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EDITAL Nº 752/2017 

CHAMADA PÚBLICA PARA PARCERIA E APOIO DE RESTAURANTES E DE 

FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO DA 1ª JORNADA DO IFSP 

 

O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

(IFSP), por meio da 1ª Jornada do IFSP, torna pública a chamada que visa atrair 

apoio de restaurantes e fornecedores de alimentos no entorno do Câmpus Cubatão, 

de pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para a realização 

do evento nos dias 06, 07, 08 e 09 de novembro de 2017 no Câmpus Cubatão do 

IFSP. 

  

1. INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO 

 

A 1ª Jornada do IFSP: Inovando, Diversificando e (Re)construindo tem como 

objetivo geral o desafio de integrar os três Congressos tradicionalmente realizados 

de forma individual pelas Pró-Reitorias do IFSP sob o princípio constitucional da 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse tripé torna-se a base 

para que os conhecimentos, as habilidades e os valores formulados dentro do 

processo educativo possam ser constantemente debatidos e refletidos. 

São esperados mais de 7 mil participantes oriundos de todas as regiões do 

Estado de São Paulo. 

A programação prevê exposições de mais de 1.000 trabalhos (apresentações 

orais e sessões de pôsteres), além de palestras, minicursos, mesas-redondas, 

debates, apresentações de dança, música e teatro. 

Em 2017, a primeira edição da Jornada do IFSP relaciona os seguintes 

eventos: 

❖ 8º Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP (CONICT); 

Que engloba ainda os seguintes eventos: 8º Congresso de 

Iniciação Científica e Tecnológica; 2º Congresso de Pós-Graduação do 
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IFSP; 2º Torneio de Robótica do IFSP (2º TRIF); 3º Encontro de 

Pesquisadores do IFSP. 

❖ 4º Congresso de Extensão e Mostra de Arte e Cultura do IFSP 

(CONEMAC); 

❖ 3º Congresso de Educação Profissional e Tecnológica do IFSP 

(CONEPT). 

 

2. BREVE HISTÓRICO DE EDIÇÕES ANTERIORES 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) 

é uma autarquia federal de ensino, fundada em 1909, reconhecida pela sociedade 

paulista por sua excelência no ensino público gratuito de qualidade nas modalidades 

de Ensino Médio, Técnico, Superior e Pós-Graduação. 

Durante seus 108 anos de história, recebeu diversos nomes, como Escola 

de Aprendizes e Artífices, Escola Técnica Federal de São Paulo e Centro Federal de 

Educação Tecnológica de São Paulo. Com a transformação em Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, em dezembro de 2008, passou a ter 

relevância de universidade, destacando-se pela autonomia. A partir desta mudança, 

o Instituto Federal de São Paulo passou a destinar 50% das vagas para os cursos 

de ensino médio e técnico e no mínimo 20% das vagas para os cursos de 

licenciatura, sobretudo nas áreas de Ciências e da Matemática. Também oferece 

cursos de formação inicial e continuada, tecnologias, engenharias e pós-graduação. 

Além dos cursos presenciais, o Instituto Federal de São também oferece cursos na 

modalidade de Ensino a Distância (EaD). 

O IFSP é organizado em estrutura de multicampi, possui aproximadamente 

24 mil alunos matriculados nos 38 câmpus e mais de 4 mil alunos matriculados nos 

19 polos de educação a distância distribuídos pelo estado de São Paulo. 
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O CONICT é um evento anual, científico e tecnológico, que tem natureza 

multidisciplinar que integra as principais áreas de conhecimento, contando com a 

participação da comunidade interna do IFSP e externa e promovendo a difusão da 

produção científica e tecnológica por meio de apresentações orais e/ou pôsteres de 

trabalhos, cujos respectivos resumos expandidos são publicados em seus Anais 

(ISSN 2178-9959). O evento é aberto à participação de estudantes do ensino médio 

e do ensino superior que desenvolvam pesquisa no IFSP ou em outras instituições 

de ensino e/ou pesquisa do país. Além disso, o evento tem como objetivo divulgar à 

comunidade os resultados das pesquisas desenvolvidas, aproximando os 

pesquisadores dos setores produtivos. 

Este evento vem apresentando, ao longo de suas seis edições, um 

crescimento acentuado do número de participantes e consequentemente, do número 

de trabalhos apresentados. Ao longo de suas edições o CONICT soma mais de 

1700 trabalhos apresentados nas modalidades oral ou pôster, além de diversas 

palestras e minicursos ministrados. 

 

O CONEMAC é um evento anual, cujo objetivo é apresentar os resultados 

dos Programas e Projetos de Extensão concluídos ou em andamento, ampliando a 

troca de conhecimentos entre o Instituto, a comunidade e as diversas esferas do 

poder público. Em conjunto ao evento, são promovidas na Mostra de Arte e Cultura, 

apresentações culturais desenvolvidas por estudantes e docentes do IFSP, e 

também pela comunidade local. 

Em sua terceira edição em 2016 no câmpus Sertãozinho, no total, 

aproximadamente 3.000 pessoas prestigiaram os eventos, entre discentes, 

servidores docentes e técnico administrativos, convidados e comunidade externa em 

geral, inclusive alunos de escolas públicas da região, que tiveram seu primeiro 

contato com a instituição. Foram abordados temas como valorização da diversidade 

e dos direitos humanos e promoção à educação, arte e cultura.  
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O CONEPT é um evento anual, e tem como objetivo propor um espaço de 

divulgação de pesquisas que tratam da educação profissional e tecnológica. Durante 

o evento são discutidas políticas voltadas ao ensino, que foram ou ainda serão 

construídas e debatidas ao longo do ano, por meio do Fórum Permanente de 

Ensino. Temas como educação de jovens e adultos integrada à educação 

profissional, ações inclusivas, gestão democrática, ações sociopedagógicas, ensino 

e aprendizagem estão entre as pautas de discussão do Conept. Todos esses temas 

vão permear palestras, minicursos, mesas-redondas, sessões de comunicação oral, 

diálogos e plenárias que serão realizados durante o evento.  

O II CONEPT realizado em 2016 no câmpus Votuporanga teve como tema 

“Permanência e Êxito” dos estudantes de cursos do IFSP e contou com a 

apresentação de 84 trabalhos, divididos em comunicação oral, pôster e minicursos. 

Outras atividades também fizeram parte do evento como: mesas redondas, 

palestras, workshops e painéis.   

 

3. CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO APOIO 

 

3.1 Para fins do disposto neste edital, considera-se: 

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

o segundo oferece prestação de serviços em troca de publicidade e marketing 

durante a execução do evento; 

II - apoiador: pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que 

assume, no todo ou em parte o apoio a um evento. 

 

Parágrafo único: Os serviços de fornecimento de alimentos tratados nesta 

chamada serão fornecidos pelo apoiador vencedor de forma não onerosa ao IFSP. 

 

3.2 Os apoiadores poderão realizar o apoio por meio de oferta de refeições aos 

participantes do evento em seus estabelecimentos comerciais, cuja localização 
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esteja dentro de um raio máximo de 2 km do Câmpus, ao preço máximo de R$ 15,00 

o prato feito, comercial ou executivo individual durante o período de 06 a 10 de 

novembro de 2017 (semana de realização do evento). 

 

3.3 Serão admitidos até 10 apoiadores, desde que ofertem, no mínimo, o produto 

sugerido no item 3.2 deste edital, sendo dada prioridade aos apoiadores que 

oferecerem a maior quantidade de refeições no próprio local do estabelecimento 

levando-se em conta sua capacidade de atendimento. 

 

3.4 Serão contrapartidas do IFSP aos apoiadores: 

 

Tabela 01 

Item Sua marca na Jornada Apoio 

1 Distribuição de folders do Restaurante no local do 
evento 

X 

2 Exposição de um banner do Restaurante no espaço 
do evento 

X 

 

 

3.5 A marca do restaurante será aplicada no item 1 constante na Tabela 01 

associada à imagem do evento, sendo necessário que o apoiador vencedor 

encaminhe um e-mail para jornada@ifsp.edu.br com a imagem (marca do 

restaurante) em alta qualidade para colocar no site do evento, com até 05 dias após 

o resultado desta chamada. 

 

3.6 Ao submeter a proposta para participação nesta chamada, o proponente alega 

possuir boas condições de higiene, infraestrutura, acomodação, acessibilidade e 

segurança, e se compromete a mantê-las até a data e durante a realização do 

evento. 



 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

Reitoria 
 

 

 

 

3.7 Os itens descritos na Tabela 01 são de responsabilidade do apoiador vencedor, 

sendo concedido apenas o espaço no câmpus do IFSP para a promoção do 

apoiador. 

 

3.8 O apoio ocorrerá exclusivamente no período e no local de execução do evento. 

 

4. CONCESSÃO AOS APOIADORES 

 

4.1 Ao parceiro será permitida a divulgação do apoio por meio de rádio, televisão, 

banner, faixa, site da pessoa jurídica e/ou mídia impressa. 

 

4.2 Serão vedados: 

I - o apoio de pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, cuja 

linha de atuação esteja em desacordo com a imagem do IFSP como instituição 

pública de ensino, pesquisa e extensão; 

II - o fornecimento de serviços que estejam em desacordo com a imagem do IFSP 

como instituição pública de ensino, pesquisa e extensão. 

 

5. ENTREGA DA PROPOSTA E RESULTADO 

 

5.1 Serão aceitas propostas de apoio para a 1ª Jornada do IFSP do dia 06 de 

Outubro 2017 até as às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de Outubro de 2017, 

horário de Brasília. 

 

5.2 O Formulário de Apresentação de Proposta, Anexo II deste edital, deverá ser 

preenchido, digitalizado e encaminhado ao endereço eletrônico jornada@ifsp.edu.br. 

O assunto do e-mail deverá ser “Proposta de apoio à 1ª Jornada – RESTAURANTE 

XXXXX”, onde XXXXX deverá ser substituído pelo nome da empresa. Caso seja 
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necessário utilizar figuras para esclarecer a argumentação das propostas, anexar 

em um segundo arquivo, desde que não ultrapasse o limite de 10 Mb, com o nome 

IMAGENS DA EMPRESA. 

 

5.3 Após recebidas as propostas pela Comissão Organizadora do evento, será 

enviado e-mail de confirmação ao proponente. 

 

5.4 A seleção da proposta será realizada da seguinte forma: 

I. Será verificado se a proposta foi recebida no período correto de inscrição, e 

se está corretamente preenchida e assinada; caso contrário, ela será 

desconsiderada. 

II. Será desclassificada a proposta que oferecer mais lugares do que a lotação 

máxima do restaurante. 

III.   Será desclassificada a proposta que ultrapassar o valor de R$ 15,00 por 

refeição. 

IV.  Caso haja dúvidas sobre a proposta apresentada, a Comissão Central poderá 

entrar em contato com o restaurante para esclarecimentos, e/ou ainda, visita técnica 

no restaurante para verificação das instalações. 

a. Caso seja verificado que o restaurante não possua boas condições, conforme 

item 3.6. desta chamada, a proposta será desconsiderada. 

 

5.5 Será considerado vencedor o apoiador que ofertar a maior quantidade de 

refeições no próprio local levando-se em conta a capacidade do estabelecimento no 

período de 06 a 09 de novembro de 2017. 

 

5.6 Em caso de empate, será obedecida a seguinte ordem de critérios para 

consideração da proposta vencedora: 

I.   Menor valor por refeição; 

II. Sobremesa inclusa; 
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III.   Bebida inclusa; 

 

5.5 O resultado preliminar será divulgado em 24 de Outubro de 2017 no site 

http://jornada.ifsp.edu.br. 

 

5.6 Caberá a interposição de recurso em até 2 dias da divulgação do resultado 

preliminar. O recurso deverá ser enviado à Comissão Organizadora da 1ª Jornada 

do IFSP pelo endereço eletrônico jornada@ifsp.edu.br. O resultado da interposição 

de recurso será divulgado até 26 de outubro de 2017 no site 

http://jornada.ifsp.edu.br. 

 

5.7 O resultado final será divulgado em 27 de outubro de 2017 no site 

http://jornada.ifsp.edu.br. 

 

5.8 Após a aprovação e divulgação do resultado o IFSP entrará em contato com a 

empresa para agendar uma reunião de planejamento, com antecedência ao evento. 

 

5.9 As propostas enviadas pelos apoiadores e aprovadas pelo IFSP serão 

consideradas como carta de compromisso e de doação. 

 

5.10 Para celebração oficial desta chamada entre o apoiador vencedor e o IFSP, 

deverá ser firmado o Acordo de Cooperação com antecedência ao evento, conforme 

modelo disponível no Anexo II. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 As propostas serão analisadas por comissão previamente designada pelo Reitor 

do IFSP. 

 

http://jornada.ifsp.edu.br/
http://jornada.ifsp.edu.br/
http://jornada.ifsp.edu.br/
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6.2 O restaurante que visa apoiar ao evento poderá entrar em contato com o IFSP, 

em caso de dúvidas sobre os materiais e serviços necessários para a realização do 

evento, por meio do telefone (13) 4009-5119 ou e-mail jornada@ifsp.edu.br. 

 

6.3 A homologação do resultado não gera direito à celebração da parceria. 

 

6.4 Casos não previstos neste edital serão decididos pela Comissão Organizadora 

do evento. 

 

 

São Paulo, 29 de setembro de 2017. 

 

 

 

__________________________________ 

EDUARDO ANTONIO MODENA 

REITOR 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:jornada@ifsp.edu.br
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

  

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE APOIO A 1ª JORNADA DO IFSP  

DADOS DO RESTAURANTE 

NOME: 

ENDEREÇO: 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA 

DIRETOR/RESPONSÁVEL: 

E-MAIL: 

TELEFONE:   

PROPOSTA DO APOIO 

NOME DO RESTAURANTE CAPACIDADE MÁXIMA DE 
LOTAÇÃO DO RESTAURANTE 

PREÇO OFERTADO POR 
REFEIÇÃO 

      

VANTAGENS OFERTADAS  

(    ) SOBREMESA                 (   ) BEBIDA 

OBSERVAÇÕES: 

  

  

CASO A PROPOSTA SEJA DESCLASSIFICADA, O RESTAURANTE DESEJA MANTER OS 
PREÇOS OFERTADOS? SE SIM, O NOME DO RESTAURANTE SERÁ DIVULGADO AOS 
PARTICIPANTES EM LOCAL ESPECÍFICO DURANTE O EVENTO.  

(   ) SIM                                     (    ) NÃO 

A EMPRESA NECESSITARÁ DE ESPAÇO PARA ESTANDE?    

(   ) SIM                                     (    ) NÃO 

CIÊNCIA E COMPROMISSO DA EMPRESA 

VENHO, POR MEIO DESTE DOCUMENTO, ATENDER À CHAMADA DO EDITAL Nº 752, DE 06 
DE OUTUBRO DE 2017, VISANDO APOIAR A REALIZAÇÃO DA 1ª JORNADA DO IFSP, NO 
CÂMPUS CUBATÃO, QUE SERÁ REALIZADO DE 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2017. 
EM CASO DE APROVAÇÃO, COMPROMETO-ME A MANTER A PROPOSTA, AS CONDIÇÕES 
DE EXECUÇÃO, CONFORME PROPOSTO NESTE DOCUMENTO E ESTABELECIDO NA 
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PRESENTE CHAMADA. 
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 DO RESTAURANTE  
VINCULADOS AO EVENTO. 

DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 
  

 
 
 

  

Local e data  Assinatura e identificação do responsável 
pelo restaurante 
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ANEXO II – MINUTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 
  

  

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 

PAULO (IFSP) E xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

  

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

SÃO PAULO- IFSP, autarquia federal de ensino, criada pela Lei n.º 11.892, de 

29.12.2008, vinculado ao Ministério da Educação, com sede na Rua Pedro Vicente, 

n.º 625 – Canindé, São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob o n.º 10.882.564/0001-65, 

doravante denominado IFSP, neste ato representado por seu Reitor, Eduardo 

Antonio Modena, brasileiro, divorciado, 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 PARTICIPE XXXXXXXX, 

pessoa jurídica de direito XXXXX, com sede à XXXXXXXX, n.o XX- XXXX- São 

Paulo, inscrito no CNPJ sob n.o XXXXXXXXXXXX-XX, neste ato representado por 

seu XXXXXX (presidente/diretor), XXXXXXXX, brasileiro, XXXX, portador do R.G. 

n. 0 XXXXXXXXXXX SSP/SP e CPF/MF n.0 XXXXXXXXX, doravante designada 

simplesmente XXXX:XX, resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperação que 

se regerá em conformidade  com a Instrução Normativa nº 01/97, de 15 de janeiro 

de 1997, no que couber, com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os 

artigos 39 a 41 da Lei n.º 9394 de 20 dezembro de 1996, regulamentados pelo 

Decreto n.º 5.154, de 23 de julho de 2004 e pelo Decreto nº 8.268, de 18 de junho 

de 2014, de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

Constitui o objeto deste instrumento a mútua cooperação dos partícipes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm#art1
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vinculados através do EDITAL Nº 752/2017 - CHAMADA PÚBLICA PARA 

PARCERIA E APOIO DE RESTAURANTES PARA REALIZAÇÃO DA 1ª JORNADA 

DO IFSP, a ser realizado no Câmpus Cubatão, localizado na Rua Maria Cristina, 50 

– Jardim Casqueiro, Cubatão – São Paulo nos dias 06, 07, 08 e 09/11/2017. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS METAS A SEREM ATINGIDAS 

O presente objeto tem por meta(s): 

2.1 – Obter o apoio de restaurantes para os participantes da 1º Jornada do 

IFSP, por meio da oferta de refeições aos participantes do evento com preços de até 

R$ 15,00 por pessoa. 

2.2.- Conseguir preços acessíveis aos participantes do evento supracitado. 

2.3 – Fomentar o evento através do apoio de restaurante para obtenção de 

descontos exclusivos aos participantes da I Jornada do IFSP. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA – 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. 

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. 
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CLÁUSULA QUARTA- DA EXECUÇÃO 

  

Para a execução do presente instrumento, serão consideradas as seguintes 

etapas: 

4.1 Recebimento de propostas ao Edital n.º 752/2017de Chamada Pública 

para Parceria e Apoio à Realização da 1ª Jornada do IFSP; 

4.2 Verificação das instalações do apoiador vencedor, com a finalidade do 

cumprimento do item 3.6 da referida Chamada; 

4.3 Realização de reunião de planejamento para alinhamento da proposta 

com a realização do evento; 

4.4 Recebimento dos materiais e serviços elencados na proposta de apoio, 

para realização do evento. 

  

CLÁUSULA QUINTA- DOS COMPROMISSOS DO IFSP 

  

São obrigações do IFSP: 

 5.1    Executar a cota de parceria a ser distribuída em contrapartida para o 

apoiador vencedor conforme item 3.4. da Chamada Pública: 

 

CLÁUSULA SEXTA- DOS COMPROMISSOS DO XXXX (partícipe) 

  

6.1    Manter o valor, a capacidade do restaurante e as condições propostas 

do apoio ao vencedor conforme enviado pelo proponente na data de submissão da 

Chamada Pública; 

6.2    Cumprir as condições de infraestrutura, conforme estabelecido no item 

3.6 da presente chamada. 

6.3    Após a realização do evento, disponibilizar à Comissão o quantitativo 

de refeições e os valores pagos por elas, a fim de garantir e comprovar que o acordo 
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celebrado foi executado. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

O presente instrumento não envolve transferência de recursos financeiros por 

parte do XXXXXXXXX ao IFSP, ou deste para aquele, assim como as atividades 

educacionais a serem desenvolvidas em seu âmbito serão franqueadas aos 

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

  

CLÁUSULA OITAVA- DA VIGÊNCIA 

  

O presente instrumento vigorará a partir da data de assinatura do acordo até o 

encerramento do evento. 

  

CLÁUSULA NONA - DA RENÚNCIA E RESCISÃO 

  

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

qualquer dos partícipes mediante notificação prévia de 180 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 Diário Oficial da União, em 

conformidade com o Parágrafo Único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93. 

  

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS ALTERAÇÕES 
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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. 

  

  

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

instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma e para um só efeito, na 

presença de testemunhas abaixo relacionadas. 

  

  

São Paulo, ___ de ____________ de 2017. 

 

 
   

IFSP  [PARTÍCIPE] 
 
 
Testemunhas: 
 
 

   

IFSP  [PARTÍCIPE] 
R.G.:   R.G.: 
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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: 

 

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 Título do Projeto:  

Período da Execução: de 06 a 10 de novembro de 2017 

Descrição do objeto: Parceria e apoio de restaurantes e de fornecedores de 
alimentação da 1ª Jornada do IFSP 
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Justificativa da preposição: Oferecer aos participantes do evento opções de 
refeição de qualidade, de custo acessível e em local próximo ao evento. 

   

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

  

Meta Etapa 
/ fase 

Especificação Duração 

Início Término 

     Recebimento de propostas ao 
Edital n.º 752/2017de Chamada 
Pública para Parceria e Apoio à 
Realização da 1ª Jornada do IFSP 

    

     Verificação das instalações do 
apoiador vencedor, com a finalidade 
do cumprimento do item 3.6 da 
referida Chamada 

    

     Realização de reunião de 
planejamento para alinhamento da 
proposta com a realização do 
evento 

    

  Recebimento dos materiais e 
serviços elencados na proposta de 
apoio, para realização do evento 

  

  

 

 

São Paulo, ___ de ____________ de 2017. 

 

 
   

IFSP  [PARTÍCIPE] 
 

 


