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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

SELEÇÃO PÚBLICA SEMUC Nº 02/2018 “PROJETO DE RESTAURAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE REGISTROS DE FUNCIONÁRIOS DA CVRD 

INTEGRANTES DO ACERVO DO MUSEU FERROVIÁRIO DE JOÃO NEIVA” 

                                                                                                      

1. CONTEXTO 

A imigração italiana no Brasil iniciou-se no ano de 1874. Os primeiros imigrantes 

chegaram à região de João Neiva somente no ano de 1877. Com a chegada das 

primeiras famílias surgem os povoados de Acioli (1887) e Demétrio Ribeiro (1891), 

que tiveram como principal fonte de renda o cultivo do café.  

 

Com o aumento da produção agrícola, os portos estavam ficando muito distantes e o 

transporte mais difícil, então surge à necessidade de trazer a EFVM (Estrada de Ferro 

Vitória a Minas) até a localidade. No início do século XX, o Deputado Federal 

Engenheiro Sr. João Augusto Neiva, muito lutou na Câmara Federal para a instalação 

da Estrada de Ferro Diamantina, que pertencia à Companhia Estrada de Ferro Vitória 

a Minas. Com a instalação da Estrada de Ferro surge a Estação Ferroviária, inaugurada 

em 20 de dezembro de 1905, sendo assim, o povoado de João Neiva surgiu ao redor 

da Estação.  

 

O Museu Ferroviário de João Neiva, funciona no galpão onde era o almoxarifado das 

oficinas da Vale do Rio Doce. O galpão foi construído em 1943, quando o Brasil 

entrou em guerra e quando os paulistas da Sotema vieram trabalhar nas oficinas 

devido ao esforço de guerra; e os americanos chegaram a João Neiva para abrir o túnel 

de Monte Seco.  

 

O plano de desativação das oficinas começou em 1985, e em abril de 1991 os 

empregados da mesma, deixaram o lugar para trabalhar no porto de Tubarão, em 

Vitória, e os trilhos foram retirados do centro da cidade. O Museu possui ainda um 

fichário dos operários dessa oficina desde os anos 20.  
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O Museu foi implantado em parceria com a então Companhia Vale do Rio Doce e a 

Prefeitura Municipal de João Neiva, o Museu Ferroviário e o Centro Cultural dividem 

o mesmo espaço, onde outrora fora um galpão para reparos de vagões da empresa. O 

centro Cultural e Museu Ferroviário foram fundados em 01 de setembro de 1995. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Com o passar dos anos, a falta de manutenção no Museu foi aumentando, a edificação 

foi se agravando, desde suas paredes às janelas e portas. O principal problema 

encontrado se refere à acomodação dos acervos para exposição, assim como para 

visitação; o local fica facilmente coberto de poeira em consequência das frestas que 

existem nas paredes do monumento. Em razão da cidade de João Neiva necessitar de 

espaços abertos propícios à cultura e aprendizado sobre a história do Município, este 

Concurso foi à opção escolhida para tentar solucionar estes problemas, resgatar parte 

de sua história que permanece adormecida, além de fomentar às culturas populares. 

 

Para viabilizar ações de restauro e conservação do acervo do Museu, a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, através do CONCURSO DE 

PROJETOS Nº 001/2018, irá estabelecer um Acordo de Cooperação Técnica com 

uma Organização da Sociedade Civil, sem fins econômicos, para desenvolver os 

projetos técnicos necessários e a execução do PROJETO DE RESTAURAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE REGISTROS DE FUNCIONÁRIOS DA CVRD 

INTEGRANTES DO ACERVO DO MUSEU FERROVIÁRIO DE JOÃO 

NEIVA, através da captação de recursos com empresas públicas e privadas, sem 

repasse de recursos desta Prefeitura, com ou sem os auspícios das Leis de Incentivo à 

Cultura. 

 

3. DO OBJETO 

Selecionar Organização da Sociedade Civil sem fins econômicos para elaboração, 

captação de recursos e execução do PROJETO DE RESTAURAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE REGISTROS DE FUNCIONÁRIOS DA CVRD 

INTEGRANTES DO ACERVO DO MUSEU FERROVIÁRIO DE JOÃO NEIVA. 
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O acervo em questão constitui-se por fichas individuais de funcionários da 

Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, por um painel fotográfico com fotos 3x4 dos 

funcionários e de um móvel do tipo fichário de madeira. 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Restaurar e conservar os registros de funcionários do Museu Ferroviário de João 

Neiva, compostos por fichas individuais, painel fotográfico e móvel de madeira. 

 

Entende-se como RESTAURAÇÃO a intervenção em peças que se encontram em 

estado deteriorado devido a diversos fatores, como ação do tempo, sujeiras, oxidação 

e outros; e CONSERVAÇÃO a limpeza e higienização das peças, documentos e 

livros, confecção de invólucros apropriados para a guarda de documentos, fotografias 

e objetos, entre outros. 

 

4. ESCOPO E CONTEÚDO MÍNIMOS DOS SERVIÇOS 

Elaboração dos Projetos Técnicos (anteprojeto, projeto básico e projeto executivo): 

1. Diagnóstico; 

2. Levantamento físico/histórico (fichas, fotografias e móvel); 

3. Inventariação; 

4. Higienização, restauro (quando necessário), condicionamento das Fichas 

de Registro e Fotografias; 

5. Digitalização; 

6. Restauro de Móvel; 

7. Parecer Técnico - Profissional Responsável 

Os Projetos Técnicos deverão ser apresentados conforme o Manual de elaboração 

de projetos de preservação do patrimônio cultural, Elaborado por José Hailon 

Gomide, Patrícia Reis da Silva, Sylvia Maria Nelo Braga, disponível no link  

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/CadTec1_Manual_de_Elaboracao_de_

Projetos_m.pdf e as normas e diretrizes vigentes para acessibilidade e democratização 

de acesso. 
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5. PROJETO/PLANO DE TRABALHO 

O PROJETO/PLANO DE TRABALHO a ser apresentado pela proponente concorrente 

deverá no mínimo conter: 

 

5.1 SUMÁRIO; 

5.2 HISTÓRICO DA PROPONENTE; 

5.3 OBJETIVOS: 

Deverá indicar os objetivos da proposta, objeto deste Termo de Referência, 

compondo um resumo dos elementos que demonstrem sua atuação efetiva 

na área de conhecimento a que se propõe trabalhar, além das expectativas 

de resultados. Apresentando uma descrição da realidade que será objeto da 

parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as 

atividades ou projetos e metas a serem atingidas. 

5.4 METAS A SEREM ATINGIDAS 

Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem 

executados, bem como a definição dos parâmetros a serem utilizados para 

a aferição do cumprimento destas metas.   

5.5 PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DE METAS 

Referem-se aos meios que serão utilizados para medir/quantificar a 

evolução periódica e o atingimento das metas. Se as metas forem muito 

diversas, devem-se ter meios diversificados para a aferição delas. 

5.6 METODOLOGIA DE TRABALHO: 

Apresentar a proposta metodológica para a realização das atividades, de 

acordo com as diretrizes apontadas neste Termo de Referência, 

descrevendo de maneira clara e completa, a metodologia que será utilizada, 

definindo seus fundamentos e as técnicas que serão utilizados para atingir 

os objetivos do projeto. A forma de execução das atividades ou dos 

projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas. 

5.7 PLANO DE CONTRATAÇÃO: 

Plano com procedimentos que adotará para promover a aquisição ou 

contratação de bens, obras e serviços, respeitando os princípios da 
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legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da 

eficiência. 

5.8 EQUIPE TÉCNICA 

Apresentação da equipe técnica mínima para o PROJETO/PLANO DE 

TRABALHO, que deverá constar no ANEXO V - MODELO DE 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA, 

comprovadamente qualificada, a saber: 

1 -  Coordenação Geral: Profissional com experiência na elaboração 

e coordenação de projetos de restauração e conservação de acervo. 

2 -  Marceneiro: Profissional com experiência em marcenaria e 

elaboração de projetos de restauro de acervos históricos. 

3 -  Arquivista: Profissional com experiência em arquivo e elaboração 

de projetos de restauro de acervos históricos. 

4 -  Digitalizador: Profissional com experiência em digitalização e 

elaboração de projetos de restauro de acervos históricos. 

5.9 PREVISÃO DE DESPESAS 

5.9.1 Especificação dos itens de (Material de Consumo) que serão 

gastos com o recurso - Exemplo: resma de papel, cartucho de tinta 

ou qualquer outro item que será consumido no projeto; 

5.9.2 Especificação dos itens de (Serviços de Terceiros – Pessoa 

Física - incide 20% de Encargos Sociais) que serão gastos com o 

recurso - Exemplo: contratação de instrutor, contratação de 

qualquer prestador de serviço pessoa física (CPF); 

5.9.3 Especificação dos itens de (Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica) que serão gastos com o recurso - Exemplo: contratação 

de serviço de hospedagem, traslado ou qualquer contratação de 

prestador de serviço pessoa jurídica (CNPJ); 

5.9.4 Especificação dos itens de (Auxílios) que serão gastos com o 

recurso, tudo que se refere a bem durável - Exemplo: aquisição de 

instrumentos musicais, aquisição de computador, ou adequação de 

espaço físico.  

5.10 PREVISÃO DE RECEITAS 
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Previsão de receitas a serem obtidas para execução das atividades ou dos 

projetos abrangidos com a parceria. 

 

6. RECURSO FINANCEIRO 

O recurso financeiro a ser utilizado para execução do projeto dar-se-á através da 

captação de recursos com empresas públicas e privadas, sem repasse de recursos da 

Prefeitura Municipal de João Neiva - PMJN, com ou sem os auspícios das Leis de 

Incentivo à Cultura. 

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

A execução das atividades se dará ao longo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a 

partir da data de assinatura do Acordo de Cooperação, podendo ser prorrogado por 

igual período. 

 

8. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados 

da data de abertura do Concurso de Projetos. 

 

 


