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CONVITE PÚBLICO Nº 002/2019.

Convite Público nº 002/2019 para o dia de campo a ser realizado no dia 18 de maio de 2019
“FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR:

Gestão dos recursos da propriedade e melhoria na geração de renda”

A  VII  Turma  do  curso  de  Engenharia  Agronômica  do  IFSULDEMINAS  Campus
Muzambinho,  representada neste ato por  Ana Paula  da Silva  Rezende,  brasileira,  estudante,
solteira, portadora da carteira de identidade MG-17.369.436 e inscrita no CPF 108.283.516-19,
residente e domiciliada na Rua Prudente de Moraes,  nº 253,  Bairro  Centro,  no município  de
Guaranésia-MG, CEP:37810000, vem realizar Convite Público para proporcionar transparência e
oportunizar a participação voluntária das empresas interessadas em participar/apoiar o dia de
campo intitulado “FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR: Gestão dos recursos da
propriedade  e  melhoria  na  geração  de  renda”.  As  empresas  interessadas  deverão  enviar,
digitalizado e assinado, o termo disposto no ANEXO I e ANEXO II, manifestando a intenção de
participação,  até  o  dia  12 de  abril  de  2019  às  23:59  horas,  para  o  e-mail
engeagro2016.ifsuldeminas@hotmail.com.

1. Objeto

O objeto da presente Chamada Pública é a de proporcionar a participação voluntária de
empresas do ramo agropecuário, de forma a garantir oportunidades igualitárias, no dia de campo
“FORTALECIMENTO  DA AGRICULTURA FAMILIAR:  Gestão  dos  recursos  da  propriedade  e
melhoria na geração de renda” realizado por discentes da sétima turma do curso de Engenharia
Agronômica do Instituto  Federal  de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul  de Minas Gerais,
Campus Muzambinho conforme especificações abaixo.

A empresa  interessada  em  participar  do  evento  deverá  preencher  o  termo  (anexo  I)
contendo os seguintes dados: Nome da Empresa; CNPJ; Inscrição Estadual; e Endereço. O valor
para participação do evento é de R$300,00 (trezentos reais), que deverão ser depositados em
conta-corrente específica do evento, sob a responsabilidade da empresa júnior AGRIFORT JR.

A empresa participante terá sua logomarca expressa nas camisetas que serão usadas
pelos discentes no evento, nos flyers e cartazes que serão utilizados para divulgação do evento
junto a produtores rurais e estudantes do Campus Muzambinho, e também nos demais meios de
comunicação como rádios, sites e redes sociais.

_______________________________________________________________________________________________________________



2. Habilitação

A empresa  interessada,  além  da  manifestação  formal,  deverá  apresentar  termo  que
descreva ciência das formas de participação previstas no item 1, acima. O termo de ciência está
disposto no ANEXO II. 

3. Critérios de aceitação das propostas:

As propostas serão ordenadas e classificadas por dia e hora de apresentação. Alcançados
os valores necessários para a realização do objeto, as empresas posteriormente classificadas
não terão suas participações aceitas.

4. Da contrapartida

Não haverá contrapartida financeira  por  parte  dos realizadores do evento,  tampouco o
direito a exploração comercial do projeto, bem como da imagem do IFSULDEMINAS Campus
Muzambinho.

Quanto  à  divulgação  e/ou  associação  da  imagem  do  IFSULDEMINAS  Campus
Muzambinho,  é  proibida  a  exploração  comercial  e/ou  da  veiculação  e/ou  de  ações
mercadológicas e estende-se, inclusive, após o referido evento, por prazo indeterminado. 

5. Pagamento

O pagamento será realizado em até 26 de abril de 2019, mediante contrato assinado com
a empresa júnior AGRIFORT JR, responsável pela gestão financeira do evento. 

O não pagamento implicará em automática exclusão do evento, em desfavor da empresa
voluntária. 

Muzambinho, MG, 27 de Março de 2019. 

Ana Paula Silva Rezende
Coordenadora Geral do Evento

Prof. Dr. José Marcos Angélico de Mendonça
Professor Orientador

Seja dada a devida publicidade à presente Chamada. 
(Mural do prédio correspondente à turma e o curso, bem como o website do

IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho).

_______________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO I

Os signatários deste instrumento de um lado___________________________________

_____________________________________________________  portadora  do  CNPJ

n°_____________________________________________  e  Inscrição  Estadual

n°__________________________________________________________  com  sede  na  (Rua,

Número, Bairro, Cidade)__________________________________________________________

______________________________________________________________________. De agora

em diante denominada simplesmente de DONATÁRIO e de outro lado ALUNOS DA SÉTIMA

TURMA  DE  ENGENHARIA  AGRONÔMICA  DO  IFSULDEMINAS  Campus MUZAMBINHO,

localizada à Rodovia MG 491, km 35, Bairro Morro Preto, Muzambinho/MG, representada por Ana

Paula da Silva Rezende, brasileira, estudante, solteira, portadora da carteira de identidade MG-

17.369.436  e  inscrita  no  CPF  108.283.516-19,  residente  e  domiciliada  na  Rua  Prudente  de

Moraes, nº 253, Bairro Centro, no município de Guaranésia, CEP: 37810000.

____________________________________________________
Empresa donatária

                                                                                       _________
Ana Paula da Silva Rezende

Coordenadora Geral do Evento

_______________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO II

 DECLARAÇÃO 

Declaro, para os devidos fins, que recebi as devidas informações sobre as formas de participação
do  evento  “FORTALECIMENTO  DA AGRICULTURA FAMILIAR:  Gestão  dos  recursos  da
propriedade e melhoria na geração de renda” organizado pelos ALUNOS DA SÉTIMA TURMA
DA ENGENHARIA AGRONÔMICA DO IFSULDEMINAS Campus MUZAMBINHO, a ser realizado
no dia 18 de Maio de 2019, nas dependências do  IFSULDEMINAS  Campus MUZAMBINHO,
apresentadas no item 1, Objeto.

 De acordo. 

__________________________________ 
Local e Data

 ____________________________________________________ 
Empresa donatária 

____________________________________________________ 
Ana Paula da Silva Rezende

Coordenadora Geral do Evento

_______________________________________________________________________________________________________________


