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CHAMADA PÚBLICA PARA PARCERIA E APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO 

ESPORTE IFSP 

O Diretor-Cern i do Câmpus i\ latào do l nstiruto Federa l de l ·:ducação, Ciência e T ecnologia de São 

Paulo (11 .. SP), torna pública a presente chamada q ue ,·isa atrair apoio de pessoas jurídicas de direito 

pri,·ado, com ou sem fins lucrari,·os, e parcerias com instituiçôes de ensino plibli co ou pri,·ado para o 

P rojero " l ·:sporre 11 :sp", c.iue iniciou suas a ti,· idades no mês de ou rubro de 2.0 1 <i. 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

O p rojeto ,·isa fo menta r a prática cio esporte educacional promm·endo ati,·idades tiue estimulem o 

clesem·okimenro moror, cogn irin), social e afetivo de alunos do l l :s p Câmpus .\ farão e de escolas 

parceiras . 

. \ s ari,·idades iniciaram no mês de ounibro ele 2016 sob a responsabilidade da professora da d isciplina 

de l ·:ducação I · ís ica do câmpus. 

No decorrer do projero serão promO\·iclos treinamentos, jogos e / ou torneios inrer-classe:-;, bem como 

amisrosos nas mo dalidad es basquetebol, handebol, futsal, futebol , , ·oleibol de t1uadra, nllcibol de areia 

e tên is de mesa . . \dicionalmenre, os alunos participantes do projero :-;en\o com·idados para as 

comperiçc'>es m unic ipais e regionais de sua categoria. 

,\ propo sra ,·isa a liar os ,·alores do esporte à educação e à formação hu ma na uma 'l'Z tlLH.: lida com 

1omad;1 de dccis(1cs, cnmpromcrirncnro, espírito de n 1uipe. disciplin:1, 1oln:i 11cia a frusrrnção, 

p romm cndo assim o amadurecimento psíquico e relacional dos adolescente~. 

1. APOIO E PARCERIA 

1. 1. Serão considerados apoiadores as pessoas jurídicas de dirciro prirndo. com ou sem fins 

lucra rin>s. 

1.1. O projeto é de interesse público e poderá receber apoio de pessoas ju rídicas de direito pri,·a<lo, 

com ou sem fin s lucrnrin>s, denom.i nados t1poiadore.r, medianre as regras deste l ·:dit al. 

1.3. . \ o parceiro se rá permi tida a d in 1lgação do apoio por meio de nídio, t ,., hrw111•r, fa ixa, .file <la 

pessoa jurídica e/ ou mídia impressa. 



1.4. A coordenação do projeto incluirá a logomarca dos parceiros no site do projeto com ocupação 

de espaço físico de igual tamanho para todos os apoiadores. 

2. CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO APOIO 

2.1. Os parceiros poderão realizar apoio por meio de: 

a. Materiais: tais como bolas, redes, uniformes para competições e demais materiais necessários 

à prática das modalidades acima mencionadas. 

2.2. A empresa que dsa apoiar o projeto poderá entrar em contato com o 1 FSP cm caso de dúvidas 

sobre os materiais e serviços necessários para a realização do projeto. 

2.3. Os materiais ou sen-iços de que trata o item 3.1 serão fornecidos cm caráter de doação, não 

gerando ônus ao IFSP e aos seus participantes. 

2.4. As propostas enviadas pelos apoiadores e aprovadas pelo IFSP serão consideradas como carta 

de compromisso e de doação. 

2.5. Será vedada aos apoiadorcs a cobrança de quak1uer recurso ao IFSP ou aos participantes do 

projeto como contrapartida da entrega de materiais ou da prestação de sc1Tiços citadas no item 3.1 

deste edital. 

2.6. Será vedado o apoio de pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos cuja 

linha de atuação esteja cm desacordo com a imagem do IFSP como instituição pública de ensino, 

pesquisa e extensão. 

3. DIVULGAÇÃO E MATERIAL INFORMATIVO DO PARCEIRO 

3.1. Na divulgação, a coordenação do projeto considerará como contrapartida a inclusão da 

logomarca do parceiro: 

a) No site do projeto; 

b) No material de divulgação do projeto; 

e) Em he11me1:r de divulgação dos torneios. 

4. ENTREGA DA PROPOSTA E RESULTADO 

4.1. Serão aceitas propostas de apoio para o Projeto 1 ~sporte IFSP até as 1.) horas e 59 minutos do 

dia 18 de novembro de 2016, horário de Brasília. 

4.2. As propostas deverão ser encaminhadas para o correto eletrônico 

falcconosco.mto@ifsp.cdu.br, mediante preenchimento, digitalização e envio do /•0171111/dtio de 

/lpn•se111artio de Propos/a de /lpoio, Anexo 1 deste Edital. 

4.3. Após recebidas as propostas, a coordenação do projeto enviará resposta de confirmação de 

recebimento ao proponente. 
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-1-.-J.. Se rão priorizadas as proposrns de apoio que: 

a. Ti,·ercm sido registradas primeiro, pelas in fonnaçôes de que rrarn o irem 5.2. 

b. Ti,·erem maior alinhamento com as necessidades do projeto, dc acordo com parecer emitido 

pela coordenação do projeto. 

-1-.5. O resulrndo será din1lgado até o dia 25 de novembro de 2016. no sm: institucional 

http:/ / mro.ifsp.cdu.br/ 

5. CONTATO COM A COORDENAÇÃO DO PROJETO 

5. 1. Fica estabelecido como meio único para contato dos inrercssados o miai/ 

falcconosco.mto@iisp.edu.br . . \ partir das mensagens recebidas serão csrahclccidas as o rdens de 

con rnros. inclusi,·c para csclareci.mcnros sobre os termos desrn chamada. 

5.2. . \pós a aprm·ação e dinilgação do resultado final a Coordenação do pm1c10 entrará cm 

conrnro com o parceiro aprm·ado para as prm·idências necessárias. 

Ci 1RISTI~.1 rn T 1»T1 

DmET< >R-G l ~R.-\L 11:sp i\ f. \T.\o 

~ l atão. 20 de outubro de 2016 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE APOIO 
DADOS DA EMPRESA 
ErvIPRESA: 
ENDERI~ÇO Cüf\IPI;ETO: 
RAf\IO DE ATUAÇAO: 

DIRETOR/RESPONSA VEL: 
Ef\L\IL: 
TELEFONE DA El\IPRESA: TELEFONE CEI;Ul;AR: 
PROPOSTA DO APOIO 

Co11sidert1r o tipo de apoio. sem!(o 011111atelia/, aJ1~fónne as n~gms estip11ladas. l ;11,,iar d1í1 1idt1J pt11C1 o e!llail 
lilia11a@f/4J.ed11.hr 

ITEM / DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANTIDADE 

OBSERVAÇÕES: 

CIÊNCIA E COMPROMISSO DA EMPRESA 

1 /mho, por !lleio deste, pt11tidpar do Edital 11° 72-1./ 16 do /1 ·JP, l'isa11do o apoio (/O J>n!}do l :spmte f FS'P, q11e 
leve i11ído 110 Cti1J1p11.r Alatâo 110 1J1e:r de 011111/Jro de 2016. 
EIJ/ caso de aprovaftlo, co1J1pm1J1eto-111e a e~·,:ec11tar/ entregar o proposto neste doa1111mto d111w11l' a reali'!'{flfâo do 
prqjeto 011 an~/or/J/e co1J1hi11ado l'OIJJ a co1J1isstlo 01:ga11izadora. 
Esto11 de11te de• q11e ao pmtiâpar do prese11te Edital, bem co1110 e111 caso de aprovartlo de 111i11ht1 proposta. 11t70 poderei, 
sob hipótese a(~11111t1, ._gerar 011 t'Ohrar despesas relativas aos ite11s e sem!rospropos/os ao f J ·]P 011 t/0.1" smJ pt11tiâpa11tes. 

DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COl\I AS INFORMAÇÜl·:S J>Rl·SL\DAS 

Local e data Carimbo e Assinatura do Responsável pela 
J·:mprcsa 


