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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/2019    

 
1.  PREÂMBULO 
1.1 - O Município de Pato Branco, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54, com sede e foro na 
Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP 85.501-064, torna público aos interessados, que estará selecionando pessoas 
jurídicas e físicas, entidades de fins diversos, associações, instituições de ensino e demais interessados, a fim de 
promover a seleção de propostas de projetos científicos, tecnológicos e inovadores para participação da IV Feira 
da Ciência, Tecnologia e Inovação - INVENTUM 2019, objetivando oportunizar aos selecionados pela Comissão 
Especial para realização e julgamento designada pela Portaria n º 258/2019, a celebração de Termo de Autorização de 
Uso com a Administração Pública Municipal, de acordo com a solicitação feita pela Secretaria Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, através do Protocolo n.º 398771/2019, nos termos e condições estabelecidas neste Chamamento 
Público e seus anexos, o qual será regido pela Lei 15.608/2007, subsidiariamente a Lei 8.666/93 e demais legislação 
pertinente. 
 
1.2 - Os Projetos deverão ser postados em formulário próprio disponível no site www.inventum.org.br, até a data de 15 
DE SETEMBRO DE 2019, conforme cronograma do item 8 deste Edital. 
 
1.2.1 - Os documentos de Habilitação deverão ser entregues, no prazo máximo de ATÉ 10 DIAS após o envio dos 
Projetos, para a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, na Rua Lídio Oltramari, nº 1.628, Bairro 
Fraron, CEP: 85503-381, em Pato Branco - PR. 
 
1.3 - A análise dos Projetos será feita pela Comissão Especial para realização e julgamento de Chamamento Público 
para Seleção de Propostas de Projetos Científicos, Tecnológicos e Inovadores para participação da IV Feira da Ciência, 
Tecnologia e Inovação – INVENTUM 2019, designada pela Portaria nº 258/2019. 
 
1.4 - O inteiro teor do edital e seus anexos poderão ser examinados e retirados, gratuitamente através do site: 
www.inventum.org.br e www.patobranco.pr.gov.br/licitaçoes, ou ainda, poderá ser retirado de 2.ª a 6.ª feira, das 08h30 
às 11h30 e das 13h30 às 17h30, junto a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, na Rua Lídio 
Oltramari nº 1.628, Bairro Fraron, CEP: 85503-381, em Pato Branco - PR. Demais informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (46) 3220 - 6080 ou pelo e-mail: sistemacti@patobranco.pr.gov.br.   
 

2. OBJETO 
2.1 - O presente Edital de Chamamento Público tem por objeto a seleção de propostas de projetos científicos, 
tecnológicos e inovadores para participação, em espaços físicos e virtuais, atrações, competições e mostras, além de 
apoios solicitados para a realização da IV Feira da Ciência, Tecnologia e Inovação - INVENTUM 2019, que será 
realizada entre os dias 08 a 13 de novembro de 2019 no município de Pato Branco/PR.  
2.1.2 - A autorização de Uso de Bem Público será nas dependências do Parque de Exposições de Pato Branco – PR, 
conforme as seguintes especificações: 

• Fornecimento de Estande Básico, interno, externo ou área de alimentação; 

• Fornecimento de espaço para palestras e workshops na programação; 

• Fornecimento de espaço publicitário como patrocinador do evento; 

• Fornecimento de autorização para venda de ingressos para atrações, inscrições para competições e concursos, 
além de produtos e serviços no estante do autorizado.  

 
2.2. FINALIDADE DO EVENTO 
2.2.1 - A feira INVENTUM é uma iniciativa de várias entidades e visa demonstrar a produção científica, tecnológica e 
as inovações geradas, bem como ratificar a excelência que o município de Pato Branco tem na área. Para o setor 
acadêmico e empresarial, onde realizam-se palestras e eventos envolvendo os setores de empreendedorismo, tecnologia 
e inovação.   
2.2.2 - Outros aspectos importantes são a motivação para o surgimento de iniciativas inovadoras e a aproximação da 
comunidade ao ambiente tecnológico, popularizando a cultura tecnológica na sociedade, inclusive no ensino básico.   
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2.2.3 - O evento também oportuniza a população de Pato Branco, e região, ampliar seu conhecimento sobre ciência e 
tecnologia e sua aplicação, de forma a gerar maiores oportunidades no mercado de trabalho e de maior inserção social. 
2.2.4 - Buscando fortalecer a sistematização desse tipo de iniciativa, o programa de apoio ao desenvolvimento de 
projetos científicos, tecnológicos e inovadores para a feira INVENTUM 2019 visa conceder apoio às propostas 
contempladas.  
 
3. OBJETIVOS GERAIS 
3.1 - São objetivos gerais deste Chamamento Público:  
3.1.1 - O presente edital tem por objetivo geral apoiar o desenvolvimento de projetos científicos, tecnológicos e 
inovadores para a feira INVENTUM 2019, maximizando a eficiência desses projetos, ampliar os conhecimentos 
regionais e gerar maiores oportunidades locais.   
 
3.2 - São objetivos específicos deste Chamamento Público: 
3.2.1 - Despertar a motivação pela ciência e tecnologia nas crianças e jovens.  
3.2.2 - Fomentar o comércio e o turismo tecnológico no município de Pato Branco.   
3.2.3 - Apresentar a comunidade em geral e empresarial as pesquisas desenvolvidas pelas Instituições de Ensino 
Superior.  
3.2.4 - Propiciar condições ao setor empresarial de apresentar seus produtos e novas tecnologias.   
3.2.5 - Desenvolver a atividade empresarial do setor tecnológico na criação e novos empreendimentos e a prestação de 
serviços.  
3.2.6 - Divulgar novas tecnologias e equipamentos no setor acadêmico, empresarial e institucional.  
3.2.7 - Fomentar o empreendedorismo tecnológico, atraindo e mantendo no Estado capital humano e projetos de 
negócio com alto potencial de crescimento.  
3.2.8 - Estimular o desenvolvimento da inovação tecnológica no ambiente produtivo, induzindo a cultura de inovação 
no Estado.  
3.2.9 - Apoiar a criação e o desenvolvimento de Empresas de Base Tecnológica no Estado.  
3.2.10 - Potencializar a interação, as redes e a transferência de conhecimentos e habilidades entre empreendedores 
apoiados e o ambiente empreendedor local.  
3.2.11 - Incentivar o surgimento e disseminação de casos de sucesso que tenham efeito demonstrativo e multiplicador.  
3.2.12 - Disseminar conhecimentos e iniciativas científicas e tecnológicas.  
3.2.13 - Mobilizar os atores locais no processo de desenvolvimento, tornando-os agentes ativos, promovendo 
articulação e gestão coordenada dos três setores: público, privado e solidário (representado pela sociedade civil 
organizada) de forma a estabelecer sinergia para os objetivos comuns.  
 
4. TEMÁTICAS E LINHAS DE TRABALHO 
4.1 - Os projetos deverão priorizar a construção coletiva em iniciativas científicas, tecnológicas e inovadoras em 
qualquer tema, podendo ter vertente empresarial, governamental, acadêmica e institucional.     
 
5. DO APOIO CONCEDIDO AOS PROJETOS APROVADOS 
5.1 - O apoio aos projetos poderá ser em uma ou mais formas descritas abaixo, sendo determinadas conforme 
solicitação do proponente e posterior análise e aprovação pela Comissão Especial:   
5.1.1 - Fornecimento de estande básico interno, externo ou área de alimentação. Neste caso, o proponente deve escolher 
um estande preferencial e mais dois opcionais. Em caso de haver mais de um proponente para o mesmo número de 
estande, o proponente com maior pontuação será o vencedor. Em caso de empate, haverá sorteio entre os proponentes 
empatados.  
5.1.2 - Fornecimento de espaço para palestras e workshops na programação.  
5.1.3 - Fornecimento de espaço publicitário como patrocinador do evento.  
5.1.4 - Fornecimento de autorização para venda de ingressos para atrações, inscrições para competições e concursos, 
além de produtos e serviços no estande da proponente. Importante fornecer lista de produtos e serviços com valores a 
serem cobrados.   
5.1.5 - Ou outros apoios a serem solicitados.  
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6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6.1 - Poderão participar do processo de seleção pessoas jurídicas e físicas, objetivando oportunizar as empresas, 
entidades de fins diversos, associações, instituições de ensino e demais interessados a participação no referido evento, 
que atendam a todos os termos e condições estabelecidas neste edital de chamamento público e seus anexos, inclusive 
quanto à documentação exigida.  
6.2 - Para participar do Chamamento Público, os interessados não poderão ter nenhum impedimento legal. 
6.3 - A participação implica no reconhecimento pelo participante de que tem ciência, atende e se submete a todas as 
cláusulas e condições do presente edital e seus anexos.  
6.4 - Restrições: Não serão admitidos entes que foram declarados inidôneos para contratar com Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação.  
6.5 - Apresentar toda a documentação exigida no edital. 
 
6.6. REQUISITOS E COMPROMISSOS 
6.6.1 – Em caso de projeto apresentado por pessoa jurídica, o responsável pelo projeto apresentado deve possuir vínculo 
oficial com o proponente, podendo ser comprovado através do Contrato Social da empresa ou Procuração. 
6.6.2 - Cumprir os critérios e cronograma estabelecidos no edital com relação às metas propostas no projeto.  
6.6.3 - Assinar e entregar Termo de Autorização, conforme previsto no edital.  
6.6.4 - Fornecer documentação e comprovantes solicitados.  
 
6.7. VAGAS 
6.7.1 - Serão disponibilizadas vagas na programação geral de eventos, e/ou em estandes de expositor na INVENTUM 
2019, conforme anexo VI – Mapa dos Locais e Estandes.  
6.7.2 - As vagas serão preenchidas pelos candidatos selecionados de acordo com a ordem de classificação, submetidos 
ao julgamento da Comissão Especial designada pela portaria 258/2019. 
 
7. CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS 
7.1 - A classificação dos Projetos será definida através das notas atribuídas aos projetos e mediante os critérios 
estabelecidos neste edital.   
7.2 - A seleção dos projetos fica condicionada à capacidade e viabilidade de atendimento dos mesmos, considerando a 
programação e a estrutura disponível dos locais previstos pela organização no município de Pato Branco, local da feira 
INVENTUM 2019.  
7.3 – Os projetos selecionados serão convocados para ocuparem a programação e/ou os espaços assim que 
disponibilizados pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - SMCTI, de acordo com a ordem de 
classificação.  
7.4 - As apresentações dos projetos serão aceitos dentro do período determinado neste edital, conforme disposto no 
Cronograma.  
 
8. CRONOGRAMA 
8.1 - Prazos do Edital:  
8.1.1 - Data para envio dos projetos.....................................................................da publicação do edital a 15/09/2019 
8.1.2 - Data para envio dos documentos de Habilitação.......................................até 10 dias após o envio do Projeto 
8.1.3 - Análise dos projetos.../documentos recebidos ..........................................até 27 de setembro de 2019 
8.1.4 - Divulgação do resultado final....................................................................até 30 de setembro de 2019 
8.1.5 - Prazo para envio de recurso (3 dias úteis).................................................até 03 de outubro de 2019 
8.1.6 - Assinatura do Termo de Autorização........................................................até 15 de outubro de 2019 
8.1.7 - Prazo para execução...................................................................................de 08 a 13 de novembro de 2019 
8.1.8 - Avaliação final online................................................................................até 30 de novembro 2019 
 
9. VISTORIA DO LOCAL 
9.1 - Os interessados que desejarem poderão realizar visita técnica ou vistoria do local, objeto do presente Edital, a fim 
de verificar as condições do local, inclusive sanitárias, e demais informações contidas no presente Edital, para a perfeita 
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elaboração de sua proposta, ficando às suas expensas, sob sua responsabilidade e risco, todas as informações e 
verificações necessárias.  
 
10.  FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO  
10.1 - Os Projetos deverão ser apresentados utilizando modelo de documento específico disponível no site 
www.inventum.org.br ou similar, conforme anexo, até a data de 15 DE SETEMBRO DE 2019, conforme cronograma 
do item 8 do Edital, sendo invalidados os projetos apresentados fora desse prazo. 
10.2 - A data de postagem no site servirá como comprovante ao atendimento do requisito indicado no item 10.1.   
 
10.2.1 - Os documentos de Habilitação deverão ser entregues, no prazo máximo de ATÉ 10 DIAS após o envio dos 
Projetos, para a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, na Rua Lídio Oltramari, nº 1.628, Bairro 
Fraron, CEP: 85503-381, em Pato Branco - PR. 
 
10.3 - A entrega da documentação implica na manifestação de interesse na parceria, bem como aceitação e submissão, 
independente de manifestação expressa, a todas as normas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
11. A NÁLISE, JULGAMENTO DOS PROJETOS E CRITERIOS DE AVALIAÇÃO  
11.1 - A Comissão Especial para realização do Chamamento Público referente a INVENTUM 2019, designada pela 
portaria nº 258/2019, procederá o recebimento e julgamento das propostas dos projetos e dos documentos de 
habilitação, nos termos do presente Edital, sendo que toda a documentação de habilitação exigida no Edital deverá ser 
entregue pela proponente, no prazo máximo de ATÉ 10 DIAS após o envio dos Projetos. 
11.2 - Se a proponente habilitada deixar de atender as exigências editalícias, a Comissão Especial designada pela 
Portaria nº 258/2019, convocará as proponentes que apresentaram projetos e foram classificadas subsequentes na ordem 
de classificação, até a apuração da proponente que atenda todas as exigências do Edital, inclusive com relação aos 
documentos de habilitação. 
 
11.3 - A avaliação das propostas de projetos consistirá na análise dos aspectos listados abaixo:  
 
11.3.1 - Aspectos técnicos das propostas: 
11.3.1.1 - Vinculação da proposta com os objetivos gerais e específicos da feira INVENTUM 2019.  
11.3.1.2 - Relevância da proposta para a feira INVENTUM 2019.  
11.3.1.3 - Qualificação técnica da equipe elencada na proposta.  
11.3.1.4 - Viabilidade técnica, econômica e legal de execução da proposta.  
 
11.3.2 - Aspectos administrativos: 
11.3.2.1 - Enquadramento da proposta nas regras deste edital.  
11.3.2.2 - Disponibilidade de recursos solicitados conforme dispõe o edital.  
 
11.3.3 - Contrapartidas oferecidas:  
11.3.3.1- As propostas apresentadas devem prever contrapartidas econômicas, financeiras e/ou sociais para a feira 
INVENTUM 2019, como por exemplo:  
11.3.3.1.1 - Disponibilizar atrações tecnológicas diversas (simuladores, jogos, novidades tecnológicas, etc.).  
11.3.3.1.2 - Disponibilizar serviços tecnológicos diversos (rede Wi-Fi, serviços de informação, rádio online, etc.).  
11.3.3.1.3 - Vender ou prestar serviços diversos no interesse da realização e promoção da INVENTUM 2019, como por 
exemplo restaurantes, lanchonetes, bebidas, produtos e serviços diversos.  
11.3.3.1.4 - Organizar competições e concursos tecnológicos.  
11.3.3.1.5 - Disponibilizar palestras e workshops dentro dos objetivos da feira INVENTUM 2019.   
11.3.3.1.6 - Disponibilizar patrocínio financeiro.   
11.3.3.1.7 - Realizar ações sociais diversas.   
11.3.3.1.8 - Outras contrapartidas que possam ser de interesse com os objetivos da feira INVENTUM 2019.   
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11.3.4 - Formato de avaliação:  
11.3.4.1 - A Comissão Especial pontuará os diversos aspectos apresentados pelos interessados, usando para isto 
formulário próprio disponível no site www.inventum.org.br, conforme anexo V deste edital.   
11.3.4.2 - Cada item será pontuado de 0 a 10, conforme quadro de pontuação do Anexo V. Os campos de Pedido de 
Apoio começam com 10 pontos, sendo diminuídos pontos conforme a quantidade de apoio solicitada. Os campos de 
Contrapartida começam de 0 ponto, são acrescidos pontos conforme a quantidade de contrapartida solicitada.  
11.3.4.3 - Serão somados os pontos de Pedido de Apoio e os pontos de Contrapartida. Esta soma determinará a 
classificação da proposta em um ranking.  
11.3.4.4 - Os Projetos, independentemente de sua classificação, só serão aceitos se atenderem aos requisitos dos 
aspectos técnicos e administrativos listados nos itens 11.3.1 e 11.3.2 deste Edital.  
11.3.4.5 - Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (46) 3220-6080 ou e-mail: 
sistemacti@patobranco.pr.gov.br.  
 
12. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
12.1 - Após classificação das propostas de projetos, a Comissão Especial analisará os documentos de habilitação. 
12.2 - Os documentos que deverão ser entregues, no prazo máximo de ATÉ 10 DIAS após o envio dos Projetos, 
para fins de habilitação são os seguintes:  
 
12.2.1 - PESSOAS FÍSICAS interessadas na participação no referido evento, nos termos e condições estabelecidas 
neste edital de Chamamento Público e seus anexos, devidamente identificado dos seguintes documentos:  
12.2.1.1 - Cópia de Documentos de identificação, podendo ser: RG, CPF ou CNH;  
12.2.1.2 - Cópia de um Comprovante de residência podendo ser: conta de água, de energia elétrica ou de telefone ou, 
ainda, cópia de correspondência de natureza comercial, com data anterior à data da publicação deste edital; 
12.2.1.3 - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal e Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT) que comprove a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, emitida 
eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br.  
12.2.1.4 - Declaração da Proponente, devidamente assinada, de que não pesa contra si inidoneidade expedida por 
órgão público, de qualquer esfera de governo, Declaração afirmando que cumpre o disposto no inciso XXXIII do Artigo 
7º da Constituição Federal, bem como Declaração de comprometimento de manter as condições de habilitação durante a 
vigência do Termo de Autorização de Uso (conforme modelo anexo).  
12.2.1.5 - Declaração da Proponente, devidamente assinada, afirmando que tomou conhecimento das regras editalícias 
(conforme modelo anexo). 
 
12.2.2 - PESSOAS JURÍDICAS, interessadas na participação no referido evento, nos termos e condições estabelecidas 
neste edital de chamada pública e seus anexos, devidamente identificado dos seguintes documentos:  
12.2.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações, ou contrato social 
consolidado, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente publicados.   
Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista:  
12.2.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto licitado.   
12.2.2.3 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede da Empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.   
12.2.2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante Certidão Conjunta Negativa ou com efeitos de 
negativa referente a Tributos e Contribuições Federais Administrados pela Secretaria da Receita Federal, bem como em 
relação à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.  
12.2.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão negativa ou com efeito negativo, emitida 
pela Fazenda do Estado onde está sediada a licitante.   
12.2.2.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão negativa ou com efeito negativo emitida 
pela Fazenda do Município onde está sediada a licitante.  
12.2.2.7 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa ou com efeito de negativa 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
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12.2.2.8 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei.  
12.2.2.9 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) que comprove a inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br 
Documentação relativa à qualificação econômico-financeira:  
12.2.2.10 - Declaração da Proponente, assinada pelo seu representante legal, de que não pesa contra si inidoneidade 
expedida por órgão público, de qualquer esfera de governo, Declaração afirmando que cumpre o disposto no inciso 
XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, bem como Declaração de comprometimento de manter as condições de 
habilitação durante a vigência do Termo de Autorização de Uso (conforme modelo anexo).  
12.2.2.11 - Declaração da Proponente, assinada pelo seu representante legal, de que não existe em seu quadro 
societário e de empregados, servidor(es) público(s) da contratante, exercendo função(ões) de gerência, administração ou 
tomada de decisões, na forma do Artigo 9º, inciso III da Lei 8.666/93 (conforme modelo anexo).  
12.2.2.12 - Declaração da Proponente, assinada pelo seu representante legal, de tomou conhecimento das regras 
editalícias (conforme modelo anexo). 
12.3 - Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade. 
12.4 - Não serão aceitos protocolos ou comprovantes de pagamento em substituição a documento solicitado como 
definitivo.  
12.5 - Quaisquer documentos emitidos via Internet, terão sua autenticidade confirmada pela a Comissão Especial, 
designada pela Portaria nº 258/2019.  
12.6 - A falta de qualquer dos documentos previstos neste edital e a impossibilidade de saneamento da documentação, 
implicará no afastamento da proponente.  
 
13. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
13.1 - Os resultados finais do processo de seleção serão públicos e publicados no site www.inventum.org.br.  
13.2 - É obrigação dos participantes observarem e acompanharem rigorosamente os editais, todas as fases do 
Chamamento Público e comunicados oficiais divulgados, ler e interpretar o conteúdo destes, desobrigando totalmente o 
Município, por interpretações errôneas ou inobservâncias.  
13.3 - Os participantes deverão indicar à Comissão todos os meios de contato, telefone, endereço eletrônico, para 
comunicação, obrigando-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o decurso processual. Será de sua 
inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serão considerados recebidos, não 
lhe cabendo qualquer alegação de não recebimento dos documentos.  
13.4 - As propostas selecionadas resultarão na celebração de Termo de Autorização de Uso com o Município de Pato 
Branco, o qual estabelecerá direitos, obrigações e responsabilidades das partes.  
 
14. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
14.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital por irregularidade, devendo protocolar o pedido através 
do site: www.inventum.org.br aos cuidados do Sr. Gestor. 
14.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o proponente que não o 
fizer até o segundo dia útil que anteceder ao prazo limite para apresentação dos projetos, as falhas ou irregularidades 
que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
14.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo proponente não o impedirá de participar do processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
15.  DOS RECURSOS  
15.1 - Após a divulgação final do resultado de classificação, os candidatos poderão interpor recurso, em única e última 
instância, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da referida publicação, 
este a ser encaminhado via ofício e protocolado.  
15.2 - A Comissão Especial deliberará sobre o pedido.   
15.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
15.4 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados junto a Secretaria 
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, na Rua Lídio Oltramari nº 1.628, Bairro Fraron, CEP: 85503-381, em 
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Pato Branco - PR. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (46) 3220 - 6080 ou email: 
sistemacti@patobranco.pr.gov.br.   
15.5 - Decididos os recursos, dar-se-á andamento no processo.  
15.6 - As intenções de recursos interpostos após o encerramento do prazo previsto não serão conhecidos, bem como as 
impugnações fora do prazo.   
 
16. RESULTADOS DOS PROJETOS 
16.1 - As propostas contempladas neste edital deverão apresentar, ao final do seu período de execução, os 
seguintes resultados:  
16.1.1 - Relatório final online a ser informado.   
16.1.2 - Em caso de patrocínio financeiro, toda a documentação solicitada.   
 
17. VIGÊNCIA DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
17.1 - O Termo de Autorização de Uso terá sua vigência de 20 (vinte) dias, compreendendo a data de 01 a 20 de 
novembro de 2019. 
 
18. CANCELAMENTO DOS PROJETOS 
18.1 - A concessão de apoio no decorrer do projeto será cancelada em caso de:  
18.1.1 - Não cumprimento das atividades previstas no cronograma, sem justificativa, ou ocorrência de algum fato, cuja 
gravidade justifique tal procedimento, sem prejuízo de outras providências cabíveis.  
 
19. DAS OBRIGAÇÕES DO AUTORIZATÁRIO 
19.1 - Entregar o espaço ao uso a que se destina, bem como conceder os apoios solicitados, conforme aprovados nos 
projetos submetidos através do Anexo V deste Edital. 
19.2 - Incentivar a divulgação das atividades desenvolvidas na IV Feira da Ciência, Tecnologia e Inovação - 
INVENTUM 2019. 
19.3 - Fiscalizar a qualquer tempo, a autorização concedida, determinando providências necessárias à sua regular 
utilização e manutenção, conforme o caso.  
 
20. DAS OBRIGAÇÕES DO AUTORIZADO  
20.1 - As obrigações abaixo discriminadas deverão ser cumpridas por todos os proponentes autorizados, 
adequando-se conforme o tipo de apoio solicitado e autorizado no Anexo V deste Edital: 
20.2 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
durante toda a vigência do Termo de Autorização de Uso, informando ao Município a ocorrência de qualquer alteração 
nas referidas condições. 
20.3 - Atender a todas as condições estabelecidas no Termo de Autorização de Uso. 
20.4 - Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Autorização de Uso, respondendo civil e criminalmente 
por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no 
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar a concedente e a terceiros.  
20.5 - Executar o previsto em seu projeto durante o evento da IV Feira da Ciência, Tecnologia e Inovação - 
INVENTUM 2019. 
20.6 - Responsabilizar-se para que, qualquer alteração no projeto seja comunicado por escrito e aprovado 
expressamente pela organização da INVENTUM 2019.  
20.7 - Utilizar a programação, os espaços concedidos, única e exclusivamente para a IV Feira da Ciência, Tecnologia 
e Inovação - INVENTUM 2019, sendo vedado o uso para qualquer outra finalidade, bem como a cessão ou 
transferência a terceiros, no todo ou em parte, a qualquer título.  
20.8 - Zelar pela guarda, limpeza e conservação da área concedida, e devolvê-la ao Município, ao final do prazo do 
Termo de Autorização de Uso, observadas as suas condições.  
20.9 - Não praticar quaisquer atividades que coloquem em risco a idoneidade IV Feira da Ciência, Tecnologia e 
Inovação - INVENTUM 2019, ou a segurança dos que nele transitam.  
20.10 - Não suspender suas atividades na área concedida, sem prévia comunicação e anuência do Gestor.  



 

 

 

 
 

                                                                                                                                                 Página 8 de 20 
 

20.11 - Responsabilizar-se por qualquer dano, material ou imaterial, que der causa e arcar com a correspondente 
indenização.  
20.12 - Responsabilizar-se pelas ações das pessoas que lhe são vinculadas.   
20.13 - Observar e respeitar todas as regras de horário, postura e comportamento exigidas conforme Manual do 
Expositor da IV Feira da Ciência, Tecnologia e Inovação - INVENTUM 2019. 
 
21. DO REGIME JURÍDICO DO PESSOAL 
21.1 - Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre o Município e o 
pessoal que a Autorizada utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento. 
 
22. GESTÃO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
22.1 - A implementação da Autorização será avaliada e supervisionada pela Secretaria Municipal de Ciência Tecnologia 
e Inovação.  
22.2 - A Administração indicará como gestor do Termo de Autorização o Sr. Secretário Municipal de Ciência 
Tecnologia e Inovação, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, que será 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando 
as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no Termo de 
Autorização. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstâncias que incidam 
especificamente no artigo 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das sanções administrativas para o caso de inadimplemento 
contratual e cometimento de outros atos ilícitos.  
22.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas à autoridade superior, 
em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.  
 
23. ASSINATURA DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
23.1 - O Autorizado formalizará com o Município um Instrumento Autorizativo, sendo que a sua vigência será de 20 
(vinte) dias, compreendendo a data de 01 a 20 de novembro de 2019, contados da sua assinatura. 
23.2 - O Autorizado, por intermédio de seu representante legal, deverá comparecer junto ao Gestor, na data definida, 
para assinar o respectivo Termo de Autorização.  
23.3 - A recusa injustificada por parte do Autorizado em assinar o Termo, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a 
contar da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida. Nesta hipótese, é facultada a 
Administração convocar os cadastrados remanescentes na ordem de classificação.  
 
24. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO TERMO DE AUTORIZ AÇÃO DE USO 
24.1 - A Autorização de Uso cessa de pleno direito findo o prazo estipulado, independente de notificação ou aviso, e 
não ocorrendo o acordo de prorrogação. 
 
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
25.1 - As normas disciplinadoras deste Edital de Chamamento Público serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não comprometa o interesse da IV 
Feira da Ciência, Tecnologia e Inovação - INVENTUM 2019, a finalidade e a segurança da contratação.   
25.2 - A autoridade competente poderá revogar o presente Edital de Chamamento Público por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado, sem que caiba às Proponentes direito à indenização.   
25.3 - A anulação do procedimento induz a do Termo de Autorização.   
25.4 - Será facultado à Comissão Especial, designada pela Portaria nº 258/2019, ou à autoridade superior, em qualquer 
fase do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, bem como 
solicitar aos órgãos competentes, elaboração de parecer destinado a fundamentar a decisão.   
25.5 - O acolhimento das propostas de projetos não gera direito adquirido às proponentes à contratação do objeto deste 
Edital de Chamamento Público.  
25.6 - A participação neste Edital de Chamamento Público implica na aceitação integral e irretratável pelo interessado 
dos termos deste Edital, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação do seu desconhecimento.  



 

 

 

 
 

                                                                                                                                                 Página 9 de 20 
 

25.7 - Para dirimir as dúvidas ou controvérsias decorrentes deste edital, que não puderem ser resolvidas amigavelmente 
pelas partes, fica eleito o foro da Comarca de Pato Branco, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.   
25.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção IV Feira da Ciência, Tecnologia e Inovação - INVENTUM  
25.9 - Demais informações poderão ser obtidas através do telefone (46) 3220-6080 e pelo e-mail 
sistemacti@patobranco.pr.gov.br.   
26. ANEXOS DO EDITAL 
26.1 - Integra o presente Edital de Chamamento de Seleção Pública, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 
26.1.1 - Anexo I - Minuta de Termo de Autorização de Uso; 
26.1.2 - Anexo II - Modelo da declaração de Idoneidade e Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da 
Constituição Federal e Declaração de comprometimento de manter as condições de habilitação e qualificação durante a 
vigência do Termo de Autorização de Uso; 
26.1.3 - Anexo III - Modelo de declaração em cumprimento ao art. 9º, Inciso III da Lei nº 8.666/93; 
26.1.4 - Anexo IV - Modelo de declaração de conhecimento dos termos do Edital; 
26.1.5 - Anexo V - Formulário de Proposta do Projeto; 
26.1.6 - Anexo VI – Mapas dos locais e estandes. 
 
 

Pato Branco,  13 de maio de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Géri Natalino Dutra 
Presidente da Comissão Especial para Realização e Julgamento de Projetos e Chamadas – Feira INVENTUM 

Portaria nº 258/2019 
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ANEXO I - MINUTA TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
 
Termo de Autorização de Uso nº ____/2019/GP. 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 
PARTES: Município de Pato Branco, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, CEP: 85.501-064, neste 
ato representado pelo seu Prefeito, Augustinho Zucchi, brasileiro, portador do RG nº 1.735.768-9 SESP/PR, inscrito no 
CPF nº 450.562.939-20, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 361, Bairro La Salle CEP 85.505-250, em Pato 
Branco – PR; e pelo Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Géri Natalino Dutra, brasileiro, portador 
do RG nº 45514781, SSP/PR, CPF nº 648.471.369-34, residente e domiciliado na Rua Candido de Abreu, nº 25, Bairro 
Jardim Primavera, em Pato Branco, Estado do Paraná, como MUNICÍPIO , e de outro lado, _______, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº______________ com sede na Rua___________, Bairro ______, Pato 
Branco - PR, CEP: ________em Pato Branco - PR, telefone (46) ________, neste ato, representada pelo Sr.(a) 
______portador do RG nº______, inscrito no CPF nº ________ residente e domiciliado na Rua _______ , nº___ 
Bairro_____   CEP ________,  Pato Branco- PR como AUTORIZADO, tendo certo e ajustado o Termo de 
Autorização de Uso, oriundo do Edital de Chamamento Público nº 08/2019, conforme autorização constante do 
protocolo nº 398771/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
I  - Constitui objeto do presente Termo, a Autorização de Uso do bem Público (****), durante o período da IV Feira da 
Ciência, Tecnologia e Inovação - INVENTUM 2019, que será realizada entre os dias 08 a 13 de novembro de 2019 no 
município de Pato Branco/PR. 
II  - A autorização de Uso de Bem Público será nas dependências do Parque de Exposições de Pato Branco – PR. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE DO EVENTO 
I  - A feira INVENTUM é uma iniciativa de várias entidades e visa demonstrar a produção científica, tecnológica e as 
inovações geradas, bem como ratificar a excelência que o município de Pato Branco tem na área. Para o setor 
acadêmico e empresarial, onde realizam-se palestras e eventos envolvendo os setores de empreendedorismo, tecnologia 
e inovação.   
II - Outros aspectos importantes são a motivação para o surgimento de iniciativas inovadoras e a aproximação da 
comunidade ao ambiente tecnológico, popularizando a cultura tecnológica na sociedade, inclusive no ensino básico.   
III  - O evento também oportuniza a população de Pato Branco, e região, ampliar seu conhecimento sobre ciência e 
tecnologia e sua aplicação, de forma a gerar maiores oportunidades no mercado de trabalho e de maior inserção social. 
IV  - Buscando fortalecer a sistematização desse tipo de iniciativa, o programa de apoio ao desenvolvimento de projetos 
científicos, tecnológicos e inovadores para a feira INVENTUM 2019 visa conceder apoio às propostas contempladas.  
 
CLAUSULA TERCEIRA – OBJETIVOS GERAIS 
I - São objetivos gerais deste Chamamento Público:  
a) O presente edital tem por objetivo geral apoiar o desenvolvimento de projetos científicos, tecnológicos e inovadores 
para a feira INVENTUM 2019, maximizando a eficiência desses projetos, ampliar os conhecimentos regionais e gerar 
maiores oportunidades locais.   
II - São objetivos específicos deste Chamamento Público: 
a) Despertar a motivação pela ciência e tecnologia nas crianças e jovens.  
b) Fomentar o comércio e o turismo tecnológico no município de Pato Branco.   
c) Apresentar a comunidade em geral e empresarial as pesquisas desenvolvidas pelas Instituições de Ensino Superior.  
d) Propiciar condições ao setor empresarial de apresentar seus produtos e novas tecnologias.   
e) Desenvolver a atividade empresarial do setor tecnológico na criação e novos empreendimentos e a prestação de 
serviços.  
f) Divulgar novas tecnologias e equipamentos no setor acadêmico, empresarial e institucional.  
g) Fomentar o empreendedorismo tecnológico, atraindo e mantendo no Estado capital humano e projetos de negócio 
com alto potencial de crescimento.  
h) Estimular o desenvolvimento da inovação tecnológica no ambiente produtivo, induzindo a cultura de inovação no 
Estado.  
i) Apoiar a criação e o desenvolvimento de Empresas de Base Tecnológica no Estado.  
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j)  Potencializar a interação, as redes e a transferência de conhecimentos e habilidades entre empreendedores apoiados e 
o ambiente empreendedor local.  
k) Incentivar o surgimento e disseminação de casos de sucesso que tenham efeito demonstrativo e multiplicador.  
l) Disseminar conhecimentos e iniciativas científicas e tecnológicas.  
m) Mobilizar os atores locais no processo de desenvolvimento, tornando-os agentes ativos, promovendo articulação e 
gestão coordenada dos três setores: público, privado e solidário (representado pela sociedade civil organizada) de forma 
a estabelecer sinergia para os objetivos comuns.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO TERMO DE AUTORIZAÇ ÃO DE USO 
I  - O Termo de Autorização de Uso terá sua vigência de 20 (vinte) dias, compreendendo a data de 01 a 20 de novembro 
de 2019. 
II  - A Autorização de Uso cessa de pleno direito findo o prazo estipulado, independente de notificação ou aviso. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  
I  - Entregar o espaço ao uso a que se destina, bem como conceder os apoios solicitados, conforme aprovados pela 
Comissão de Seleção. 
II -  Incentivar a divulgação das atividades desenvolvidas na IV Feira da Ciência, Tecnologia e Inovação - 
INVENTUM 2019. 
III  - Fiscalizar a qualquer tempo, a autorização concedida, determinando providências necessárias à sua regular 
utilização e manutenção, conforme o caso.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO AUTORIZADO  
I - As obrigações abaixo discriminadas deverão ser cumpridas por todos os proponentes autorizados, 
adequando-se conforme o tipo de apoio solicitado e autorizado pela Comissão de Seleção: 
II  - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
durante toda a vigência do Termo de Autorização de Uso, informando ao Município a ocorrência de qualquer alteração 
nas referidas condições. 
III  - Atender a todas as condições estabelecidas no Termo de Autorização de Uso. 
IV  - Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Autorização de Uso, respondendo civil e criminalmente 
por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros no 
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar a concedente e a terceiros.  
V - Executar o previsto em seu projeto durante o evento da IV Feira da Ciência, Tecnologia e Inovação - 
INVENTUM 2019. 
VI - Responsabilizar-se para que, qualquer alteração no projeto seja comunicado por escrito e aprovado expressamente 
pela organização da INVENTUM 2019.  
VII  - Utilizar a programação, os espaços concedidos, única e exclusivamente para a IV Feira da Ciência, Tecnologia e 
Inovação - INVENTUM 2019, sendo vedado o uso para qualquer outra finalidade, bem como a cessão ou transferência 
a terceiros, no todo ou em parte, a qualquer título.  
VIII  - Zelar pela guarda, limpeza e conservação da área concedida, e devolvê-la ao Município, ao final do prazo do 
Termo de Autorização de Uso, observadas as suas condições.  
IX  - Não praticar quaisquer atividades que coloquem em risco a idoneidade IV Feira da Ciência, Tecnologia e 
Inovação - INVENTUM 2019, ou a segurança dos que nele transitam.  
X - Não suspender suas atividades na área concedida, sem prévia comunicação e anuência do Gestor.  
XI  - Responsabilizar-se por qualquer dano, material ou imaterial, que der causa e arcar com a correspondente 
indenização.  
XII - Responsabilizar-se pelas ações das pessoas que lhe são vinculadas.   
XIII  - Observar e respeitar todas as regras de horário, postura e comportamento exigidas conforme Manual do 
Expositor da IV Feira da Ciência, Tecnologia e Inovação - INVENTUM 2019. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO DO PESSOAL 
I - Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre o Município e  o  
pessoal que  a  Cessionária    utilizar  para  a  realização  dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento. 
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CLÁUSULA OITAVA – GESTÃO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DA S ATIVIDADES 
I  - A implementação da Autorização será avaliada e supervisionada pela Secretaria Municipal de Ciência Tecnologia e 
Inovação.  
II  - A Administração indicará como gestor do Termo de Autorização o Sr. Secretário Municipal de Ciência Tecnologia 
e Inovação, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, que será responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências 
necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no Termo de Autorização. Entre suas 
atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstâncias que incidam especificamente no artigo 78 e 88 da 
Lei 8666/93 que trata das sanções administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros 
atos ilícitos.  
III  - As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas à autoridade superior, 
em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.  
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO  DE USO 
I – A Rescisão do Termo de Autorização de Uso dar-se-á a qualquer tempo, dependendo do interesse das partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO  
I - Fica eleito o foro da Comarca de Pato Branco-PR, para dirimir questões relativas ao presente Termo de Autorização 
de Uso, com a expressa e formal renúncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
II  - Obrigatoriamente, primeiramente, será feita prévia tentativa de solução administrativa para dirimir eventuais 
questões relativas ao presente Termo. 
III  - Assim, por estarem certos e ajustados obrigando-se à bem e fielmente cumprir todas as disposições do Termo de 
Autorização de Uso, firmam-no em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
 
 

 
Pato Branco, __ de ____ de 2019. 

 
 
 

Município de Pato Branco - Concedente 
Augustinho Zucchi - Prefeito 

 
 
 

- Proponente 
- Representante Legal 
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ANEXO II  
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E  CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º  DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENT O 
 
 
 
 
A/C Comissão Especial da Portaria nº 258/2019 

Secretaria Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação - SMCTI.  

Chamamento Público nº 08/2019 
 
 
 
 

 __________________, devidamente inscrita no CNPJ nº ________________, com endereço na Rua 
______________________, nº______, CEP: _________ na cidade de __________ Estado do _________, telefone 
(___) _____-_______ por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) __________________________, portador 
(a) da Carteira de Identidade nº ___________e do CPF nº _________________, DECLARA expressamente que: 
 
I  - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o 
poder público. 
 
II  - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menores de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.  
 
III  - Compromete-se a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no chamamento público. 
 
 

Pato Branco, ___ de ________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
                                                   ___________________________________ 

          Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III  
MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO ART. 9º, INC ISO III DA LEI 8.666/93 

 
 
 
 

A/C Comissão Especial da Portaria nº 258/2019 

Secretaria Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação - SMCTI.  

Chamamento Público nº 08/2019 
 
 
 
 
 
 
                  A Empresa __________________, devidamente inscrita no CNPJ nº ________________, com endereço na 
Rua ______________________, nº______, CEP: _________ na cidade de __________ Estado do _________, telefone 
(___) _____-_______ por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) __________________________, portador 
(a) da Carteira de Identidade nº ___________e do CPF nº _________________, DECLARA sob as penas da Lei, para 
os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro 
societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 
 
 
  
 

Local e Data. 
 
 
 
 
 
                                                       _______________________________________ 

           Assinatura do Representante Legal  
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE T ODAS AS INFORMAÇÕES 

DO EDITAL 
 
 
 
 
A/C Comissão Especial da Portaria nº 258/2019 

Secretaria Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação - SMCTI.  

Chamamento Público nº 08/2019 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DO EDITAL 
 
 
 
 
 

A Empresa __________________, devidamente inscrita no CNPJ nº ________________, com endereço na 
Rua ______________________, nº______, CEP: _________ na cidade de __________ Estado do _________, telefone 
(___) _____-_______ por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) __________________________, portador 
(a) da Carteira de Identidade nº ___________e do CPF nº _________________, DECLARA que tomou conhecimento 
de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações, objeto deste Chamamento Público, atendendo 
a todas as exigências legais e especificações estabelecidas no referido edital e seus anexos, bem como DECLARA sua 
total aceitação. 

 
 
 
 

Local e data. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

                                                                                                                             
 

FORMULÁRIO DE 
 
A/C Comissão Especial da Portaria nº 

Secretaria Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação 

Chamamento Público nº 08/2019 
 

 

 

                                                                                                                                                 

ANEXO V 
FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PROJETO 

da Portaria nº 258/2019 

Secretaria Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação - SMCTI.  
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4.2) APOIO SOLICITADO (pode marcar mais que uma opção)  

a) Fornecimento de estande básico interno, externo ou área de alimentação. Neste caso, o proponente 
deve escolher um estande preferencial e mais dois opcionais.  
[   ] Estande básico preferencial nro: _______ (somente números a 7 a 42 conforme mapa fornecido. 
Estande 12 exclusivo para restaurante/lanchonete)  
[   ] Estande básico opcionais nros : _______ e _______ (somente números a 7 a 42 conforme mapa 

fornecido.  

Estande 12 exclusivo para restaurante/lanchonete)).  

[   ] Espaço na Incubadora (o local será definido pela organização da INVENTUM.   

[   ] Área externa (definir m2, local preferencial e mais dois opcionais)  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Em caso de haver mais de um proponente para o mesmo número de estande, o proponente com maior 
pontuação será o vencedor. Em caso de empate, haverá sorteio entre os proponentes empatados.  

 

b) Fornecimento de espaço para palestras e workshops na programação.  

Palestrante   : ___________________________________________________  

Tema da palestra   : ___________________________________________________  

Data preferencial   : ____ / ____ / _____  Hora preferencial ____ : ____   

Data opcional   : ____ / ____ / _____   Hora opcional   ____ : ____   

 

c) Fornecimento de espaço publicitário como patrocinador do evento. Descrever espaço desejado e 

justificativas.  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

d) Fornecimento de autorização para venda de ingressos para atrações, inscrições para competições e 

concursos, além de produtos e serviços no estande da proponente. Descrever produtos, serviços e 

valores a serem cobrados.   

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

e) Ou outros apoios a serem solicitados. Descrever formas de apoio, valores e justificativas.  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS  

O projeto apresentado deve prever um ou mais contrapartidas econômicas, financeiras e/ou sociais 
para a feira Inventum:  
 

[    ] Atrações tecnológicas diversas (ex. equipamentos, novidades tecnológicas, jogos...) Quais?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

[    ] Disponibilizar serviços tecnológicos diversos (ex. rede wi-fi, serviços de informação, rádio online...).  

Quais?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

[    ] Prestar serviços diversos (ex. restaurante, lanchonete, sorvetes e outros). Quais?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

[    ] Organizar competições e concursos tecnológicos. Quais?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

[    ] Disponibilizar palestras e workshops na temática da feira Inventum. Quais?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

[    ] Disponibilizar patrocínio financeiro. Descrever valores e formas.   

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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[    ] Realizar ações sociais diversas (ex. arrecadação e distribuição para organizações beneficentes). 

Quais?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

[    ] Outras contrapartidas que possam ser de interesse com os objetivos da feira Inventum. Quais?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

PONTUAÇÃO  

Pedido de apoio  Pontuação de 0 a 10  Contrapartidas  Pontuação de 0 a 10  

Estande   Atrações   

Palestra   Serviços tecnológicos   

Publicidade   Serviços diversos   

Venda de produtos   Competições   

Outros  Palestras   

  Patrocínio   

  Ações Sociais   

  Outras   

  Atendimento aos objetivos   

Total   Total   

Total Geral (Total de contrapartidas - Total de Pedidos de apoio)   

Parecer da Comissão Técnica  
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Município de Pato Branco  
 

Fls.________Visto______ 

ANEXO VI 
MAPA DOS ESTANDES 

 
 


