EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2017
CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO E APOIO PARA EQUIPE DE ROBÓTICA ASIMOV
DO IFES - CAMPUS COLATINA
A equipe Asimov de Robótica do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espirito Santo (Ifes),
Campus Colatina, torna público o presente Edital para captação de patrocínio e apoio para as equipes
de Robótica Sek, 2D, Humanoide, Cospace, Teórica e Prática para participarem da Olimpíada
Brasileira de Robótica (OBR) e a Competição Latino Americana de Robótica (LARC) durante
temporada 2017/2018 (que compreenderá setembro de 2017 até agosto de 2018) e convida as
empresas públicas ou privadas atuando legalmente no Brasil, a apresentarem propostas de patrocínio
nos termos aqui estabelecidos. O patrocínio se dará através do pagamento de inscrições nos
torneios/competições, diárias de hotel, confecção de roupas e alimentação dos membros da equipe.
1.

FINALIDADE

1.1

Selecionar

propostas

de

patrocínio

–

através

do

pagamento

de

inscrições

nos

torneios/competições, diárias de hotel, confecção de roupas e alimentação dos membros – para
participação/competição da Equipe Asimov de Robótica na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e
a Competição Latino Americana de Robótica (LARC) para temporada 2017/2018 (que compreenderá
setembro de 2017 até agosto de 2018).
2.

OBJETIVO

2.1 O presente chamamento público tem por objeto a captação de recursos financeiros (através do
pagamento de inscrições nos torneios/competições, diárias de hotel, confecção de roupas e
alimentação dos membros), por meio de patrocínio de empresas públicas e/ou privadas, e de apoio
para as equipes Sek, 2D, Humanoide, Cospace, Teórica e Prática para participarem da Olimpíada
Brasileira de Robótica (OBR) e a Competição Latino Americana de Robótica (LARC) para temporada
2017/2018 (que compreenderá setembro de 2017 até agosto de 2018).
2.2 O patrocínio e o apoio se dará em troca das contrapartidas previstas para cada modalidade de
cota, conforme determinado neste edital.
2.3 A administração e execução dos recursos provenientes deste edital serão feitas de acordo com o
item 7 do edital.
3.

DOS TORNEIOS

3.1 As equipes Sek, 2D, Humanoide e Cospace participam da Competição Latino Americana de
Robótica (LARC) entre os dias 07 a 11 de novembro de 2017.
3.2 A equipe Prática, participa da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) entre agosto e novembro
de 2017.
3.3 A equipe Teórica, participa da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) entre junho e agosto de
2017.
3.4 Se houver o torneio de robótica do Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), normalmente
em março de 2018, as equipes 2D, Sek e Humanoide participarão.
3.5 Se houver o Torneio de Robótica da Ufes (Trufes), normalmente em julho de 2018. A equipe
Sek/Prática poderá participar.
3.6 Pode haver a possibilidades de participação em outros torneios, tais como: torneio mundial da
categoria, novos torneios etc.

4.

DAS COTAS DE PATROCÍNIO E DAS CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS

4.1. Os valores descritos na tabela de cotas de patrocínio são relativos ao pagamento dos serviços de
apoio necessários para as equipes competirem, não havendo nenhum pagamento em espécie para
os alunos ou servidores envolvidos.
4.2. As cotas de patrocínio possíveis para os torneios estão descritas no quadro a seguir.
Cotas de Patrocínio
Cotas

Qtd

Exposição da Marca 1
(Premium)

Descrição
Valor do patrocínio: R$ 5.000,00
Contrapartida: Exposição da Marca (Padrão) acrescido de:
- Exposição da marca na frente da camisa da Equipe Asimov na
temporada 2017/2018. Todos os alunos e professores utilizam a
camisa oficial nos torneios e diariamente nos treinamentos da
equipe.
- Exposição central na bandeira da Equipe Asimov.
- Utilizar as camisas oficiais em entrevistas, reportagens etc.
- 01(uma) vaga para representante da empresa no ônibus para
presenciar o Campeonato Latino Americano de Robótica (LARC).

Exposição da Marca 1
(Master)

Valor do patrocínio: R$ 3.000,00
Contrapartida: Exposição da Marca (Padrão) acrescido de:
- Exposição da marca nas costas da camisa da Equipe Asimov na
temporada 2017/2018. Todos os alunos e professores utilizam a
camisa oficial nos torneios e diariamente nos treinamentos da
equipe.
- Exposição lateral na bandeira da Equipe Asimov.
- Utilizar as camisas oficiais em entrevistas, reportagens etc.

Exposição da Marca 2
(Básico)

Valor do patrocínio: R$ 1.000,00
Contrapartida: Exposição da Marca (Padrão) acrescido de:
- Exposição da marca na manga da camisa da Equipe Asimov na
temporada 2017/2018. Todos os alunos e professores utilizam a
camisa oficial nos torneios e diariamente nos treinamentos da
equipe.
- Exposição nos cantos superiores esquerdo e direito na bandeira
da Equipe Asimov.
- Utilizar as camisas oficiais em entrevistas, reportagens etc.

Exposição da Marca
(Confecção)

1

Valor do patrocínio: Confecção de 40 camisas
Contrapartida: Exposição da Marca (Padrão) acrescido de:
- Exposição da marca na logomarca (peito) da camisa da Equipe
Asimov na temporada 2017/2018. Todos os alunos e professores

utilizam a camisa oficial
treinamentos da equipe.

nos

torneios

e

diariamente

nos

- Exposição da marca na logomarca na bandeira da Equipe Asimov
na temporada 2017/2018.
- Utilizar as camisas oficiais em entrevistas, reportagens etc.
Obs: O valor da confecção das camisas fica a critério do
patrocinador.
Obs: Os integrantes da equipe Asimov e os alunos/torcedores que
queiram comprar mais camisas, serão direcionados à comprar com
a empresa que ficou com a cota: Exposição da Marca (Confecção)
Exposição da Marca 4
(Padrão) para todas
as modalidades de
exposição

Valor do patrocínio: R$ 500,00 ou doação de equipamentos para
equipe de Robótica Asimov do Ifes Campus Colatina
Contrapartida: Exposição da marca do patrocinador
- Nas postagens sobre a Equipe Asimov no site oficial do Ifes
Campus Colatina;
- Nas postagens sobre a Equipe Asimov na página oficial do
Facebook do Ifes Campus Colatina;
- Nas postagens sobre a Equipe Asimov na página oficial do
Facebook da Equipe Asimov;
- Banner de apresentação da empresa na entrada do laboratório de
Robótica da Equipe Asimov do Ifes Campus Colatina;
- No fundo das entrevistas, reportagens etc, sobre a equipe Asimov.

4.2. Os suplentes poderão ser contatados para mudança de cota, caso haja vaga em outra cota de
patrocínio ou apoio, que não aquela escolhida inicialmente.
4.3. O valor das cotas serão utilizados para:
Cota
Exposição da Marca (Premium)

Utilização do valor da Cota
Pagamento da inscrição dos alunos na
Competição Latino Americana de Robótica
(LARC) , com prazo de até 13/09/2017.
O coordenador da equipe Asimov vai enviar os
boletos bancários para o funcionário indicado
pela empresa patrocinadora fazer o pagamento.

Exposição da Marca (Master)

Pagamento de diárias de hotel para os alunos
durante a Competição Latino Americana de
Robótica (LARC) e Olimpíada Brasileira de
Robótica (OBR) , com prazo de até 13/10/2017.
O coordenador da equipe Asimov vai indicar o
hotel ao qual os alunos ficaram hospedados para
a empresa fazer o pagamento.

Exposição da Marca (Básico)

Pagamento da alimentação dos alunos durante

a Competição Latino Americana de Robótica
(LARC) e Olimpíada Brasileira de Robótica
(OBR), com prazo de até 14/11/2017.
O coordenador da equipe Asimov vai entregar as
notas fiscais do gasto da alimentação dos alunos
para o funcionário indicado pela empresa
patrocinadora ressarci os alunos.
Exposição da Marca (Confecção)

Pagamento da camisa que será utilizada pelos
alunos da Equipe Asimov, com prazo de até
31/08/2017.

Exposição da Marca (Padrão)

Compra de equipamentos ou doação de
equipamentos, com prazo de até 13/10/2017.

4.3.1. O valor da cota não será entregue em espécie aos alunos ou aos servidores envolvidos com a
Equipe Asimov ou as coordenadorias promotoras deste chamamento público. O pagamento da(s)
cota(s) será realizado pela instituição classificada conforme a utilização do valor da Cota no item 4.1,
diretamente às empresas promotoras dos torneios/campeonatos, do ramo alimentício, confecção,
hotelaria ou equipamentos.
5. DA PROPOSTA
5.1. O proponente deverá submeter/inscrever sua proposta de patrocínio ou apoio de acordo com as
especificações

das

cotas

indicadas

no

item

4

deste

edital

por

meio

do

Link:

https://goo.gl/forms/SHuza8DRC8Ef6NOD2
5.2. O proponente poderá submeter proposta para mais de uma categoria de cota.
5.3. A proposta de patrocínio ou apoio deverá ser enviada do dia 07/07/2017 até às 23h59min do dia
05/08/2017, exclusivamente, pelo link acima indicado.
5.4. A desistência da submissão/inscrição de proposta só será possível durante o período de envio,
mediante o envio de e-mail para colatina@ifes.edu.br, utilizando-se do mesmo e-mail registrado no
ato da inscrição/submissão da proposta.
6. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS
6.1. As propostas de patrocínio e apoio serão avaliadas por comissão formada por servidores da
Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos (CSE) e da Coordenadoria de Informática (CoInfo)
do Ifes – Campus Colatina;
6.2. Em caso de uma quantidade de interessados superior ao limite da cota, os critérios de
desempate serão os seguintes:
6.2.1. Ter convênio com o Campus Colatina (podendo ser este convênio estágio de aluno(s) do
campus);
6.2.2. Tempo de convênio com o Campus Colatina (vence a empresa que tiver mais tempo de
convênio);
6.2.3. Ter convênio com qualquer outro campus do Ifes (podendo ser este convênio estágio de aluno(s)
do campus);

6.2.4. Tempo de convênio com qualquer outro campus do Ifes (vence a empresa que tiver mais tempo
de convênio).
6.2.5. Data e horário de recebimento da proposta, entre os dias 07/07/2017 e 05/08/2017 até as

23h59min (vence a empresa que enviar a proposta antes).
6.3 A proposta poderá ser desclassificada se:
6.3.1. A empresa estiver relacionada à comercialização de produtos nocivos à saúde, que atentem à

moral e aos bons costumes, ou à divulgação de materiais que remetam a assuntos políticos e
religiosos;
6.3.2. A Comissão designada para seleção das propostas se reserva ao direito de solicitar

informações complementares que julgar necessárias.
6.4. O resultado da análise das propostas será divulgado dia 08 de agosto de 2017 no site

col.ifes.edu.br
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS
7.1. A participação neste processo implica a aceitação plena e irrevogável das normas constantes
deste Edital.
7.2. Depois de divulgado o resultado final de análise das propostas, será dado prosseguimento para
assinatura de Termo de Patrocínio ou Apoio com as empresas públicas ou privadas classificadas para
as cotas.
7.3. Os patrocinadores deverão realizar os pagamentos referentes ao patrocínio conforme o item 4.3.
deste edital, diretamente às empresas envolvidas (hotelaria, alimentício, instituições promotoras das
competições/torneios, etc.).
7.3.1. Caso o pagamento da cota de patrocínio não seja executado até a data estipulada no item 4.3.,
o proponente perderá o direito de patrocínio e estará sujeito às penalidades cabíveis.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A equipe de Robótica Asimov apresentará relatório final aos patrocinadores e apoiadores em até
30 dias depois do término da temporada 2017/2018 que compreenderá setembro de 2017 até agosto
de 2018.
8.2. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail colatina@ifes.edu.br

Colatina, 07 de julho de 2017
Luiz Braz Galon
Diretor Geral do Ifes Campus Colatina

