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A diretora-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

(Ifes) - Campus de Alegre torna pública a abertura de inscrições para a presente chamada e convida os 

interessados para apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos, atendendo à necessidade de 

interesse público conforme o que segue: 

 

1. OBJETIVO 

1.1. O Ifes - Campus de Alegre lança a presente chamada pública com o objetivo de selecionar propostas 

de apoio e patrocínio para atender à ação institucional intitulada Centro de Formação de Cães-Guia que 

visa promover inclusão, acessibilidade e mobilidade por meio da doação de cães-guia para pessoas com 

deficiência visual. 

 

2. OBJETO 

2.1. O objeto do presente edital é o apoio e patrocínio das atividades abaixo discriminadas: 

Treinamento de Cães-Guia: 

Aquisição de filhotes de cães da raça labrador retriever; 

Manutenção dos cães em treinamento; 

Bolsa/Salário dos treinadores e instrutores de cães-guia; 

Ações de divulgação e conscientização. 

Manutenção do Centro de Formação de Cães-Guia: 

Contratação de pessoal: serviço de limpeza, vigilantes e tratadores. 

 

Socialização 

Ações para sensibilizar e mobilizar voluntários (participação em feiras, exposições, estandes em centros 

comerciais); 

Identificação de voluntários aptos; 

Cursos preparatórios para famílias socializadoras; 

Entrega de material de manutenção (comedouros, ração, guias, coletes) aos socializadores; 

Assistência às famílias socializadoras e acompanhamento da evolução dos cães em socialização. 

Manutenção dos Cães-Guia em Socialização e Treinamento 

Ração para alimentação dos cães-guia em treinamento; 

Vacinas e medicamentos preventivos e curativos; 

Assistência veterinária. 

Instrução e formação de dupla cão-guia/usuário 

 

Seleção de candidatos a usuários de cães-guia; 

Período de adaptação e instrução da dupla cão-guia/pessoa com deficiência (quatro semanas): o deficiente visual 

fica alojado no Centro de Formação de Cães-Guia, do Ifes - Campus de Alegre, onde recebe instruções pelo período 

de três semanas. Na quarta semana, os instrutores deslocam-se até a cidade da residência do deficiente visual para 

finalização do processo de adaptação. 
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2.2. Contrapartidas: 

 
a) Plano de Apoio/Patrocínio: 
 

Número de Cotas Valor da Cota (2019) Valor da Cota (2020) Valor da Cota (2021) 

12 

 

R$ 50.000,00 

(cinquenta mil) 

 

R$ 50.000,00 

(cinquenta mil) 

 

R$ 50.000,00  

(cinquenta mil) 

 

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. Serão deferidas as inscrições para proponentes que cumpram as condições gerais e específicas descritas 
abaixo: 

a) poderão participar de editais de chamada pública as pessoas jurídicas regularmente estabelecidas no país 
e que estejam em situações cadastral, tributária e fiscal regulares. 

b) as pessoas jurídicas que descumprirem as obrigações assumidas em editais anteriores ficarão impedidas 
de participar de outra seleção pelo prazo de 2 anos, contados a partir do término do objeto do edital.  

Parágrafo único. Não poderão participar dos editais as organizações que possuem vínculo contratual com 
o Ifes. 

3.2. Período de inscrições: Fluxo contínuo. 

3.3. Para a inscrição de proposta, o interessado deverá enviar os documentos abaixo relacionados 
digitalizados para o e-mail dppge.al@ifes.edu.br: 

a) formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo I): 

b) cópia da cédula de identidade do responsável; 

c) cópia do CPF do responsável; 

d) cópia do CNPJ da empresa; 

e) comprovação de regularidade fiscal no âmbito federal (Certidão Conjunta, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados) dentro do prazo 
de validade; 

f) comprovação de regularidade fiscal no âmbito estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais) dentro 
do prazo de validade; 

g) comprovação de regularidade fiscal no âmbito municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) 
dentro do prazo de validade. 

3.4. A inscrição torna-se sem efeito quando a pessoa jurídica não disponibilizar os documentos solicitados. 

 

4. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições homologadas serão divulgadas na página do Ifes – Campus de Alegre 
(https://alegre.ifes.edu.br/). 

 

5. ATRIBUIÇÕES 

5.1. As atribuições serão ajustadas em termo de cooperação a ser definido com o apoiador/patrocinador. 

5.2. O Ifes - Campus de Alegre, em contrapartida ao apoio/patrocínio, autorizará a publicidade do 
apoiador/patrocinador em espaços e condições de acordo com as orientações da Coordenadoria de 
Comunicação Social e Eventos (CCSE) do campus. 

Parágrafo único. A veiculação de publicidade será permitida apenas para apoiadores/patrocinadores que 
sejam pessoas jurídicas, com marca registrada. 

5.3. A publicidade deverá ser previamente aprovada pela CCSE, assim como pela Diretoria-Geral do 
Campus de Alegre. 
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6.SELEÇÃO 

6.1. As propostas de patrocínio serão avaliadas por comissão formada por servidores designados pela 
Diretoria-Geral do Campus de Alegre.  

6.2. As propostas serão classificadas de acordo com o aporte oferecido e a ordem de inscrição.  

6.3. Será dada preferência para o patrocínio que não envolva transferência de recursos financeiros para o 
Ifes - Campus de Alegre. 

6.4. A proposta poderá ser desclassificada se: 

a) a empresa estiver relacionada à comercialização de produtos nocivos à saúde que atentem contra a 
dignidade da pessoa humana ou à divulgação de materiais que remetam a assuntos políticos e religiosos; 

b) a comissão designada para seleção das propostas reserva-se o direito de solicitar informações 
complementares que julgar necessárias. 

6.5. Somente serão permitidas propagandas institucionais, vedando-se a publicidade de produtos fumígeros, 
bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias, agrotóxicos, de natureza religiosa e político-partidária ou 
qualquer outra natureza de produto não compatível com a imagem da instituição. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

7.1. O resultado da análise das propostas será divulgado na página do Ifes - Campus de Alegre 
(https://alegre.ifes.edu.br/). 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1. Os recursos referentes ao resultado desta chamada pública deverão ser encaminhados por e-mail 
dppge.al@ifes.edu.br. 

 

9. DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS 

9.1. A homologação dos resultados se dará após análise dos recursos, com divulgação na página do Ifes – 
Campus de Alegre (https://alegre.ifes.edu.br/). 

 

10. DA VALIDADE DA CHAMADA 

10.1. O resultado desta chamada pública será válido até a realização da ação. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Eventuais mudanças neste edital serão realizadas por meio de retificações. 

11.2. Após divulgação do resultado final da análise das propostas, será dado prosseguimento à assinatura 
de termo de cooperação com as instituições/empresas públicas ou privadas classificadas. 

11.3. Não serão aceitas inscrições encaminhadas fora do prazo e em lugar diferente do especificado neste 
edital. 

11.4. Os casos omissos serão julgados pela comissão de avaliação. 

 

Alegre-ES, 23 de janeiro de 2019. 

 

 
Maria Valdete Santos Tannure 

Diretora-Geral 

Portaria n.º 3.271 de 22/11/2017 - DOU de 23/11/2017 
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ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Dados pessoais do proponente ou responsável 

NOME COMPLETO: 

DATA DE NASCIMENTO: CPF: RG: 

ENDEREÇO: 

 E-MAIL: 

TELEFONES:    

 

Dados jurídicos 

RAZÃO SOCIAL: 

 

CNPJ: ENDEREÇO: 

 

TELEFONES:    

 

Dados da participação no Edital de Chamada Pública N.º 1, de 23 de janeiro de 2019 

(       ) PATROCÍNIO  

(       ) APOIO  

Descrição do patrocínio Descrição do apoio 

(     ) TOTAL Objeto: 

(     ) PARCIAL 

Descrição da ação:  

 

_____________, _____de _______________  de __________. 

    (cidade)                                  (data)    
   

_____________________________________________________________ 

Assinatura 


