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MINISTÉRIO DA CULTURA 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN) 

SUPERINTENDÊNCIA EM PERNAMBUCO 
 
 
 

CHAMADA PÚBLICA 
 
O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN), 
autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, por intermédio de sua Superintendência no 
Estado de Pernambuco, sediada à rua Oliveira Lima, nº 824, bairro Boa Vista, Recife (PE),    
convida todos os interessados para participar da Oficina de Implementação da Rede de Parceiros da 
Casa do Patrimônio / Iphan em Igarassu (PE), que será realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2015, 
quarta e quinta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h, na sede da Casa do Patrimônio / Iphan na 
cidade de Igarassu (PE) – localizada à rua Barbosa Lima, nº 122,  Sobrado do Imperador, Sítio 
Histórico –, com o objetivo de reunir entidades representativas de trabalhos preservacionistas 
relativos ao Patrimônio Cultural atuantes no Estado de Pernambuco. 
  
 

Do Objeto 
 
Obtenção de propostas de entidades interessadas na formação de parceria voluntária de mútua 
cooperação, sem transferência de recursos financeiros, com posterior celebração de Acordo de 
Cooperação Técnica visando para realização de ações de educação patrimonial e de formação,     
bem como de ações culturais variadas, com vistas a fomentar e favorecer a construção do 
conhecimento e a participação social para o aperfeiçoamento da gestão, proteção, salvaguarda, 
valorização e usufruto do patrimônio cultural de Igarassu (PE). 
  

 
Do Objetivo 

 
a) identificar, conhecer e divulgar boas práticas e iniciativas inovadoras em educação que 

vêm sendo desenvolvidas em prol da preservação do patrimônio cultural de 
Pernambuco; 

b) incentivar redes de colaboração de forma a potencializar o alcance das ações educativas 
em patrimônio cultural;  

c) reconhecer o trabalho criativo e de qualidade que vem sendo executado na área; 
d) propor ações culturais que venham a promover o patrimônio cultural do município;  
e) formar um cadastro de ações de educação patrimonial; 
f) definir padrões a serem adotados no projeto Casa do Patrimônio; e 
g) elaborar minuta de Acordo de Cooperação Técnica, instruída de Plano de Trabalho com 

a descrição detalhada da ação de cada partícipe na execução do Plano. 
 

 
Prazo de Vigência 

 
A parceria terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação         
do Acordo de Cooperação Técnica – ACT, prorrogável uma única vez, por igual período,              
em ato devidamente motivado.  
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Da Participação 
 
Poderão participar pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que tenham desenvolvido ou estejam 
desenvolvendo ações educativas / culturais voltadas à preservação do patrimônio cultural ou atuem 
em áreas correlatas, como educação, cultura, turismo, cidades, justiça e meio ambiente na cidade de 
Igarassu, no Estado de Pernambuco e na região Nordeste. 

 
 
 

Igarassu-PE, 22 de maio de 2015. 
 
 
 

 
Frederico Faria Neves Almeida 

Superintendente do Iphan em Pernambuco 
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Dados da Entidade Parceira 
 

Nome da entidade parceira: 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________ 

Nome do representante legal:_______________________________________________ 

CPF: ______________________ 

 

Endereço (sede)  

Nome do logradouro: _____________________________________________________  

Número no logradouro:_________ Complemento:______________  

Bairro:_____________________  

Município: ____________________________________ CEP:_____________ UF:____  

Telefones (com código de área):  |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|  

 |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail da Entidade:_____________________________________________________ 

 
Atividade(s) a ser(em) desenvolvida(s) na parceria: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

Ação(es) específica(s) a ser(em) realizada(s) durante a execução do Plano de Trabalho: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________ 

Local, data e duração da realização de sua(s) ação(s) constante(s) do Plano de Trabalho: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

Equipamentos e recursos humanos necessários para a realização de sua(s) ação(ões) constante(s) do 
Plano de Trabalho: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 


