CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021
EDITAL DE CAPTAÇÃO DE MATERIAL SOBRE A FERROVIA E A HISTÓRIA DA FERROVIA
NO MUNICÍPÍO DE TRÊS RIOS

INTRODUÇÃO
A Prefeitura do Município de Três Rios, através da Secretaria de Cultura e Turismo, torna público
a chamada que visa atrair moradores do município de Três Rios e do entorno (pessoas físicas ou
pessoas jurídicas) para doação ou empréstimo/cessão temporária de materiais documentais
(áudios, vídeos, fotos, matérias de jornal, revistas, documentos, etc.) e equipamentos que remetam
à Ferrovia e a história da Ferrovia de Três Rios, com o objetivo de selecionar, digitalizar, fotografar
e catalogar os conteúdos necessários para composição do Projeto “Estação de Memória” realizado
pela empresa VLI - Valor da Logística Integrada, através da ONG AIC (Agências de Iniciativas
Cidadãs) em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Três Rios.

1. OBJETO
1.1.

O objeto desta Chamada é a identificação, o levantamento, o empréstimo ou a doação de

materiais documentais (fotos, matérias de jornal, revistas, documentos, etc.) e equipamentos que
remetam à Ferrovia e a história da Ferrovia de Três Rios.
1.2.

Para fins desse Edital considera-se:

a) doador: pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos;
b) receptor: Prefeitura do Município de Três Rios, através da Secretaria de Cultura e Turismo
de Três Rios;
c) intermediador: VLI - Valor da Logística Integrada (VLI Multimodal S.A.), através da ONG AIC
(Agências de Iniciativas Cidadãs), que irá receber, catalogar e selecionar todo material e ou
equipamento adquirido através dessa chamada pública.
1.3.

Em caso de bens e materiais doados, fica vedado ao poder público doar tais bens a terceiros.

Portanto, os bens que forem doados e recebidos pela ONG AIC serão catalogados e entregues a
Prefeitura do município de Três Rios.

2. JUSTIFICATIVA
O presente edital se justifica por ter o objetivo de preservar e democratizar a história do
município de Três Rios através da criação de espaços para que as novas gerações possam

conhecer e difundir a memória ferroviária de nosso município. Para tanto é de grande
importância que se realize a criação e manutenção de espaços construídos de forma
participativa que tenham como foco o resgate da memória e a valorização da história da ferrovia
no município de Três Rios.

3. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
3.1. Qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira em situação regular no país, pessoa
jurídica de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, poderá se habilitar para os
fins do presente Chamamento Público, desde que atendidas as normas deste edital.
3.2. A doação não envolve a transferência de recursos financeiros por parte do doador à ONG
AIC e/ou à Prefeitura de Três Rios;

4. DA ENTREGA/ENVIO DO MATERIAL E OU EQUIPAMENTOS
Os materiais documentais e ou equipamentos referente à ferrovia, sejam eles entregues de forma
permanente ou em caráter de cessão temporária (empréstimo) poderão ser entregues da seguinte
forma:
a) Via aplicativo de WhatsApp, através do número (24) 3512-7453 (ONG AIC - Agência
de Iniciativas Cidadãs);
b) Via e-mail, através do endereço eletrônico estacaodememorias@aic.org.br
c) Presencialmente, entregue na Secretaria de Cultura e Turismo de Três Rios, situada
na Praça São Sebastião, 224, Centro das 10h às 16h.

5. PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS
Os materiais e equipamentos poderão ser enviados/entregues entre os dias 16/11/2021 a
10/12/2021 das 10h às 16h, através dos meios informados no item 4.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Todo o material coletado como fruto deste edital fará parte do acervo histórico/cultural da
Secretaria de Cultura e Turismo de Três Rios.
6.2. Quaisquer casos omissos a este edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo de Três Rios.

6.3. A participação nesta Chamada Pública implica na concordância com todas as informações
deste edital.

Três Rios, 11 de Novembro de 2021

João Luís Aguiar da Rocha
Secretário de Cultura e Turismo de Três Rios

ANEXO I – FORMULÁRIO DE CADASTRO DE ENTREGA/ENVIO DE MATERIAIS E/OU
EQUIPAMENTOS
DADOS DO DOADOR/CEDENTE
NOME COMPLETO / RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO COMPLETO:
RESPONSÁVEL:
E-MAIL:
TELEFONE:
DOAÇÃO ( )

CELULAR:
CESSÃO/EMPRÉSTIMO (

)

ITEM DE DOAÇÃO/CESSÃO/EMPRÉSTIMO (indicar descrição, condições, especificações e
quantitativos dos materiais e outras características necessárias)

CIÊNCIA E COMPROMISSO DO DOADOR/CEDENTE
Venho, através deste, atender à chamada do Edital n.º 001/2021, visando doar ou realizar
o empréstimo do (s) material (is) em questão acima listados à Secretaria de Cultura e
Turismo de Três Rios através da ONG AIC.
Estou ciente que por meio da minha participação estarei autorizando a Secretaria de Cultura e
Turismo do município de Três Rios à utilizar o material/equipamento em qualquer ação, projeto
e/ou programa realizado pela mesma.
Ao entregar esta proposta, declaro o seguinte:
a. Ser proprietário e ou responsável do item a ser doado/emprestado;
b. A ciência e concordância com as condições estabelecidas no edital;
c. Que são verdadeiras as informações prestadas.
A Prefeitura do município de Três Rios se compromete e se responsabiliza com a salvaguarda
de todo e qualquer material ou equipamento doado e/ou cedido por tempo determinado;
Todo o material e equipamento doado e/ou cedido serão utilizados em projetos, ações e
programas realizados pela Prefeitura do município de Três Rios através da Secretaria de Cultura
e Turismo.
LOCAL E DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO
DOADOR/CEDENTE

