ativa da União; 

IV. Certidão Negativa de Debito ou Positiva com efeitos de negativa do INSS; 

V. Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) perante o FGTS. 

4.3. Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado 

pelo órgão emissor, serão consideradas válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua 

emissão. 

4.4. A documentação deverá ser apresentada no original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou 

autenticado mediante a apresentação do respectivo original, ou por meios oficiais de verificação 

eletrônica de autenticidade, a exemplo de chaves de identificação em sítios eletrônicos oficiais. 

4.5. Os documentos (itens 4.2) deverão ser entregues a partir da publicação deste Aviso de 

Chamamento Público de 04/01/2016 a 22/01/2016, em horário comercial, exceto sábados e 

domingos. 

4.6. No caso de documentos enviados pelos correios, considerar-se-á, para a contagem do 

atendimento do prazo estipulado no item 4.5, a data e hora de efetivo recebimento pelo IFSP 

Câmpus Matão. 

4.7. No caso de cadastramento de patrocinador através de agência de publicidade, poderão ser 

apresentados os documentos exclusivamente desta, ou de ambos. 

 

5. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, EM ESPECIAL DAS MARCAS 

5.1. O IFSP Câmpus Matão poderá utilizar a marca e outros sinais distintivos dos interessados. 

Garantindo os interessados que os direitos de propriedade intelectual, em especial os de marca, 

necessários para a execução do patrocínio não violam quaisquer direitos de propriedade 

intelectual de terceiros, isentando o instituto de quaisquer reclamações de terceiros e ônus 

decorrentes, de qualquer natureza, inclusive financeiros. 

5.2. Os interessados garantem que são legítimos detentores dos direitos de propriedade 

intelectual, em especial os de marca, a serem utilizados no patrocínio, bem como que obterão, 

se necessário, a cessão dos direitos patrimoniais dos profissionais e pessoal envolvidos na 
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execução de ações relacionadas ao objeto do patrocínio, podendo ser utilizados pelo IFSP 

Câmpus Matão para fins institucionais livres de quaisquer ônus. 

5.3. Os interessados se comprometem a não utilizar a marca e quaisquer outros sinais 

distintivos do IFSP Câmpus Matão sem a devida autorização. 

5.4. Quaisquer solicitações de informações adicionais ou pedidos de esclarecimentos que se 

façam necessários deverão ser enviados por e-mail, para o seguinte endereço eletrônico: 

nspifspmatao@gmail.com. 

5.5. É obrigação única e exclusiva dos interessados, o acompanhamento dos comunicados e 

boletins de esclarecimentos emitidos pelo IFSP Câmpus Matão. Não serão aceitas reclamações 

posteriores sob a alegação de não conhecimento das regras e informações desse Edital. 

5.6. A Comissão de Patrocínio poderá, durante a análise do requerimento e da documentação, 

convocar o(s) interessado(s) para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir. 

5.7. Ao final    da    ação    patrocinada    será    apresentado    relatório    final    ao    patrocinador, 

comprovando as contrapartidas correspondentes à cota efetivamente realizada. 

5.8. Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Comissão de Patrocínio. 

 

 

Matão, 16 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 

CHRISTIANN DAVIS TOSTA 

Diretor-Geral 


