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CHAMADA PÚBLICA 01/2018
ERRATA (II)
O Instituto Federal Sul-rio-grandense – IFSul Câmpus Sapucaia do Sul 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 segue:
1. OBJETIVO
O Campus Sapucaia do Sul do Instituto Federal Sul-rio-grandense lança a presente Chamada
Pública com o objetivo de atender ao projeto IFComic- 4ª Edição, que tem como objetivo
realizar um evento voltado para leitores de histórias em quadrinhos e admiradores de Animes,
filmes e séries, bem como fãs de jogos eletrônicos, a fim de proporcionar uma vivência
integrada da cultura Nerd/Geek ao público da Região Metropolitana de Porto Alegre.

2. OBJETO
O objeto do presente edital consiste na inscrição de pessoas jurídicas como expositores de
livros, revistas, jogos eletrônicos e artigos lúdicos e decorativos ligados à temática do evento,
conforme especificação:
Categorias

VAGAS

Expositores

12

3. INSCRIÇÕES
3.1 Serão deferidas as inscrições para empresas que cumpram todas as condições gerais e
específicas descritas abaixo:
3.1.1. Condição Geral:
Pessoas Jurídicas em dia com as obrigações tributárias, trabalhistas e demais normas
legais a que estejam sujeitas.
3.1.2. Condições específicas:
Pessoas jurídicas que possuam livros, revistas, peças de vestuário, brindes e utilitários
em geral relacionados à temática do evento para exposição no evento.
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3.2 Períodos das inscrições: até 2 (dois) de abril de 2018.
3.3 As inscrições serão recebidas no Departamento de Pesquisa e Extensão e Pós-graduação
no Campus Sapucaia do Sul situado na Av. Copacabana, n° 100 – Sapucaia do Sul/RS no
horário compreendido das 10 horas às 12 horas, e das 14 horas às 17 horas. Ou pelo endereço
de e-mail virginiabaumhardt@sapucaia.ifsul.edu.br até às 23h59min do dia 2 (dois) de abril
de 2018.
3.4 No ato da inscrição, o candidato deverá entregar cópia autenticada dos seguintes
documentos:
3.4.1. Ficha de inscrição preenchida, disponível nesta chamada (anexo I):
3.4.2.Cópia da cédula de identidade do responsável;
3.4.3.Cópia do CPF do responsável;
3.4.4.Cópia do CNPJ da empresa (quando aplicável).
3.5 Tornam-se sem nenhum efeito a inscrição, se a empresas candidatas não disponibilizarem
os documentos solicitados.
3.6 Caso não ocorram às inscrições ou as vagas não estejam preenchidas no período previsto
no item 3.2 deste Edital, o novo prazo será reaberto.
4. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
Serão divulgadas as inscrições homologadas no endereço eletrônico http://
sapucaia.ifsul.edu.br, a partir do dia 3 (três) de abril de 2018.
5. ATRIBUIÇÕES
Expositores: expor livros, revistas, jogos eletrônicos e artigos lúdicos e decorativos
ligados à temática do evento.
6. ADESÃO
Expositores:
Como candidatos expositores, podem se inscrever empresas que queiram expor livros,
revistas, jogos eletrônicos e artigos lúdicos e decorativos ligados à temática do evento.
A inscrição do evento será por adesão, através de doação de produtos para premiações e
brindes, com divulgação da empresa patrocinadora.
7. SELEÇÃO
Os candidatos a expositores serão selecionados com base nas ordem classificatória da
inscrição efetuada, contabilizando-se da 1ª à 12ª vaga disponível para expositor, observandose os seguintes aspectos de restrição:
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7.1. Não serão aceitos empresas de revistas, livros e artigos que não estejam ligadas à
temática do evento;
7.2. Não serão aceitos lojas que apresentem artigos ilícitos.
7.3. Não serão aceitos a exposição de bebidas, cigarros e produtos impróprios para
menores de 18 anos.
8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A divulgação dos resultados será realizada na página do IFSul http://sapucaia.ifsul.edu.br,
a partir do dia 4 (quatro) de abril de 2018.
09. DOS RECURSOS
Os recursos referentes ao resultado da chamada pública deverão ser encaminhados em
um prazo de até 24 horas após o horário previsto para sua divulgação no departamento da
inscrição ou no endereço de e-mail mencionado no item 3.3.
10. DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS
A homologação dos resultados se dará 24 horas após o horário previsto para a sua
divulgação, analisados os recursos pela Coordenação do evento IFCOMIC, deste Campus.
11. DA VALIDADE DA CHAMADA
O resultado da chamada pública será válido até realização do evento, podendo ser
prorrogável por 12 (doze) meses.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Eventuais mudanças neste Edital serão realizadas através de ERRATAS.
13.2. Não serão aceitas as inscrições que forem encaminhadas fora do prazo e em lugar
diferente do especificado neste Edital;
13.3. Casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora do evento, sendo presidida
pelo Diretor-Geral do Campus Sapucaia do Sul.
________________________________________
Mack Leo Pedroso
Diretor Geral
IFSul Campus Sapucaia do Sul
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ANEXO I – Ficha de inscrição

CHAMADA PÚBLICA 01/2018

DADOS PESSOAIS
NOME COMPLETO:

DATA DE

CPF:

NASCIMENTO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

BAIRRO:

CIDAD
E:

TELEFONE RESIDENCIAL E CELULAR:

CEP:

EMAIL:

DADOS JURIDICOS
RAZÃO SOCIAL:

DATA DE

CNPJ:

FUNDAÇÃO:

ENDEREÇO COMERCIAL:

BAIRRO:

VEÍCULO PLACA:

TELEFONE RESIDENCIAL OU CELULAR:

CIDAD
E:

CEP:

EMAIL:
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___________________________________________________________________________________

Assinatura

