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EDITAL 27/2022
CHAMADA PÚBLICA PARA CAPTAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE

ABERTURA DA XI JECT DO IFMG CAMPUS FORMIGA

DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MINAS GERAIS - CAMPUS FORMIGA, nomeado pela Portaria IFMG nº 1.173, de 20/09/2019,
publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág. 29, no uso de suas atribuições legais e das que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475/2016 de 06/04/2016, publicada no DOU de 15/04/2016, Seção 2, pág.
17. Retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016,
Seção 2, pág. 22. Considerando a Portaria N°. 1078 de 27 de setembro de 2016.

RESOLVE: Tornar pública a abertura de inscrições de manifestações de apoio para a realização da Cerimônia
de Abertura da XI Jornada de Educação, Ciência e Tecnologia (JECT) do IFMG Campus Formiga.

1. DA XI JECT E DOS OBJETOS DE APOIO AO EVENTO
1.1 A Jornada de Educação, Ciência e Tecnologia é um evento que tem por finalidade integrar as atividades
de ensino, pesquisa e extensão, nas áreas de formação acadêmica e profissional do IFMG Campus Formiga,
na oferta de diversas ações formativas (minicursos, palestras, etc), ligadas as temáticas de educação, ciência
e tecnologia a comunidade interna e externa ao IFMG.

1.1.1 Neste ano de 2022, a 11° edição da JECT ocorrerá presencialmente nos dias 20/10 e 21/10/2022 no
IFMG Campus Formiga, localizado na cidade de Formiga, MG. Espera-se um público em torno 1000
pessoas nas dependências do referido Campus durante a XI JECT, com um amplitude de divulgação
da ordem de 3000 pessoas através das mídias sociais oficias da instituição.

1.2 O objetivo do presente edital consiste na captação de apoio por meio dos itens descritos na Tabela 1
para a realização da Cerimônia de Abertura da XI JECT do IFMG Campus Formiga, a qual será sediada
presencialmente no dia 19/10/2022 (período noturno) na cidade de Formiga, MG: estima-se um público em
torno de 300 pessoas durante a realização da cerimônia.

Tabela 1 - Objetos de apoio da chamada pública.

Item Descrição Cota

Locação de
espaço físico

Locação de um espaço com infraestrutura apropriada de sonorização,
iluminação, espaço para confraternização (buffet) e capacidade de
acomodação para um público de 300 pessoas para realização da abertura
oficial do evento no dia 19/10/2022 (período noturno).
Valor estimado: R$ 1.000,00*.

 
 

Valor
indicado no

formulário de
manifestação:

(item 4.1)Buffet Contratação de buffet (sem necessidade de utensílios e pessoal para
servir) para um público de 300 pessoas, destinado a confraternização após
o encerramento da cerimônia de abertura no dia 19/10/2022 (período
noturno)
Valor estimado: Entre R$ 2.500,00 e R$ 3.000,00*.
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*Os valores poderão sofrer alterações conforme o número de apoiadores contemplados nesta chamada: os
itens serão ajustados nesta situação.
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO APOIO
2.1 Poderão realizar o apoio pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, regularmente
estabelecidas no país e que estejam em situação regular.
2.2 Até quatro apoiadores poderão conceder apoio a XI JECT através de doação dos itens descritos na
Tabela 1: o pagamento dos referidos itens pelos apoiadores serão realizados diretamente aos fornecedores.
2.3 O apoio ocorrerá exclusivamente no período e local de execução do evento.
 
3. DAS MANIFESTAÇÕES DE APOIO A XI JECT
3.1 Serão aceitas manifestações de apoio para o evento através do preenchimento do formulário neste Link
no período de 15/07/2022 à 21/08/2022
3.1.1 Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o prazo final de
recebimento estabelecido neste edital.
 
4. DA CONCESSÃO AOS APOIADORES
4.1 O IFMG concederá como contrapartida ao apoio:
a) espaço promocional no evento (19/10/2022), com até 5 minutos de fala durante a cerimônia de abertura;
b) inscrição da logomarca dos apoiadores na mídias de divulgação do evento;
c) possibilidade de oferta de uma atividade (minicurso, palestra, etc) no IFMG Campus Formiga durante a XI
JECT, no dia 20/10 ou 21/10/2022.
d) espaço promocional no Campus Formiga (dias 20/10 e 21/10/2022), em forma de estande promocional ou
outros.*
 
*O apoiador será responsável pelos itens, pela montagem e pela guarda dos equipamentos e materiais de sua
propriedade utilizados no evento, não recaindo sobre o IFMG a responsabilidade sobre danos ou furtos
durante o período do evento.
 
4.2 Não será permitido sobre nenhuma circunstância o apoio de pessoas jurídicas de direito privado, com ou
sem fins lucrativos, cuja linha de atuação e/ou o fornecimento de materiais e serviços estejam em desacordo
com a imagem do IFMG como instituição pública de ensino, pesquisa e extensão.
 
5. DA ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES DE APOIO
5.1 Serão selecionadas as manifestação de apoio levando em conta os seguintes critérios:
Critério único - maior valor de cota de apoio ofertado no formulário de manifestação;
Critério de desempate - por ordem cronológica de inscrição.
5.2 O resultado da seleção (apenas o nome da instituição de apoio) será publicado no site institucional do
IFMG Campus Formiga., conforme cronograma deste edital (Seção 7).
 
6. DOS RECURSOS E DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
6.1 Os recursos referentes ao resultado da chamada pública deverão ser encaminhados em um prazo de 02
(dois) dias úteis ao e-mail jornada.formiga@ifmg.edu.br, contados a partir da data de divulgação do
resultado da seleção.
6.2 A homologação do resultado final (apenas o nome da instituição de apoio) será divulgado no site
institucional do IFMG Campus Formiga após a análise dos recursos.

7. DO CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA

Etapa Data/Período

Prazo para manifestações de apoio 15/07/2022 à 21/08/2022

Análise e seleção das propostas 22/08/2022 à 23/08/2022
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Divulgação do resultado parcial até 24/08/2022

Prazo para interposição de recursos 25/08/2022 à 26/08/2022

Homologação do resultado final até 30/08/2022

Confirmação de apoio ao evento (jornada.formiga@ifmg.edu.br) até 06/09/2022

Pagamento dos itens de apoio aos fornecedores até 30/09/2022

Realização do evento 19/10/2022 (período noturno)
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Dúvidas referente a este edital poderão ser encaminhadas para o e-mail jornada.formiga@ifmg.edu.br.
8.2 Os casos omissos serão tratados pelo Setor de Extensão, Inovação, Pesquisa e Pós-Graduação do IFMG
Campus Formiga.

Formiga, 11 de julho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Washington Santos da Silva , Diretor(a) Geral - Campus
Formiga, em 11/07/2022, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando
o código verificador 1249633 e o código CRC 9E800145.
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