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Nº 175, terça-feira, 12 de setembro de 2017
SECRETARIA-GERAL
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL
DO EXÉRCITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2017 - UASG 160186
Número do Contrato: 28/2015.
Nº Processo: 64691007479201541.
PREGÃO SISPP Nº 10/2015. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DO -QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO. CNPJ Contratado: 05058935000142. Contratado : INTERATIVA-DEDETIZACAO, -HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual do contrato nº 28/2015, cujo objeto é
a contratação de serviços de limpeza e conservação, manutenção de
áreas verdes e outras atividades correlatas, para atender às necessidades da Base Administrativa do Quartel-General do Exército. Fundamento Legal: Parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993. Vigência: 16/09/2017 a 15/09/2018. Valor Total:
R$6.449.973,36. Fonte: 188000000 - 2017NE800016. Data de Assinatura: 06/09/2017.
(SICON - 11/09/2017) 160186-00001-2017NE800003

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 4/2017
Fornecedor vencedor do certame: Aceco TI S.A., CNPJ Nº
43.209.436/0011-70, no valor total de R$ 1.040.000,00.
ARTUR CHAVES TOURINHO - CEL
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 11/09/2017) 160091-00001-2017NE800002

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
CAMPUS RIO DE JANEIRO
SUBCOMANDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 12/2017
A Escola Superior de Guerra/RJ, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público o resultado do Pregão nº 12/2017,
para aquisição de material para manutenção de bens imóveis para
manutenção das instalações da Escola Superior de Guerra mediante
pregão eletrônico, sendo os itens 97, 98, 102, 103 e 104 adjudicados
para a empresa: Imperio Mdf Comercio e Serviços Ltda - Epp, Cnpj
02.815.283/0001-55, Total do Fornecedor: R$ 15.360,45; os Itens
100, 105, 117, 119, 121, 122, 130 e 170 Para A Empresa: Nativa
Comercio de Tintas Eireli - Me, Cnpj: 07.233.800/0001-00, Total do
Fornecedor: R$18.663,95; os Itens 01, 11, 19, 20, 21, 24, 32, 33, 34,
35, 37, 123, 124, 125, 140, 144, 148, 154, 160, 161, 163, 164 e 167
Para A Empresa Ros Rio Materiais e Comercio Ltda - Epp, Cnpj:
07.324.021/0001-01, Total do Fornecedor: R$2.797,65; os Itens 12,
13, 14, 22, 27, 28, 29, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 137, 138, 139, 142, 149,
150, 159, 162 e 169 Para A Empresa J. J. Vitalli - Me, Cnpj:
08.658.622/0001-13, Total do Fornecedor: R$7.247,91; os Itens 141 e
143 Para A Empresa Fratelli Comercio de Maquinas e Equipamentos
Eirelli - Epp, Cnpj: 09.058.708/0001-78, Total do Fornecedor: R$
1.442,70; os Itens 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
58, 62, 65, 93, 135, 147, 152, 165 e 166 Para A Empresa Horizonte
Comercio de Abrasivos e Complementos Ltda - Epp, Cnpj:
09.071.136/0001-67, Total do Fornecedor: R$1.018,37; os Itens 95,
128 e 133 Para A Empresa Impercid Impermeabilizantes Ltda - Me,
Cnpj: 10.343.950/0001-72, Total do Fornecedor: R$271,50; os Itens
04, 05, 06, 08, 10, 18, 84, 88 e 89 Para A Empresa Lide Construtora
e Comercio de Material de Construção Ltda, Cnpj: 11.467.197/000190, Total do Fornecedor: R$4.559,76; os Itens 16 e 17 Para A Empresa Brasil Casa e Construção Ltda - Epp, Cnpj: 12.527.601/000136, Total do Fornecedor: R$108,00; O Item 120 Para A Empresa
Luzcolor Indústria e Comércio Ltda - Me, Cnpj: 13.628.137/0001-37,
Total do Fornecedor: R$2.400,00; os Itens 02 e 03 Para A Empresa
Dr Comercio de Materiais Eletricos Ltda - Me, Cnpj:
14.229.359/0001-40, Total do Fornecedor: R$2.281,60; os Itens 09,
36, 38, 39, 60, 73, 79, 80, 81, 82, 94, 101, 115, 116, 118, 126, 127,
129, 131, 132, 134, 136, 145 e 146 Para A Empresa R.A.C. Cunha Me, Cnpj: 20.240.470/0001-30, Total do Fornecedor: R$13.881,45;
os Itens 77 e 78 Para A Empresa Mendeli Representação Comercio e
Serviços Eireli - Me, Cnpj: 23.075.030/0001-62, Total do Fornecedor:
R$1.370,79; os Itens 07, 107 112 e 155 Para A Empresa Prodserv
Comercio e Serviços Ltda - Me, Cnpj: 23.881.888/0001-14, Total do
Fornecedor: R$6.424,40; O Item 113 Para A Empresa Lema Comercio e Serviços Ltda - Me, Cnpj: 24.935.938/0001-61, Total do
Fornecedor: R$4.540,00; os Itens 15, 23, 25, 26, 30, 31 41, 43, 44,
45, 57, 59 61, 63, 68, 69, 74, 75, 76, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 96,
99, 106, 108, 109, 110, 111 e 114 para a empresa Ferragens Terra
Ltda - EPP, CNPJ: 33.476.649/0001-32, Total do fornecedor:
R$7.617,32. Valor global da ata R$85.985,85.
MARIO CESAR SILVA MACHADO - CEL
Ordenador de Despesas

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
A Escola Superior de Guerra torna pública as Atas de Registro de Preços relativas ao Pregão Eletrônico nº 12/2017. Objeto:
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis para manutenção das instalações da Escola Superior de Guerra. Ata N o- 40,
Imperio Mdf Comercio e Serviços Ltda - Epp, Cnpj 02.815.283/000155, Itens 97, 98, 102, 103 e 104, Vigência 12 (Doze) Meses A Contar
de 11/09/2017, Total do Fornecedor: R$ 15.360,45, Ata Nr 41, Nativa
Comercio de Tintas Eireli - Me, Cnpj: 07.233.800/0001-00, Itens 100,
105, 117, 119, 121, 122, 130 e 170, Vigência 12 (Doze) Meses A
Contar de 11/09/2017, Total do Fornecedor: R$18.663,95, Ata Nr 42,
Ros Rio Materiais e Comercio Ltda - Epp, Cnpj: 07.324.021/0001-01,
Itens 01, 11, 19, 20, 21, 24, 32, 33, 34, 35, 37, 123, 124, 125, 140,
144, 148, 154, 160, 161, 163, 164 e 167, Vigência 12 (Doze) Meses
A Contar de 11/09/2017, Total do Fornecedor: R$2.797,65, Ata Nr
43, J. J. Vitalli - Me, Cnpj: 08.658.622/0001-13, Itens 12, 13, 14, 22,
27, 28, 29, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 137, 138, 139, 142, 149, 150, 159,
162 e 169, Vigência 12 (Doze) Meses A Contar de 11/09/2017, Total
do Fornecedor: R$7.247,91, Ata Nr 44, Fratelli Comercio de Maquinas e Equipamentos Eirelli - Epp, Cnpj: 09.058.708/0001-78, Itens
141 e 143, Vigência 12 (Doze) Meses A Contar de 11/09/2017, Total
do Fornecedor: R$1.442,70, Ata Nr 45, Horizonte Comercio de Abrasivos e Complementos Ltda - Epp, Cnpj: 09.071.136/0001-67, Itens
40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 65, 93, 135,
147, 152, 165 e 166, Vigência 12 (Doze) Meses A Contar de
11/09/2017, Total do Fornecedor: R$1.018,37, Ata Nr 46, Impercid
Impermeabilizantes Ltda - Me, Cnpj: 10.343.950/0001-72, Itens 95,
128 e 133, Vigência 12 (Doze) Meses A Contar de 11/09/2017, Total
do Fornecedor: R$271,50, Ata Nr 47, Lide Construtora e Comercio
de Material de Construção Ltda, Cnpj: 11.467.197/0001-90, Itens 04,
05, 06, 08, 10, 18, 84, 88 e 89, Vigência 12 (Doze) Meses A Contar
de 11/09/2017, Total do Fornecedor: R$4.559,76, Ata Nr 48, Brasil
Casa e Construção Ltda - Epp, Cnpj: 12.527.601/0001-36, Itens 16 e
17, Vigência 12 (Doze) Meses A Contar de 11/09/2017, Total do
Fornecedor: R$108,00, Ata Nr 49, Luzcolor Indústria e Comércio
Ltda - Me, Cnpj: 13.628.137/0001-37, Item 120, Vigência 12 (Doze)
Meses A Contar de 11/09/2017, Total do Fornecedor: R$2.400,00,
Ata Nr 50, Dr Comercio de Materiais Eletricos Ltda - Me, Cnpj:
14.229.359/0001-40, Itens 02 e 03, Vigência 12 (Doze) Meses A
Contar de 11/09/2017, Total do Fornecedor: R$2.281,60, Ata Nr 51,
R.A.C. Cunha - Me, Cnpj: 20.240.470/0001-30, Itens 09, 36, 38, 39,
60, 73, 79, 80, 81, 82, 94, 101, 115, 116, 118, 126, 127, 129, 131,
132, 134, 136, 145 e 146, Vigência 12 (Doze) Meses A Contar de
11/09/2017, Total do Fornecedor: R$13.881,45, Ata Nr 52, Mendeli
Representação Comercio e Serviços Eireli - Me, Cnpj:
23.075.030/0001-62, Itens 77 e 78, Vigência 12 (Doze) Meses A
Contar de 11/09/2017, Total do Fornecedor: R$1.370,79, Ata Nr 53,
Prodserv Comercio e Serviços Ltda - Me, Cnpj: 23.881.888/0001-14,
Itens 07, 107 112 e 155, Vigência 12 (Doze) Meses A Contar de
11/09/2017, Total do Fornecedor: R$6.424,40, Ata Nr 54, Lema Comercio e Serviços Ltda - Me, Cnpj: 24.935.938/0001-61, Item 113,
Vigência 12 (Doze) Meses A Contar de 11/09/2017, Total do Fornecedor: R$4.540,00, Ata Nr 55, Ferragens Terra Ltda - Epp, Cnpj:
33.476.649/0001-32, Itens 15, 23, 25, 26, 30, 31 41, 43, 44, 45, 57,
59 61, 63, 68, 69, 74, 75, 76, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 96, 99, 106,
108, 109, 110, 111 e 114, vigência 12 (doze) meses a contar de
11/09/2017, Total do fornecedor: R$7.617,32; As Atas encontram-se
disponíveis no site www.comprasnet.gov.br e na Seção de Licitações
e Contratos da ESG, localizada na Av João Luiz Alves, s/nº, Urca-RJ.
Informações (21) 3545-9968 ou Fax (21) 3545-9969.
MARIO CESAR SILVA MACHADO - CEL
Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO
INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 24/2017 - UASG 110404
Número do Contrato: 14/2015.
Nº Processo: 60585000583201481.
PREGÃO SISPP Nº 19/2015. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -.CNPJ Contratado: 04762861000168. Contratado : ENGEPROM ENGENHARIA LTDA -.Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: art.
57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 08/09/2017 a 07/09/2018.
Valor Total: R$1.661.245,44. Fonte: 100000000 - 2017NE800205.
Data de Assinatura: 06/09/2017.
(SICON - 11/09/2017) 110404-00001-2017NE800190

SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE
E DESPORTO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N o- 1/2017
Edital Nº 99/2017.
Processo Nº 60340.000984.2015-94. Chamamento Público Para O
Credenciamento de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Objetivando A Captação de Apoio de Natureza Não Financeira Em Benefício do Projeto Rondon.
A União, por intermédio da Secretaria de Pessoal, Ensino,
Saúde e Desporto do Ministério da Defesa (MD), torna público o
presente Edital de Chamamento Público, tendo por base a Lei
13.019/14, o Decreto 8.726/16 e a Instrução Normativa nº 5/SEPESD/SG-MD, de 12 de junho de 2015, visando ao credenciamento
de entidades privadas sem fins lucrativos que demonstrem interesse
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em firmar parcerias com o MD para a captação de apoio de natureza
não financeira em benefício do Projeto Rondon, consistente na disponibilização de bens e serviços necessários à realização de suas
operações e outras ações correlatas.
1. DA JUSTIFICATIVA
1.1. - A primeira versão do Projeto Rondon teve início em
1967. Durante décadas, permaneceu em atividade, tornando-se conhecido em todo Brasil. Em 1989, o Projeto encerrou as suas atividades.
1.2. - Em 2005, o Projeto Rondon foi reeditado, passando a
constar dos programas governamentais, sendo atribuída a sua coordenação ao MD, com o objetivo de contribuir para a inclusão social
de segmentos carentes ou isolados da população brasileira, apoiado
nos conhecimentos e nas habilidades dos rondonistas universitários na
busca de soluções para os problemas sociais locais.
1.3. - No que se refere ao envolvimento de Instituições de
Ensino Superior (IES), os objetivos são: contribuir para a formação
do universitário como cidadão; integrar o universitário ao processo de
desenvolvimento nacional, por meio de ações participativas sobre a
realidade do País; consolidar no universitário brasileiro o sentido de
responsabilidade social coletiva em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais; e estimular no universitário a produção de projetos coletivos locais, em parceria com as
comunidades assistidas.
1.4 - Para tanto, o Projeto Rondon foi estruturado para executar as suas ações mediante a participação de um Comitê de Orientação e Supervisão (COS) constituído por representantes do MD, do
Ministério da Educação, do Ministério do Desenvolvimento Social,
do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Integração Nacional, do Ministério do Esporte, da Secretaria Especial de Agricultura familiar e do Desenvolvimento Agrário e da Secretaria de Governo da Presidência da República. Conta,
ainda, com a participação de militares das Forças Armadas, autoridades municipais e estaduais, lideranças comunitárias locais, agentes
multiplicadores, difusores e replicadores, e a comunidade em geral.
1.5 - Com a finalidade de trazer benefícios duradouros às
comunidades carentes, as ações do Projeto Rondon são divididas em
dois conjuntos: A - Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação;
Saúde; e B - Comunicação; Meio Ambiente; Trabalho; Tecnologia e
Produção. Dessa forma, as mencionadas ações procuram proporcionar
uma maior inclusão social mediante o exercício e o conhecimento da
própria cidadania.
1.6 - Ao Departamento de Ensino compete gerenciar o Projeto Rondon e conduzir as suas operações, assim como identificar
oportunidades para captação de recursos orçamentários e patrocinadores para o Projeto, conforme os incisos XII e XIII do art. 43, do
Anexo I, do Decreto no 8.978/2017. Hoje, o Projeto encontra-se
consolidado, com uma procura cada vez maior pelas universidades e
pelos universitários. O Rondon é mais que um projeto educacional e
social, é uma poderosa ferramenta de transformação social, na medida
em que conscientiza jovens que terão nas mãos o destino deste País
e da importância do seu papel de protagonista na busca de uma
sociedade mais justa.
1.7 - No que tange aos fundamentos para este Chamamento
Público, destacam-se os incisos X e XI do art. 41 do Anexo I ao
Decreto no 8.978, de 1º de fevereiro de 2017, os quais dispõem que
compete à Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto (SEPESD)
supervisionar os projetos especiais de interesse do Governo a ela
atribuídos e gerir a captação de recursos financeiros para o Projeto
Rondon.
1.8 Ao Diretor do DEPENS cabe a supervisão do Projeto
Rondon, de acordo com o parágrafo único, do art. 43, do Decreto nº
8.978, de 1º de fevereiro de 2017.
1.9 - A Instrução Normativa nº 5/SEPESD/SG-MD, de 12 de
junho de 2015, disciplina os procedimentos administrativos no âmbito
da SEPESD e do DEPENS para a captação de apoio em benefício do
Projeto Rondon. O inciso II do art. 2º do referido ato normativo
prevê, como uma das formas de apoio ao projeto, a disponibilização
de bens e serviços, classificando-o como apoio não financeiro.
1.10 - As parcerias vindouras teriam reduzida complexidade
por tratar-se de doação de bens e serviços devidamente especificados
no Termo de Referência anexo ao Edital.
1.11 - O Projeto Rondon, por tratar-se de programa governamental, atendendo uma demanda da sociedade por iniciativas
que tragam benefícios coletivos para as comunidades atendidas, bem
como contribuir com as IES na formação do universitário, atende ao
interesse público primário ao satisfazer interesses públicos, ou seja,
interesses de outrem: a coletividade.
1.12 - Nesse sentido, o presente Chamamento Público tem o
propósito de credenciar entidades privadas sem fins lucrativos que
manifestem interesse em apoiar o Projeto Rondon do Ministério da
Defesa, mediante a disponibilização de bens e serviços destinados à
realização de suas operações semestrais e outras ações correlatas.
1.13 - A presente medida, amparada no § 1º do art. 7º da
Instrução Normativa nº 5/SEPESD/SG-MD, de 2015, visa dar concretude aos princípios da publicidade, transparência, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, instrumentalizando a possível
celebração de acordos de cooperação entre o MD e os parceiros,
segundo avaliação discricionária a ser realizada pelo DEPENS.
1.14 - Por essas razões e dentro desse contexto é que se
busca a captação de apoio de natureza não financeira, consistente na
disponibilização de bens e serviços, em benefício do Projeto Rondon,
junto às entidades privadas sem fins lucrativos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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2. DO OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO
2.1 - O presente Edital de Chamamento Público tem por
objeto o credenciamento de entidades privadas sem fins lucrativos,
que manifestem interesse em apoiar o Projeto Rondon do Ministério
da Defesa, mediante a disponibilização de bens e serviços destinados
à realização de suas operações semestrais e outras ações correlatas,
conforme as condições estabelecidas neste Edital.
2.2 - O interesse em apoiar o Projeto Rondon será manifestado por meio de Proposta de Credenciamento que deverá ser
apresentada segundo o modelo constante do Anexo II, deste Edital,
juntamente com os documentos especificados no item "3", do Anexo
I, e, posteriormente, avaliada pela Comissão Permanente de Credenciamento do Projeto Rondon (CPC/Rondon), a quem caberá subsidiar a decisão do Diretor do DEPENS pela conveniência e oportunidade da celebração do acordo de cooperação que formalizará a
parceria.
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS
3.1 - Toda a documentação encaminhada ao DEPENS/MD
deverá seguir os modelos deste Edital, ser digitada e impressa, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ambiguidades, assim como datada,
assinada pelo representante legal da entidade, e rubricadas as demais
folhas.
3.2 - Toda a documentação relativa ao cadastramento e à
Proposta de Credenciamento deverá ser acondicionada em um único
envelope fechado, com identificação do remetente e o assunto "EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PROJETO RONDON", para
ser entregue via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de
recebimento) ou pessoalmente ao DEPENS, no seguinte endereço:
MINISTÉRIO DA DEFESA
COORDENAÇÃO-GERAL DO PROJETO RONDON
CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO Q
PROTOCOLO
CEP 70.049-900. BRASÍLIA/DF
3.3 - A documentação apresentada de forma incompleta,
rasurada ou em desacordo com o estabelecido neste Edital será considerada inepta, podendo o interessado, no prazo fixado para saneamento, apresentar as informações e documentos devidamente corrigidos.
3.4 - Caberá ao DEPENS, por intermédio da CPC/Rondon,
efetivar o cadastramento das entidades interessadas em prestar apoio
ao Projeto Rondon, bem como avaliar as respectivas Propostas de
Credenciamento e os seus anexos, como condição prévia à celebração
dos acordos de cooperação que formalizarão a relação jurídica entre o
MD e o parceiro.
3.5 - Caso se conclua pela oportunidade e conveniência da
constituição de determinada parceria, o DEPENS elaborará a minuta
do Acordo de Cooperação com os seus anexos, e encaminhará os
autos à SEPESD, recomendando o estabelecimento do vínculo, nos
termos do art. 6º da Instrução Normativa nº 5/SEPESD/SG-MD, de
12 de junho de 2015.
3.6 - As parcerias de que trata este Edital, submeter-se-á ao
regime jurídico aplicável aos acordos de cooperação, nos termos da
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e do Decreto nº 8.726 de 27 de
abril de 2016.
3.7 - Os casos omissos e as questões não previstas neste
Edital serão decididos pelo Secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e
Desporto, em consonância com os princípios que regem a administração pública e a legislação de regência.
3.8 - A qualquer tempo, o presente Chamamento Público
poderá ser anulado, por vício de ilegalidade insanável, ou revogado,
no todo ou em parte, por conveniência e oportunidade, assim como
poderá sofrer alterações no seu cronograma por motivo de interesse
público, devidamente fundamentado, sem que isso implique direito à
indenização ou reclamação de qualquer natureza.
3.9 - Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas
na interpretação deste Edital, bem como as informações adicionais
eventualmente necessárias, deverão ser encaminhados para o DEPENS, exclusivamente por intermédio dos seguintes e-mails: projetorondon@defesa.gov.br e depens@defesa.gov.br.
3.10 - A CPC/Rondon terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis
para responder aos questionamentos, encaminhados na forma do subitem anterior. Se houver a necessidade de consultas ou pareceres
específicos a respeito dos casos omissos ou das questões não previstas neste Edital, o prazo de resposta dependerá do tempo necessário para conduzir essas consultas e pareceres.
3.11 - Todo o processo de credenciamento ficará à disposição
dos interessados junto à Coordenação-Geral do Projeto Rondon para
pesquisa local, se necessário, ou extração de cópia por conta do
interessado.
4. DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
4.1 - Poderão participar deste Chamamento Público, mediante a apresentação de Proposta de Credenciamento, as entidades
privadas sem fins lucrativos que declararem, conforme modelo constante do Anexo II, que estão cientes e concordam com as condições
contidas neste Edital e seus anexos, que se responsabilizem pela
veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de cadastramento e credenciamento, bem
como que cumpram plenamente os requisitos de celebração definidos
no item "9" deste instrumento convocatório.
5. DO CADASTRAMENTO
5.1 - O cadastramento, que terá validade de 1 (um) ano, será
realizado por meio da Ficha de Cadastro (FC) constante do Anexo I,
a qual deverá ser preenchida e entregue ao DEPENS juntamente com
os demais documentos especificados neste Edital.
5.2 - O representante da entidade responsável pela entrega
dos documentos e das informações para fins de cadastramento deverá
comprovar seu vínculo com o cadastrado, demonstrando os poderes
para representá-lo neste ato.

5.3 - A comprovação a que se refere o item anterior, sem
prejuízo da apresentação adicional de qualquer documento hábil, poderá ser feita mediante apresentação de:
a) cópia autenticada dos documentos pessoais do representante, em especial, Carteira de Identidade e comprovante de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
b) cópia autenticada do diploma eleitoral, acompanhada da
publicação da portaria de nomeação ou outro instrumento equivalente,
que delegue competência para representar a entidade privada, quando
for o caso; e
c) cópia autenticada da ata da assembleia que elegeu o corpo
dirigente da entidade privada sem fins lucrativos, devidamente registrada no cartório competente, acompanhada de instrumento particular de procuração, com firma reconhecida assinada pelo dirigente
máximo, quando for o caso.
5.4 - Para o cadastramento de entidades privadas sem fins
lucrativos serão exigidos os seguintes documentos:
a) cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de
2014;
b) relação nominal atualizada dos dirigentes da organização
da sociedade civil, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
de cada um deles;
c) observar as seguintes normas da Lei nº 13.019/2014: arts.
8º, 10, 11, 33, inciso I, c/c § 1º, art. 35, incisos III, IV e V, e art. 58;
e
d) em relação ao Decreto nº 8.726/2016, art. 37, caput.
5.5 - Será efetivado o cadastramento que tenham atendido às
exigências dos itens 5.1 a 5.4
deste Edital, sem prejuízo da posterior avaliação acerca da
conveniência e oportunidade da constituição da parceria e do preenchimento dos requisitos para a celebração do acordo de cooperação
no caso concreto.
5.6 - O DEPENS deverá manter atualizada a relação de todas
as entidades que tenham sido cadastradas para prestar apoio ao Projeto Rondon.
5.7 - Após o prazo de validade de 1 (um) ano do cadastramento ou sempre que houver alteração, o interessado, por iniciativa
própria, deverá atualizar o seu cadastro, enviando novamente ao DEPENS a documentação pertinente, sob pena de sua exclusão da relação de cadastrados e inviabilidade de celebração de acordos de
cooperação.
6. DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO
6.1 - A Proposta de Credenciamento, a ser apresentada em
qualquer momento durante o prazo de vigência deste edital (2 anos),
deverá estar acompanhada da documentação relativa ao cadastramento, e somente será avaliada pela CPC/Rondon se as condições do
cadastramento forem devidamente atendidas.
6.2 - As Propostas de Credenciamento serão constituídas das
informações constantes do modelo do Anexo II e ainda deverão estar
acompanhadas dos seguintes documentos:
a) Plano de Trabalho, com as informações constantes do
modelo do Anexo III;
b) Termo de Referência, com as informações constantes do
Anexo IV, acompanhado de uma pesquisa de preços que evidencie a
compatibilidade dos preços estimados com os preços praticados no
mercado para bens e serviços análogos, como cotações, orçamentos,
propostas comerciais, tabelas de preços de associações profissionais,
publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação
disponíveis ao público; e
6.3 - Os aspectos quantitativos e qualitativos dos bens e
serviços a serem indicados na Proposta de Credenciamento deverão
ser compatíveis com as especificações dos itens previstos no modelo
de Termo de Referência (Anexo IV).
6.4 - Serão consideradas aptas apenas as Propostas de Credenciamento de natureza não financeira, consistente na disponibilização de bens e serviços por parte dos entes a serem credenciados,
com indicação precisa do(s) item(ns) que se pretende ofertar, a(s)
respectiva(s) quantidade(s), as estimativas de custos quantos aos valores unitário e total, fundamentadas em elementos indicativos da
efetiva mensuração desses custos, além do prazo de entrega, observada a antecedência mínima a ser fixada pela Coordenação-Geral
do Projeto Rondon, no respectivo Acordo de Cooperação.
6.5 - Os proponentes deverão informar os meios pelos quais
pretendem adquirir os bens e contratar os serviços indicados em suas
propostas.
6.6 - As Propostas de Credenciamento, desde que observadas
as quantidades mínimas estipuladas, poderão indicar um ou mais dos
seguintes itens, especificados no modelo de Termo de Referência
constante do Anexo IV:
a) fornecimento de "kits rondonistas" compostos de: camisas,
camisetas, coletes, mochilas, chapéus, garrafas, capas de chuva, canecas e outros itens especificados no Termo de Referência;
b) locação de veículos para o transporte de rondonistas, de
autoridades e da Equipe de Coordenação do Projeto Rondon, entre os
Centros Regionais do Projeto Rondon e os municípios onde serão
realizadas as operações;
c) fornecimento de passagens aéreas nacionais para o deslocamento de rondonistas e professores entre a cidade estabelecida
como ponto de partida e os Centros Regionais do Projeto Rondon,
conforme planejamentos das operações aprovados pelo CoordenadorGeral do Projeto Rondon;
d) locação de espaços físicos para serem utilizados nas cerimônias de abertura e encerramento das operações do Projeto Rondon, com auditório para 500 (quinhentas) pessoas, estacionamento,
banheiros, hall e salas de concentração, próximos às sedes dos Centros Regionais do Projeto Rondon;
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e) fornecimento de itens para premiações, compostos de certificados de participação e de troféus;
f) fornecimento de apólices de seguros de viagem para os
rondonistas, para um período máximo de 21 (vinte e um) dias, durante o período de realização da operação em que eles participarão,
incluindo os dias de ida e retorno à cidade de origem; e
g) fornecimento de material de divulgação, composto de:
guia de orientação às IES, guia de orientação aos rondonistas, guia de
orientação às Prefeituras, cartazes, folders e outros itens especificados
no Termo de Referência.
6.7 - A Coordenação-Geral do Projeto Rondon poderá disponibilizar amostras para a verificação da qualidade desejada, segundo o padrão utilizado em operações pretéritas.
6.8 - Serão aprovadas pela CPC/Rondon as Propostas de
Credenciamento que atendam às exigências dos itens 6.1 a 6.6 deste
Edital, conforme avaliação materializada no modelo de Ficha de Avaliação constante do Anexo VI.
6. 9- A oferta de determinado item numa Proposta de Credenciamento não implicará a exclusão de outras propostas que contemplem o(s) mesmo(s) item(ns), admitindo-se a celebração de acordo de cooperação com quaisquer entidade credenciada, segundo a
avaliação discricionária subsidiada pela CPC/Rondon.
6.10 - Em contrapartida ao apoio oferecido ao Projeto Rondon, durante a vigência do acordo de cooperação e conforme a indicação feita na Proposta de Credenciamento, o MD poderá:
a) divulgar a logomarca do parceiro nos itens do "Kit Rondonista";
b) divulgar a logomarca do parceiro em materiais de divulgação do Projeto Rondon;
c) divulgar a logomarca do parceiro nos meios de divulgação
do Projeto Rondon, inclusive em reuniões, palestras, seminários, conferências, congressos e outros eventos organizados pelo Projeto Rondon, associando o parceiro a um programa governamental que tem
por objetivos: contribuir para a inclusão social de segmentos carentes
ou isolados da população brasileira, apoiado nos conhecimentos e nas
habilidades dos rondonistas universitários na busca de soluções para
os problemas sociais locais; contribuir para a formação do universitário como cidadão; integrar o universitário ao processo de desenvolvimento nacional, por meio de ações participativas sobre a
realidade do País; consolidar no universitário brasileiro o sentido de
responsabilidade social coletiva em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais; estimular no universitário a produção de projetos coletivos locais, em parceria com as
comunidades assistidas; e exercer responsabilidade social e ambiental,
contribuindo com a cidadania e com o desenvolvimento sustentável
do País; e
d) disponibilizar, de comum acordo, imagens das operações
do Projeto Rondon para fins de divulgação institucional do parceiro.
6.11 - Nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" do item
6.10, a logomarca do parceiro será divulgada no próprio material que
ele acordar em ofertar, observado o padrão proposto pelo referido
parceiro e aprovado pela Coordenação-Geral do Projeto Rondon, sem
prejuízo de que, no mesmo material, haja a divulgação da logomarca
de outros apoiadores.
6.12 - Qualquer divulgação referente às atividades e aos
trabalhos desenvolvidos nas operações do Projeto Rondon deverá
observar o previsto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal e na
Instrução Normativa da SECOM-PR nº 7, de 19 de dezembro de
2014, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, além de contar com a anuência, por escrito, de cada um dos
parceiros, especialmente quanto ao conteúdo a ser veiculado e a
correta utilização de suas marcas.
7. DO CREDENCIAMENTO E DO DESCREDENCIAMENTO
7.1 - O credenciamento das entidades privadas sem fins
lucrativos, dependerá da análise documental e aprovação por parte da
CPC/Rondon.
7.2 - O credenciamento será formalizado mediante a assinatura do Termo de Credenciamento, conforme modelo do Anexo
VI, a ser homologado pelo Secretário de Pessoal, Ensino Saúde e
Desporto.
7.3 - As entidades cuja Proposta de Credenciamento for
aprovada pela CPC/Rondon assinarão o Termo de Credenciamento,
no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação para essa finalidade, o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo interessado e desde que haja motivo justificado aceito pela Comissão.
7.4 - O Termo de Credenciamento vinculado a este Edital
terá o prazo de vigência de 1 (um) ano, contado da respectiva homologação, o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo interessado com antecedência mínima de 30
(trinta) dias do seu encerramento.
7.5 - O ato de credenciamento por si só não confere o direito
à celebração do acordo de cooperação com o MD, ficando a sua
efetivação condicionada à avaliação da oportunidade e conveniência
por parte do DEPENS.
7.6 - O DEPENS manterá atualizada a relação das entidades
credenciadas a prestar apoio em benefício do Projeto Rondon.
7.7 - Poderá ocorrer o descredenciamento da entidade, durante a vigência do Termo de Credenciamento, quando for constatada,
a qualquer tempo, falsidade ou incorreção de informações em qualquer documento apresentado, ou qualquer outro fato desabonador que
torne desaconselhável a futura parceria, devendo a CPC/Rondon motivar o ato que levou ao descredenciamento.
7.8 - A decisão de revogar ou anular o credenciamento não
gerará direito de indenização, nem qualquer outro direito, prerrogativa
ou vantagem perante a administração pública.
7.9 - Da decisão de descredenciamento cabe recurso, endereçado à CPC/Rondon, conforme os prazos e as disposições dos
subitens 8.2 a 8.11 deste Edital.
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8. DOS RECURSOS
8.1 - O ato de não aprovação da Proposta de Credenciamento
será passível de recurso.
8.2 - Os interessados deverão apresentar recurso administrativo no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data em que forem
formalmente comunicados, resultado preliminar por meio do sitio
eletrônico do Projeto Rondon, da não aprovação de sua Proposta de
Credenciamento, sob pena de preclusão.
8.3 - Os recursos deverão ser apresentados em envelope
fechado com a inscrição Recurso Edital nº ___ de Chamamento
Público e entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso
de recebimento) ou pessoalmente para a CPC/Rondon, no seguinte
endereço:
MINISTÉRIO DA DEFESA
COORDENAÇÃO-GERAL DO PROJETO RONDON
CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO
RECURSO EDITAL Nº________
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO Q
PROTOCOLO
CEP 70.049-900 BRASÍLIA/DF
8.4 - É assegurado aos participantes obter vista dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses.
8.5 - Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do MD.
8.6 - O recurso será dirigido ao Diretor do DEPENS, por
intermédio da CPC/Rondon, que apreciará sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias ou,
nesse mesmo prazo, encaminhá-lo à autoridade competente, com as
informações necessárias ao julgamento. A decisão do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias,
contados do seu recebimento. A motivação deve ser explícita, clara e
congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
8. 7 - O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.8 - Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.
8.9 - O DEPENS não se responsabiliza por recursos não
recebidos em decorrência de eventuais problemas técnicos e de quaisquer tipos de falhas no serviço postal.
8.10 - Persistindo o ato impugnado por recurso, o recorrente
será informado da decisão e de seus fundamentos, arquivando-se o
processo administrativo correspondente.
8.11 - Não haverá reapreciação de recursos nem caberá novo
recurso da decisão de inadmissão ou improvimento do recurso.
9. DA CELEBRAÇÃO DOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO
9.1 - A CPC/Rondon cumprirá o que prescreve a Portaria
Normativa nº 3.070/MD, de 24 de novembro de 2014, que estabelece
procedimentos para a tramitação de atos normativos, ordinatórios e
demais documentos no âmbito da Administração Central do MD.
9.2 - O MD poderá celebrar acordo de cooperação com
quaisquer entidades credenciadas, segundo avaliação pautada pela
conveniência e oportunidade na constituição da parceria, desde que o
pretenso parceiro atenda aos seguintes requisitos:
a) os respectivos cadastro e credenciamento estejam válidos;
e
b) a respectiva Proposta de Credenciamento esteja atualizada
em relação às estimativas de custos, com elementos indicativos da
respectiva mensuração, os quais serão considerados hábeis para essa
finalidade enquanto estiverem válidas as propostas e orçamentos que
as respaldem, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
9.3 - A avaliação da oportunidade e conveniência da constituição de determinada parceria levará em consideração, inclusive, os
seguintes aspectos:
a) as diretrizes do Secretário de Pessoal, Ensino Saúde e
Desporto e os planejamentos operacionais, administrativos e orçamentários aprovados pelo Coordenador-Geral do Projeto Rondon, tendo em vista a execução de suas operações e demais ações relacionadas;
b) as necessidades de bens e serviços para as operações do
Projeto Rondon;
c) as previsões orçamentárias anuais para o período a ser
considerado;
d) a justificativa para a celebração do instrumento, inclusive
sob a ótica da necessidade de apoio ao Projeto, e os possíveis benefícios a serem obtidos pela implementação da parceria;
e) a eventual caracterização de conflito de interesses entre as
entidades responsáveis por diferentes propostas, inclusive no caso de
entidades privadas sem fins lucrativos que possuam algum tipo de
relação com o setor privado; e
f) a potencialidade de celebração de instrumentos específicos
com todos as entidades que demonstrarem interesse em apoiar o
Projeto Rondon.
9.4 - A CPC/Rondon instaurará e instruirá o processo administrativo destinado à formalização do acordo de cooperação relativo ao Projeto Rondon, conforme o modelo constante do Anexo
VII, bem como providenciará os ajustes necessários nas minutas dos
instrumentos jurídicos a serem celebrados com o pretenso parceiro.

9.5 - Quando necessário, a entidade será formalmente notificada, por e-mail, pelo DEPENS para apresentar, no prazo máximo
de 10 (dez) dias corridos, prorrogável uma vez por igual período, a
versão atualizada da Proposta de Credenciamento, nos termos da
alínea "b" do subitem 9.2 deste Edital.
9.6 - Os documentos do processo de credenciamento que
sejam pertinentes ao pretenso parceiro deverão instruir os autos destinados à celebração do respectivo acordo de cooperação.
9.7 - Para fins de celebração dos acordos de cooperação, a
compatibilização entre diferentes Propostas de Credenciamento será
realizada de forma discricionária pela Coordenação-Geral do Projeto
Rondon, inclusive quando contemplarem item (ns) idêntico(s), conforme especificações do Termo de Referência. Quando necessária a
escolha de uma entre duas ou mais propostas, será priorizada a mais
abrangente, especialmente quanto ao valor total estimado. No caso de
impossibilidade de compatibilização ou equivalência das propostas, a
Coordenação-Geral do Projeto Rondon buscará acordo entre os credenciados, que disporão de prazo para ajustar as respectivas propostas, inclusive quanto aos itens ofertados.
9.8 - Considerando o processo de cadastramento, a aprovação da Proposta de Credenciamento, a oportunidade e a conveniência administrativa e o Plano de Trabalho ajustado de comum
acordo entre o DEPENS e o futuro parceiro, a CPC/Rondon elaborará
a minuta do acordo de cooperação, acompanhada, entre outros documentos, do plano de trabalho e do termo de referência, conforme os
modelos dos Anexos III, IV, e VII, e encaminhará os autos à SEPESD
devidamente instruídos com notas técnicas, recomendando o estabelecimento do vínculo.
9.9 - As minutas de acordos de cooperação seguirão o modelo constante do Anexo VII, nos termos das cláusulas previamente
aprovadas pelo órgão de assessoramento jurídico do MD.
9.10 - Além das outras hipóteses previstas no próprio acordo
de cooperação, a não disponibilização dos bens e serviços no prazo
acordado poderá ensejar a rescisão do instrumento, ficando vedada a
celebração de novo acordo com o mesmo parceiro no âmbito do
Projeto Rondon.
9.11 - Não haverá repasse de recursos financeiros ou pagamento, a qualquer título, entre os parceiros, cabendo a cada um
prover os recursos financeiros, humanos e materiais necessários ao
exercício das atividades especificadas no acordo de cooperação a ser
celebrado, o qual não implicará em cooperação ou responsabilidade
de natureza jurídica ou fiscal entre os partícipes.
9.12 - Compete ao Diretor do DEPENS celebrar os acordos
de cooperação, nos termos do art. 1º da Portaria nº 754/SEPESD/SGMD, de 30 de março de 2015.
9.13 - Os acordos de cooperação e os ajustes correlatos serão
registrados e arquivados na SEPESD, para controle e acompanhamento, de acordo com o art. 2º da Portaria nº 754/SEPESD/SG-MD,
de 2015.
9.14 - A decisão de descredenciamento, a qualquer tempo,
poderá ensejar a rescisão unilateral do acordo de cooperação, conforme dispõem os subitens 7.7 a 7.9 deste Edital.
10. DOS PRAZOS
10.1 - O presente Edital de Chamamento Público terá vigência de 2 (dois) anos, a contar da data de sua publicação no Diário
Oficial da União (DOU), período no qual será admitido o envio da
documentação relativa ao cadastramento das entidades interessadas,
acompanhada das respectivas Propostas de Credenciamento e seus
anexos, de segunda a sexta-feira, no horário de funcionamento do
protocolo do MD (9h às 18h).
10.2 - A critério do MD, poderá ser publicado outro Edital
de Chamamento Público em complementação ou substituição ao presente, mesmo durante o seu prazo de vigência.
10.3 - O MD não se responsabilizará pelas Propostas de
Credenciamento que não forem enviadas ao DEPENS por problemas
com os correios, ou transportes, ou por falta de energia elétrica,
problemas no servidor, na transmissão de dados, na linha telefônica
ou em provedores de acesso dos usuários, por casos fortuitos ou de
força maior, bem como pelas informações que apresentarem dados
incorretos, incompletos ou inverídicos e, ainda, os que não apresentarem a correta documentação, cabendo à entidade proponente
assegurar-se do correto envio da proposta, observando, assim, a instrução dos procedimentos previstos neste Edital.
11. DAS SANÇÕES
11.1. Em relação ao Decreto nº 8.726/2016, arts.71 a 74.
Art. 71. Quando a execução da parceria estiver em desacordo
com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014,
e da legislação específica, a administração pública federal poderá
aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:
I - advertência;
II - suspensão temporária; e
III - declaração de inidoneidade.
§ 1º É facultada a defesa do interessado no prazo de dez
dias, contado da data de abertura de vista dos autos processuais.
§ 2º A sanção de advertência tem caráter preventivo e será
aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela organização da sociedade civil no âmbito da parceria que não justifiquem a
aplicação de penalidade mais grave.
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§ 3º A sanção de suspensão temporária será aplicada nos
casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a
gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto,
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a administração pública federal.
§ 4º A sanção de suspensão temporária impede a organização
da sociedade civil de participar de chamamento público e celebrar
parcerias ou contratos com órgãos e entidades da administração pública federal por prazo não superior a dois anos.
§ 5º A sanção de declaração de inidoneidade impede a organização da sociedade civil de participar de chamamento público e
celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas as
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a organização
da sociedade civil ressarcir a administração pública federal pelos
prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de dois anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.
§ 6º A aplicação das sanções de suspensão temporária e de
declaração de inidoneidade é de competência exclusiva de Ministro
de Estado.
Art. 72. Da decisão administrativa que aplicar as sanções
previstas nos incisos I a III do caput do art. 71 caberá recurso
administrativo, no prazo de dez dias, contado da data de ciência da
decisão.
Parágrafo único. No caso da competência exclusiva do Ministro de Estado prevista no § 6 do art. 71, o recurso cabível é o
pedido de reconsideração.
Art. 73. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão
temporária ou de declaração de inidoneidade, a organização da sociedade civil deverá ser inscrita, cumulativamente, como inadimplente
no SIAFI e no SINCOV, enquanto perdurarem os efeitos da punição
ou até que seja promovida a reabilitação.
Art. 74. Prescrevem no prazo de cinco anos as ações punitivas da administração pública federal destinadas a aplicar as sanções previstas neste Decreto, contado da data de apresentação da
prestação de contas ou do fim do prazo de noventa dias a partir do
término da vigência da parceria, no caso de omissão no dever de
prestar contas.
Parágrafo único. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo destinado à apuração da infração.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - Este Edital e seus respectivos anexos serão divulgados, durante seu prazo de vigência, na página do sítio oficial do
Ministério da Defesa na internet. Qualquer modificação no Edital
ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,
alterando-se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
12.2 - As informações referentes ao presente Chamamento
Público, inclusive o seu resultado, permanecerão acessíveis na página
do sítio oficial do MD na internet por um período não inferior a 5
(cinco) anos, contados da publicação inicial na imprensa oficial.
12.3 - O instrumento de parceria será celebrado de acordo
com a avaliação discricionária do DEPENS, respeitado o interesse
público envolvido no Projeto Rondon. O credenciamento das entidades não obriga a Administração Pública a firmar o instrumento de
parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito
subjetivo à formalização do acordo de cooperação.
12.4 - A qualquer tempo, o presente Edital de Chamamento
Público poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no
todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito
a indenização ou reclamação de qualquer natureza.
12.5 - A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados
em qualquer etapa deste Edital. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará
na imediata exclusão do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido celebrado o acordo de cooperação, na rescisão do instrumento, sem prejuízo das sanções cabíveis.
12.6 - O MD resolverá os casos omissos e as situações não
previstas no presente Edital de Chamamento Público, observadas as
disposições legais e os princípios que regem a Administração Pública.
12.7 - Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo
parte integrante:
Anexo I - Modelo de Ficha de Cadastro;
Anexo II - Modelo Proposta de Credenciamento em Apoio
ao Projeto Rondon;
Anexo III - Modelo de Proposta de Plano de Trabalho;
Anexo IV - Modelos de Termos de Referência;
Anexo V - Ficha de Avaliação;
Anexo VI - Modelo de Termo de Credenciamento; e
Anexo VII - Modelo de Acordo de Cooperação.
AUGUSTO CESAR AMARAL - Brigadeiro de Infantaria
Diretor do Departamento de Ensino
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