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A UFPR, através de sua Agência Internacional e dentro do escopo de seu 
Projeto de Internacionalização, divulga o presente Edital nº 01/2019 de 
Chamamento Público para credenciamento de instituições privadas que 
possam contribuir com a concessão de auxílio financeiro aos estudantes em 
mobilidade nacional/internacional. 
 
1. DO OBJETIVO 
 
1.1 O presente Chamamento tem por objetivo convidar empresas, 
instituições privadas e entidades do terceiro setor a apresentarem projetos 
de fomento financeiro aos programas de mobilidade da UFPR, através da 
concessão de bolsa-auxílio aos estudantes selecionados pela Universidade 
através dos processos seletivos lançados pela AUI. 
1.2 As propostas concederão bolsa-auxílio durante o período de mobilidade 
do estudante de acordo com a duração do programa (semestral/anual). 
 
2. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CHAMAMENTO 
 
2.1 As propostas devem observar as condições específicas estabelecidas 
neste edital, que determina os requisitos relativos aos proponentes, 
cronograma, valor e prazo de concessão de bolsas e critérios de 
elegibilidade, bem como demais informações necessárias. 
2.2 Serão aceitas propostas que visem fomentar a internacionalização da 
UFPR, auxiliando financeiramente os estudantes em mobilidade que 
participarem dos processos seletivos da AUI. 
2.3 O chamamento deverá observar as etapas e o cronograma constante no 
item 4 deste instrumento. 
 
3. DA HABILITAÇÃO 
3.1. Poderão participar desta Chamada entidades que atenderem aos seguintes 
requisitos: 



a) entidades que tenham Programas consolidados de ações voltadas à produção 
do conhecimento científico e à internacionalização do conhecimento 
universitário; 

b) entidades idôneas e que possuam Programa de Integridade e/ou Códigos de 
Conduta e de Ética; 

4. DA CONTRAPARTIDA 

4.1. Admite-se como contrapartida à oferta do benefício concedido ao processo 
de internacionalização da UFPR a possibilidade de divulgação de sua marca e/ou 
produtos ou serviços em espaços da Universidade Federal do Paraná. 

4.2. A contrapartida será acordada entre as entidades e representantes da 
Universidade Federal do Paraná, respeitando-se o princípio da isonomia para 
todos os participantes contemplados. 

 
5. DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DE BOLSA 
 
5.1. Serão responsáveis pelo custeio do estudante em mobilidade durante 
o período de intercâmbio, as empresas, instituições privadas e entidades 
do 3º setor. Os recursos daí oriundos, poderão ser captados pela AUI e 
repassado aos estudantes selecionados nos respectivos editais ou 
repassados diretamente na conta destes alunos, de acordo com as normas 
e disponibilidades da entidade fomentadora. 
5.1.1. No caso de captação por parte da AUI, os valores somente serão 
disponibilizados ao estudante após o recebimento dos recursos por esta 
Agência. 
5.1.2. A ausência de repasse incorre em imediato cancelamento do 
pretenso pagamento e da mobilidade do estudante bolsista, sem prejuízo 
do mesmo prosseguir as suas próprias expensas arcando com todos os 
custos. 
5.2 Os recursos financeiros são para concessão de bolsas de fomento a 
internacionalização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por estudante 
bolsista internacional e R$ 3.000,00 (três mil reais) por estudante bolsista 
nacional. 
5.3 Os valores relativos ao item 5.2 poderão variar de acordo com a política 
e metodologia da entidade fomentadora. Porém, não poderão ultrapassar 
o limite de 30 % (trinta por cento) para mais ou para menos do valor 
supracitado. 



5.4 Os recursos descritos no item 5.2 serão disponibilizados aos bolsistas 
após aptidão e cumprimento das normas que regem os editais de processos 
seletivos para saída em mobilidade nacional e internacional. 
5.5 As bolsas disponibilizadas no âmbito deste instrumento não poderão se 
renovadas, bem como o aluno uma vez contemplado não poderá concorrer 
novamente. 
5.5.1 As concessões das bolsas ocorrerão mediante celebração de termo de 
convênio entre a UFPR e a(s) empresas, instituições ou entidades do 3º 
setor credenciadas. 
 
 
6. DAS ETAPAS DO CHAMAMENTO – CRONOGRAMA 
 
6.1. O chamamento de projetos deverá observar o seguinte cronograma: 
 
Lançamento do Chamamento: 11/06/2019. 
 
Data de início para submissão das propostas: 17/06/2019. 
 
Data final para submissão das propostas: 31/12/2019. 
  
Período da avaliação das propostas e divulgação dos resultados: As 
respostas serão divulgadas em até 30 dias após a submissão das propostas 
junto à secretaria da AUI. A divulgação será publicada na página desta 
Agência Internacional, assim como as partes interessadas serão 
comunicadas via e-mail e telefone. 
 
Período de assinatura dos Termos de Convênio entre a UFPR e os 
credenciados: Até 30 dias após a liberação da minuta analisada pela 
Procuradoria Federal junto à UFPR, apresentada pelos parceiros 
selecionados. 
 
Repasse dos valores para o bolsista em mobilidade: os repasses deverão ser 
realizados em até 30 dias antes da saída do aluno. 
 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
7.1 As empresas, instituições privadas e entidades do terceiro setor 
interessados em submeter propostas de concessão de bolsas deverão 
entregar os envelopes, devidamente lacrados, na secretaria da Agência 



UFPR Internacional, sito à rua dr. Faivre, 405, 2º andar, Centro – 80.060-
140, Curitiba – PR. 
7.2 As propostas deverão ser enviadas por meio de envelopes lacrados 
deixados na secretaria da AUI até a data final para submissão, constante do 
Cronograma (item 6 deste instrumento). 
7.3 As informações fornecidas serão consideradas confidenciais. 
 
 
8. DA ELEGIBILIDADE DAS PROPOSTAS E SEUS CRITÉRIOS 
 
8.1 Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. O 
atendimento aos critérios de elegibilidade é considerado imprescindível 
para o exame da proposta, de modo que a ausência e/ou insuficiência de 
informações sobre quaisquer deles resultará na desclassificação da 
proposta a qualquer momento, considerada não elegível: 

I "Formulário de Requerimento”, conforme modelo constante no Anexo I 
deste edital; 

II Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

III Certidão Negativa de Falência, emitida há no máximo 30 (trinta) dias da 
data do presente edital; 

IV Contrato social ou documento equivalente, de acordo com a forma de 
constituição da empresa; 

V Certidão Negativa de Débitos emitida pelo Município de Curitiba/PR; 

VI Certidão Negativa de Débitos junto ao Estado do Paraná; 

VII Certidão Negativa de Débitos perante a Fazenda Nacional; 

VIII Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; 

IX Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

8.2 Não será admitida nesta licitação a participação de: 

I Sociedade em processo de recuperação judicial/extrajudicial ou de 
falência, insolvência civil, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação; 

II Sociedades suspensas temporariamente de participar de licitações ou 
impedidas de contratar quando a penalidade foi aplicada pela UFPR, com 
fundamento no art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

III Sociedades impedidas de participar de licitações ou de contratar quando a 
penalidade foi aplicada por órgão ou entidade da Administração Pública 
Federal com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10520.htm


IV Sociedades declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, com fundamento no art. 87, inciso IV, da Lei nº 
8.666/1993; 

V Sociedades constituídas com o mesmo objeto e da qual participe sócios 
e/ou administradores de empresas anteriormente declaradas inidôneas, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, quando a 
constituição da sociedade tiver ocorrido após a aplicação da referida sanção 
e no prazo de sua vigência; 

VI Sociedades que possuírem, entre seus sócios ou dirigentes, servidor ou 
membro da UFPR, de acordo com o art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993; 

VII Sociedades que possuam em seu contrato social ou documento 
equivalente, finalidade ou objetivo incompatível com o objeto do presente 
Credenciamento; 

VIII Sociedades que tenham condenações cíveis por ato de improbidade 
administrativa. 

8.3 Ainda, para a verificação das condições de regularidades das entidades, 
serão verificados os seguintes cadastros: 

I Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da 
Controladoria Geral da União (CGU); 

II Portal da Transparência; 

III Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); e 

IV Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU). 

8.4 Os documentos de habilitação, deverão ser entregues em meio original, 
por qualquer processo de autenticação administrativa ou por cartório. 

8.5 Não serão aceitos para fins de credenciamento protocolos de solicitação 
de documentos. 

 
9. DO RESULTADO DO CHAMAMENTO 
 
9.1 A AUI comunicará as empresas, instituições e entidades do terceiro 
setor, com as propostas elegíveis para celebração do Termo de Convênio. 
 
 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1 Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado do 
julgamento das propostas poderá apresentar recurso. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm


10.2 O recurso deverá ser interposto pelo interessado única e 
exclusivamente por meio de envio de correio eletrônico para o endereço 
aui@ufpr.br no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
resultado deste instrumento. 
10.3 O recurso será dirigido à comissão da AUI. 
 
 
11. DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVENIO 
 
11.1 As empresas, instituições privadas e entidades do terceiro setor que 
tiveram suas propostas aprovadas celebrarão Termo de Convênio com a 
UFPR, por meio do qual aportarão os valores referentes ao custeio do(s) 
bolsistas em mobilidade. 
11.2 As respectivas minutas apresentadas pelos parceiros serão 
encaminhadas à Procuradoria Geral da União junto à Universidade Federal 
do Paraná para apreciação e autorização para a assinatura das partes.  
11.3 O prazo de submissão à Procuradoria Geral da União junto à 
Universidade Federal do Paraná é de até 30 (trinta) dias após a sua 
apresentação a esta agência. 
 
 
12. DO ESCLARECIMENTO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS ACERCA DO 
CONTEÚDO DO CHAMAMENTO 
 
12.1. O atendimento a proponentes com dúvidas se dará na sede da AUI 
durante horário comercial. 
 
 
13. RESPONSÁVEL PELO CHAMAMENTO 
 
13.1. A responsável pelo acompanhamento deste Chamamento Público é a 
AUI. 
13.2. Os casos omissos no âmbito deste Chamamento deverão ser 
encaminhados a AUI e serão decididas pela comissão. 
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Anexo I  

 
Ficha de inscrição 

 
 
1.Nome e CNPJ da Instituição Proponente: 
 
 
 
2.Nome, CPF e contato do representante institucional: 
 
 
 
3.Endereço de sede: 
 
 
 
4.mobilidade a fomentar:   nacional    /   internacional 
 
 
 
5. valor do auxílio: 
 
 
 
6. número de auxílios: 
 
 
 
7. característica do auxílio:   semestral   /   anual 
 
 
 
8. documentos entregues no envelope: 


