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CHAMADA PÚBLICA PARA DOAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO
PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO

PAULO - CAMPUS SUZANO

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, por meio do

Câmpus Suzano, visando obter a , torna pública a realização de chamada pública para

celebração de acordos de cooperação, em consonância com as condições estabelecidas

neste edital, nas Leis n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 13.019, de 31 de julho de 2014, o

Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, Portaria Interministerial MP/MF/CGU n.º 127, de 29

de maio de 2008 e o Parecer Nº 15/2013/CAMARAPERMANENTE

CONVENIOS/DEPCONSU/PGF/AGU no que couber.

1. DO CRONOGRAMA
1.1 Esta chamada pública obedecerá os prazos de seleção das propostas, conforme o

quadro abaixo:

Lançamento do edital 10/09/2019

Data final para envio da proposta e documentação complementar 18/10/2019

Divulgação do resultado preliminar 25/10/2019

Recurso 31/10/2019

Divulgação do resultado final 05/11/2019

2. OBJETO
2.1 Constitui objeto da chamada pública a formalização de acordos de cooperação com

apoiadores interessados em oferecer doação e instalação de bancos de concreto para os

espaços de convivência do IFSP Câmpus Suzano, com objetivo de proporcionar a ampliação

dos espaços de convivência.

2.2 A chamada pública cria uma oportunidade de aproximação das empresas com o

Instituto Federal e se faz necessária devido à falta de recursos públicos, previstos no

orçamento anual para a aquisição de bancos de concreto.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste edital instituições apoiadoras que atendam aos critérios de

elegibilidade.

3.2. Da documentação a ser apresentada ao IFSP Câmpus Suzano, constituem-se

documentos obrigatórios:

3.2.1. Formulário de apresentação de prosposta - Anexo I;

3.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, bem

como ata de eleição da diretoria em exercício, se for o caso.

3.2.3. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

3.2.4. RG e CPF do representante legal.

3.3. A apresentação de proposta pela interessada implica a aceitação de todas as

condições estabelecidas neste edital.

3.4 Será vedado o apoio de empresas, instituições ou projetos cuja linha de atuação

esteja em desacordo com a imagem do IFSP como instituição pública de ensino, pesquisa e

extensão.

3.5 Não poderão participar empresas que comercializem produtos nocivos á saúde, que

atentem à moral e aos bons costumes, bem como assuntos políticos e religiosos.

3.6 Será permitida, ainda, a participação de empresas que efetuem com terceiros a

prospecção de apoiadores para o financiamento e implantação de bancos no Câmpus

Suzano, em acordo com os valores do IFSP.

4. ENTREGA DA PROPOSTA
4.1 Serão aceitas propostas a partir das 8h00min do dia 10 de setembro de 2019 até as

17h00min do dia 18 de outubro de 2019, horário de Brasília.

4.2 As propostas deverão ser encaminhadas via e-mail, mediante o preenchimento do

Formulário de Apresentação de Propostas (Anexo I), em documento digitalizado, a partir da

versão em papel para o endereço eletrônico clt.szn@ifsp.edu.br, ou presencialmente na

Coordenadoria de Licitações e Contratos do IFSP Câmpus Suzano, no endereço Avenida

Mogi das Cruzes, 1501 - Parque Suzano - Suzano/SP.

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E RESULTADO
5.1 Estima-se o potencial de 40 a 60 bancos de concreto.
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5.2 Neste Edital de Chamada Pública, poderão ser aprovadas mais de uma proposta, de

acordo com a conveniência e necessidade do Instituto Federal de São Paulo, Câmpus

Suzano.

5.3 As propostas serão selecionadas por ordem de inscrição, até o atendimento da

demanda em relação a quantidade de bancos no Câmpus Suzano.

5.4 O resultado preliminar será divulgado até 5 dias úteis após o encerramento do prazo

para apresentação das propostas.

5.5 Caberá a interposição de recurso em até 3 úteis dias da divulgação do resultado

preliminar. O recurso deverá ser enviado para o e-mail clt.szn@ifsp.edu.br

5.6 Eventuais recursos dos resultados serão julgados por comissão própria, a ser

instituída pela Direção Geral do campus na ocorrência destes.

5.7 O resultado final será divulgado até 3 dias úteis após encerrado o prazo para

interposição de recurso e será publicado no site szn.ifsp.edu.br.

6. DAS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E CONCESSÕES
6.1 Para fins do disposto neste edital, considera-se:

I - doação: relação institucional não comercial entre entes públicos e privados, na qual o

segundo se responsabiliza pela doação e instalação de bancos de concreto em troca de

publicidade e marketing em cada um dos produtos doados, a serem instalados nas

dependências do IFSP Câmpus Suzano;

II - apoiador: pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que doarem ao

menos um dos produtos que são objeto desta chamada pública.

6.2 Os apoiadores deverão realizar apoio por meio de:

I - Doação e instalação de bancos de concreto;

6.3 A empresa/ pessoa apoiadora que se comprometer a doar quaisquer um dos produtos

que são objeto dessa chamada pública deverá garantir sua instalação, não gerando

quaisquer ônus ao IFSP Câmpus Suzano;

6.4 Ao apoiador será permitida publicidade e marketing em cada um dos produtos doados,

que serão instalados nas dependências do IFSP Câmpus Suzano.

6.5 Será vedado o fornecimento de materiais e serviços que estejam em desacordo com a

imagem do IFSP como instituição pública de ensino, pesquisa e extensão.

6.6 A manutenção dos bancos e/ ou publicidade exposta nos mesmos, poderá ocorrer por
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conta do(s) parceiro(s) vencedore(s) do certame, mediante autorização dos serviços pela

fiscalização designada pelo IFSP.

6.7 Não haverá limites para o tamanho do anúncio nos bancos.

6.8 Não será divulgada marca do apoiador em páginas suportadas pelo domínio do IFSP.

7. DOS RECURSOS FINANCEIROS
7.1 O acordo de cooperação não prevê a transferência de recursos financeiros entre as

partes.

8. DO INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA
8.1 O ANEXO II - Acordo de Coorperação Técnico educativo é o instrumento de

formalização com os apoiadores cujas propostas forem aceitas e que tenham comprovado,

pela documentação apresentada, habilitação jurídica e regularidade fiscal.

8.2 O prazo de validade do Acordo de Cooperação é de até 01 (um) ano a contar da data

da assinatura do Anexo II - acordo de cooperação técnico educativo, a ser publicado no sitio

do IFSP Câmpus Suzano.

8.3 A implantação dos bancos de concreto no IFSP Câmpus Suzano deverá ocorrer no

prazo de até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado mediante de acordo entre as partes,

desde que dentro do prazo de validade do acordo de cooperação.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 O edital da presente chamada pública será publicado no endereço eletrônico

http://szn.ifsp.edu.br

9.2 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou

anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a

indenização ou reclamação de qualquer natureza.

9.3 Casos não previstos neste edital serão decididos pela Direção Geral do IFSP Câmpus

Suzano.

10 de setembro de 2019

Eduardo Antonio Modena

Reitor

http://szn.ifsp.edu.br


Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

EDITAL 02566/2019
Processo Administrativo n.°.23437.000502.2019-24

ANEXO I – FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE DOAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCOS DE
CONCRETO NO IFSP CÂMPUS SUZANO

DADOS DA EMPRESA

NOME:

ENDEREÇO COMPLETO:

RAMO DE ATIVIDADE:

RESPONSÁVEL:

E-MAIL:

TELEFONE:

PROPOSTA DO APOIO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO OFERECIDO QUANTIDADE

OBSERVAÇÕES:

CIÊNCIA E COMPROMISSO DO APOIADOR:

Venho, por meio deste documento, atender à chamada do Edital n. xxxx, de XX/XX/2019, visando a

doação e instalação de bancos de concreto para o IFSP Câmpus Suzano. Em caso de aprovação,

comprometo-me a executar/entregar o proposto neste documento, seguindo todas as regras dispostas

no edital. Estou ciente que por meio da minha participação não poderei, sob hipótese alguma, gerar ou

cobrar despesas relativas aos itens propostos ao IFSP ou a seus participantes. Autorizo a divulgação

e o uso da imagem e marca da empresa nos produtos doados que serão instalados nas dependências

da instituição.

Declaro estar ciente e de acordo com as informações prestadas.

________________________________ __ _____ ________________________________________

LOCAL E DATA ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
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ANEXO II - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO EDUCATIVO

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO
EDUCATIVO N.º _____/_________ QUE ENTRE SI
CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO - IFSP E xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

PROCESSO N° 23437.000502.2019-24

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO,
autarquia federal de ensino, criada pela Lei n.º 11.892, de 29.12.2008, vinculado ao Ministério

da Educação, com sede à Rua Pedro Vicente, n.º 625 - Canindé, São Paulo - SP, inscrito no

CNPJ sob o n.º 10.882.594/0001-65, doravante denominado IFSP, neste ato representado

por seu Reitor, Eduardo Antonio Modena, brasileiro, casado, professor de Ensino Básico,

Técnico e Tecnológico, inscrito no CPF/MF sob o n.º 048.920.438-42 e RG nº 6.064.715-2

SP/SSP, nomeado pelo Decreto de 05 de abril de 2017, publicado no Diário Oficial da União

de 06 de abril de 2017, seção 2, página 1, e o (nome da organização), pessoa jurídica de

direito XXXXX, com sede à (Rua/Avenida…), nº (Bairro)- (Cidade)- (Estado), inscrito no CNPJ

sob nº XXXXXXXXXXXX-XX, neste ato representado por seu XXXXXX (presidente/diretor),
XXXXXXXX, brasileiro, (estado civil), RG. nº XXXXXXXXXXX SSP/SP e CPF/MF nº

XXXXXXXXX, (nomeação) doravante designada simplesmente XXXX, resolvem celebrar o

presente Acordo de Cooperação que se regerá em conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21

de junho de 1993, a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, o Decreto nº 8.726, de 27 de abril

de 2016, Portaria Interministerial MP/MF/CGU n.º 127, de 29 de maio de 2008, o Parecer Nº

15/2013/CAMARAPERMANENTECONVENIOS /DEPCONSU/PGF/AGU de acordo com as

cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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Constitui o objeto deste instrumento a formalização de acordos de cooperação com

apoiadores interessados em oferecer doação e instalação de bancos de concreto para os

espaços de convivência do IFSP Câmpus Suzano, com objetivo de proporcionar a ampliação

dos espaços de convivência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS METAS

O presente objeto tem por meta:

I - relação institucional não comercial entre entes públicos e privados, na qual o segundo se

responsabiliza pela doação e instalação de bancos de concreto em troca de publicidade e

marketing em cada um dos produtos doados, a serem instalados nas dependências do IFSP

Câmpus Suzano.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO

A implantação dos bancos de concreto no IFSP Câmpus Suzano deverá ocorrer no prazo de

até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado mediante de acordo entre as partes, desde

que dentro do prazo de validade do acordo de cooperação, que será de 1 (um) ano a contar

da data de publicação do resultado final.

CLÁUSULA QUARTA – DA COORDENAÇÃO

Para coordenar e executar o presente instrumento, cada um dos partícipes deverá designar

formalmente, no prazo de 15 dias, contados da data de sua assinatura, um coordenador e um

suplente para comporem a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do presente

acordo.

Parágrafo Primeiro: Caberá aos membros da Comissão referida no caput acompanhar a

execução do objeto acordado neste instrumento, zelar pelo seu correto desenvolvimento,

dirimir questões técnicas, administrativas e financeiras, bem como remetê-las às instâncias

hierárquicas competentes, quando necessário.
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Parágrafo Segundo: Todas as solicitações, envio de documentos e comunicações referentes
ao presente acordo deverão ser feitas por intermédio da Comissão.

Parágrafo Terceiro: O coordenador indicado pelo IFSP, além das atribuições já instituídas

nesse capítulo, deverá também elaborar relatório operacional das atividades que forem

desenvolvidas no âmbito do referido acordo.

Parágrafo Quarto: Em caso de necessidade de substituição dos membros da Comissão de

Acompanhamento e Fiscalização, deverá ser providenciada nova indicação no prazo máximo

de 30 dias, sendo necessária uma comunicação formal às demais partes.

CLÁUSULA QUINTA – DOS COMPROMISSOS DO IFSP

São obrigações do IFSP:

5.1 Disponibilizar as informações e espaço necessários para a execução do objeto deste

instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DOS COMPROMISSOS DO XXXX

São obrigações do apoiador selecionado:

6.1 A implantação dos bancos de concreto no IFSP Câmpus Suzano deverá ocorrer no

prazo de até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado mediante de acordo entre as partes,

desde que dentro do prazo de validade do acordo de cooperação, que será de 1 (um) ano a

contar da data de publicação do resultado final.

6.2 Fornecer materiais e serviços que estejam em desacordo com a imagem do IFSP

como instituição pública de ensino, pesquisa e extensão.

6.3 Garantir a correta instalação dos bancos de concreto doados em local no Câmpus a

ser designado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, não gerando quaisquer

ônus ao IFSP Câmpus Suzano.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS

O presente instrumento não envolve transferência de recursos financeiros por parte da

organização apoiadora ao IFSP, ou deste para aquele, assim como as atividades
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educacionais a serem desenvolvidas no âmbito do mesmo serão franqueados aos

participantes, não sendo geradoras de receita a qualquer um dos partícipes.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

O presente instrumento terá a duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua

assinatura.

CLÁUSULA NONA – DA RENÚNCIA E RESCISÃO

O presente instrumento poderá, a qualquer tempo, ser denunciado por qualquer um dos

partícipes mediante notificação prévia de no mínimo 30 dias, ressalvada a hipótese de

rescisão por não cumprimento de suas cláusulas ou por infração legal, salvaguardando-se as

atividades que porventura estiverem em andamento. Em qualquer caso, responderá cada

partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

O IFSP fará publicar extrato deste instrumento no sitio do IFSP Câmpus Suzano em

conformidade com o art. 10, da Lei 13.019/14 e Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

O presente instrumento poderá ser alterado por acordo entre os partícipes, mediante

aditamento, não podendo ser alterado seu objeto.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Para dirimir dúvidas ou controvérsias oriundas do presente instrumento, não resolvidas

amigavelmente pelos partícipes, fica eleito o Foro da Seção Judiciária de São Paulo da

Justiça Federal da Terceira Região, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Casos não previstos neste instrumento e no edital serão decididos pela Direção Geral do

IFSP Câmpus Suzano.

E por estarem assim, justos e acordados, os partícipes assinam o presente instrumento em

duas vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença de testemunhas abaixo

relacionadas.

São Paulo, _____ de _______________ de ________.

IFSP [PARTÍCIPE]

Testemunhas:

IFSP [PARTÍCIPE]
R.G.: R.G.:
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ANEXO III – PLANO DE TRABALHO ANUAL

1 - DADOS CADASTRAIS:

Órgão/Entidade 1

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo

CNPJ

10.882.594/0001-65

Endereço: Rua Pedro Vicente, nº. 625 – Canindé Cidade: São Paulo

UF: SP CEP: 01109-010 Esfera administrativa: Federal

Responsável: Eduardo Antonio Modena CPF: 048.920.438-42

E-mail: gab@ifsp.edu.br DDD/Telefone: (11) 3775-4501

Órgão/Entidade 2 CNPJ

Endereço: Cidade:

UF: CEP: Esfera administrativa:

Responsável: CPF:

E-mail: DDD/Telefone:
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2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Doação e instalação de bancos de concreto para as áreas de

convivência do Câmpus Suzano.

Período da Execução: Início: mês/2019 Término: mês/2019

Descrição do objeto: Constitui objeto da chamada pública a formalização de acordos de

cooperação com apoiadores interessados em oferecer doação e instalação de bancos de

concreto para os espaços de convivência do IFSP Câmpus Suzano, com objetivo de

proporcionar a ampliação dos espaços de convivência.

Justificativa: A chamada pública cria uma oportunidade de aproximação das empresas

com o Instituto Federal e se faz necessária devido à falta de recursos públicos, previstos no

orçamento anual para a aquisição de bancos de concreto.

Metas: Doação e instalação de banco(s) de concreto com disponibilização da área do

objeto doado para divulgação da marca do apoiador.

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Especificação Duração

Início Término

1 Doação e instalação de banco(s) de concreto Mês/ 2019 Mês/ 2019

São Paulo, _____ de _______________ de ________.

IFSP [PARTÍCIPE]


