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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FORMALIZAÇÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO PARA RESTAURAÇÃO E/OU TERMO PARA DOAÇÃO RELATIVOS AO ACERVO DO
MUSEU REGIONAL DA AGRICULTURA

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR CÂMPUS DOIS VIZINHOS, TORNA PÚBLICA a realização de chamamento público para formalização de acordos de cooperação para restauração e/ou termo para a doação
de acervo ao Museu Regional da Agricultura, a ser instalado na UTFPR-DV, obedecendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e normas da legislação vigente.

1. DO OBJETO E JUSTIFICATIVA         

Cons8tui objeto do presente chamamento público o recebimento de doação e/ou a8vidades de restauração, para compor o acervo do Museu Regional da Agricultura, a ser instalado na UTFPR Dois Vizinhos.

O propósito do Museu está em consonância ao disposto na Lei Federal 11.904/2009, que afirma que “consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as ins8tuições sem fins lucra8vos que conservam, inves8gam, comunicam,
interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, arEs8co, cienEfico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a
serviço da sociedade e de seu desenvolvimento”.

A UTFPR Dois Vizinhos possui cerca de 2.000 estudantes que circulam diariamente no campus, vindos da região Sudoeste do estado, em sua grande maioria, mas também de várias outras regiões do país. Grande parte destes estudantes
estão matriculados em cursos diretamente ligados às ciências agrárias ou ao ensino: Agronomia, Zootecnia, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas, Mestrado em Zootecnia, Agroecossistemas e Biotecnologia. Um Museu da Agricultura
vem ao encontro da vocação do campus, que é prioritariamente cursos da área das ciências agrárias. Poderão ser desenvolvidos anualmente dois projetos de pesquisas de TCC em função deste projeto, como aprofundamento de uma
das temá8cas, por exemplo: o desenvolvimento da suinocultura, a par8r do porco-safra; a evolução da produ8vidade do trabalho na colheita; o ensino da história da agricultura nas escolas do ensino médio a par8r do Museu Regional
da Agricultura etc.

Serão realizadas gincanas com quatro escolas da região para a obtenção de peças pequenas, fotografias e documentos que registrem a história do desenvolvimento da agricultura. Temporariamente, logo após as gincanas, o acervo
permanecerá nas escolas para a realização de a8vidades de ensino e posteriormente será encaminhado à UTFPR. Além das escolas, por meio das visitações, outras organizações podem incluir a visitação ao museu como parte de seus
projetos ins8tucionais.

O Museu será o primeiro do gênero no Brasil e possibilitará reforçar o vínculo e a iden8dade do Campus com a história do desenvolvimento da agricultura da região e com sua vocação nas ciências agrárias, proporcionando maior
atra8vidade para os seus cursos.

A divulgação do Museu será realizada por meio dos estudantes da UTFPR e parcerias para visitação com o Núcleo Regional de Educação e organizações de agricultores (coopera8vas, sindicatos, associações).

O Museu Regional da Agricultura será instalado na UTFPR-DV e terá uma área específica para exposição de pequenas peças, exposições i8nerantes e depósito e também para exposição de grandes peças. Para a primeira parte se faz
necessário uma construção totalmente fechada para garan8r a segurança e a preservação do acervo e para a segunda uma área coberta e com piso. O acervo será ob8do por doação e a recuperação por meio de parcerias. Já a obra
Msica será construída por meio de emendas parlamentares, além da par8cipação em editais de apoio à cultura e doações de coopera8vas e empresas, em função das leis de incen8vo à cultura.

O acervo será depositado temporariamente em um espaço disponível já existente, bem como a exposição das peças maiores também ocorrerá neste local. A exposição de fotos, documentos e peças menores irá ocorrer após a
inauguração da nova obra Msica. A equipe executora do projeto também envidará ações com vistas a formalizar a ins8tuição museológica e iniciar a construção do local defini8vo.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão par8cipar deste certame pessoas Msicas e jurídicas autorizadas e reconhecidas na forma da lei vigente no país;

2.2 A apresentação de proposta pela interessada implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital.

2.3 Não poderão par8cipar empresas que atentem contra à moral e aos bons costumes, bem como assuntos polí8cos e religiosos.

3. ENTREGA DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO

3.1 - A proposta de trabalho e a documentação per8nente deverão ser enviadas à DIREC-DV, a qualquer tempo, por arquivo eletrônico, para o email direc-dv@uQpr.edu.br, conforme modelo constante no Anexo I, até as 18h00min de
30/08/2019. Não serão recebidas propostas Msicas.

3.2 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo poderão ser realizados pelo e-mail direc-dv@uQpr.edu.br ou pelo telefone (46) 3536-8938.

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1 – O proponente deverá entregar a proposta conforme modelo constante no Anexo I deste edital;

4.2 - As interessadas deverão indicar os itens que desejam doar, que sejam de reconhecido valor histórico para a agricultura, prioritariamente peças grandes, como tratores, colheitadeiras, arados, grades, trilhadeiras, debulhadores,
carroças etc., e/ou a intenção de restaurar (no caso de acervo recebido pela UTFPR).

5. DA DOCUMENTAÇÃO

5.1 – No caso de pessoas jurídicas que optarem por formalização de acordo de cooperação para restauração de acervo:

5.1.1 – Ato cons8tu8vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, bem como ata de eleição da diretoria em exercício, se for o caso.

5.1.2 –Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.).

5.1.3 - Cer8dão de regularidade fiscal perante a Fazenda da Unidade Federa8va.

5.1.4 - Cer8dão nega8va de débitos rela8vos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, expedida pela secretaria da Receita Federal.

5.1.5 - Cer8dão de regularidade perante o Fundo de Garan8a por Tempo de Serviço – FGTS.

5.1.6 - Cer8dão Nega8va de Débitos Trabalhistas – CNDT, emi8da pelo TST.

5.1.7 - Declaração de capacidade técnica e operacional.

5.1.8 - Caso a interessada não esteja cadastrada como contribuinte na Unidade Federa8va, deverá apresentar declaração, firmada pelo representante legal, sob as penas da lei, de que nada deve a Fazenda da Unidade Federa8va.

5.2 – No caso de pessoas jurídicas que optarem por formalização de termo para doação de acervo:

5.2.1 –Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.).

5.2.2 - Cer8dão de regularidade fiscal perante a Fazenda da Unidade Federa8va.

5.3 – No caso de pessoas Msicas, tanto para formalização de acordo de cooperação quanto termo de doação:

5.3.1 - Cópia do CPF;

5.3.2 - Cer8dão de regularidade fiscal perante a Fazenda da Unidade Federa8va.

6. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE

6.1 - Após a análise da documentação, se esta es8ver de acordo com as exigências deste edital, serão selecionadas todas as propostas que atendam aos propósitos do museu.

7. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO DOADORA

7.1 Para o caso de doação, entregar o acervo conforme constante na proposta na UTFPR;

7.2 Para o caso de restauração, responsabilizar-se pela restauração de itens doados ao Museu.

8. DA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO

8.1 Serão formalizados Acordos de Cooperação para restauração de acervo do museu com os proponentes cujas propostas forem aceitas e que tenham comprovado, pela documentação apresentada, habilitação jurídica e regularidade
fiscal.

8.2 Serão formalizados termos de doação sem encargos de acervo para o museu com os proponentes cujas propostas forem aceitas e que tenham comprovado, pela documentação apresentada, habilitação jurídica e regularidade fiscal.

8.3 - A UTFPR-CÂMPUS DOIS VIZINHOS convocará o proponente para assinar o Acordo de Cooperação e o Plano de Trabalho ou termo de doação sem encargos.

8.4 - O extrato rela8vo à celebração do Acordo de Cooperação será exarado pela UTFPR-CÂMPUS DOIS VIZINHOS e devidamente publicado no Diário Oficial a União.

8.5 - O termo de doação ficará arquivado na DIPAT– Divisão de Patrimônio da UTFPR-DV.

9. DA VIGÊNCIA

9.1 - O Acordo de Cooperação terá vigência de 05 (cinco) anos, a par8r da data da publicação no Diário Oficial da União.

9.2 - O cumprimento das disposições con8das no Acordo de Cooperação será subme8do à avaliação anual.

9.3 - O Acordo de Cooperação poderá ser ex8nto, a qualquer tempo, mediante denúncia de um dos parEcipes, apresentada por escrito, até 30 (trinta) dias antes de sua ex8nção, garan8ndo aos membros das carreiras jurídicas e
servidores administra8vos da AGU regularmente matriculados nos cursos, os beneMcios decorrentes deste Acordo, até a conclusão respec8va.

10. DAS RESPONSABILIDADES DA UTFPR

10.1 A UTFPR se compromete a divulgar a ins8tuição doadora e/ou restauradora na iden8ficação das peças, bem como atestar documentalmente o recebimento dos itens.

11. DA PUBLICAÇÃO

11.1 O presente edital será publicado em jornal de grande circulação e na página eletrônica da DIREC-DV, no site da UTFPR, e encaminhado via email a todos os alunos e servidores.

12. DO FORO

12.1 Será competente o foro da Jus8ça Federal, Seção Judiciária de Francisco Beltrão – Paraná, para dirimir questões não resolvidas administra8vamente decorrentes deste instrumento.
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Documento assinado eletronicamente por VICENTE DE PAULO MACEDO, DIRETOR(A)-GERAL EM EXERCÍCIO, em 23/07/2019, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten8cidade deste documento pode ser conferida no site hYps://sei.uQpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0908679 e o código CRC 15CD9608.

ANEXOS AO EDITAL 06/2019 - DIREC-DV

ANEXO I

PROPOSTA - EDITAL N° 06/2019 - DIREC-DV

À DIREC – Câmpus Dois Vizinhos

A empresa/pessoa Msica ___________________________________________________________________(Nome completo da empresa/pessoa Msica), inscrita no CNPJ/CPF nº __________________________________________, vem
através deste apresentar Proposta à UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR Câmpus Dois Vizinhos, para fins de credenciamento para formalização de acordos de cooperação para restauração e/ou termo para a
doação de acervo ao Museu Regional da Agricultura, a ser instalado na UTFPR-DV, conforme especificado no Edital 09/2019.

Assinale com um X a opção desejada:

(      ) 1 - A empresa/pessoa Msica se compromete a celebrar termo de doação sem encargos, efetuando a doação do(s) seguinte(s) item(ns) (que sejam de reconhecido valor histórico para a agricultura, prioritariamente peças grandes,
como tratores, colheitadeiras, arados, grades, trilhadeiras, debulhadores, carroças etc.):

1.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(      ) 2 -  A empresa/pessoa Msica se compromete a firmar acordo de cooperação, efetuando a restauração do(s) item(ns) recebidos pela UTFPR.

(     ) 3 - A empresa/pessoa Msica se compromete a firmar acordo de cooperação, efetuando a restauração do(s) item(ns) recebidos pela UTFPR, e termo de doação sem encargos para a doação do(s) seguinte(s) item(ns) (que sejam de
reconhecido valor histórico para a agricultura, prioritariamente peças grandes, como tratores, colheitadeiras, arados, grades, trilhadeiras, debulhadores, carroças etc.):

1.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Responsável:
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E-mail:

Telefone:

__________________________________________________________

Assinatura do Responsável
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