MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Resultado Preliminar do Edital SENASP, de 28 de julho de 2014
Mulheres da Paz e Proteção de Jovens em Território Vulnerável – PROTEJO
PRONASCI
1. A Secretaria Nacional de Segurança Pública torna público o resultado preliminar da
habilitação das propostas municipais, relativas ao Edital - Mulheres da Paz e Proteção de
Jovens em Território Vulnerável – PROTEJO, no âmbito do Programa Nacional de
Segurança com Cidadania – PRONASCI:
PROPOSTAS HABILITADAS

UF

PROPONENTE

Nº DA PROPOSTA

BA

Casa Nova

048288/2014

BA
CE
CE
CE
ES

Luis Eduardo Magalhães
Eusébio
Juazeiro do Norte
Russas
Guaraparí

048287/2014
048411/2014
048144/2014
048158/2014
048175/2014

ES

Serra

047893/2014

GO Luziânia
GO Valparaíso de Goiás
MA Timon

047681/2014
048314/2014
048164/2014

MG Viçosa

048396/2014

MS

Corumbá

048408/2014

PE

Goiana

048215/2014

PE
PR
PR
PR
PR
RJ
RS
RS
SP
SP

Petrolina
Almirante Tamandaré
Foz do Iguaçu
Ponta Grossa
Santa Terezinha de Itaipu
Itaguaí
Rio Grande
Vacaria
Leme
Mauá

048178/2014
048163/2014
048119/2014
048213/2014
048353/2014
048336/2014
047150/2014
048217/2014
048286/2014
048304/2014

Ordenadas por UF.
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PROPOSTAS INABILITADAS

Nº

1

2

3

4

UF

AP

BA

BA

BA

PROPONENTE

Macapá

Almadina

Andaraí

Anguera

Nº DA
PROPOSTA

048405/2014

048138/2014

046623/2014

047353/2014

MOTIVO
A Proposta não contém Termo de Referência para os
serviços de Pessoa Jurídica e material de consumo, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo". A Proposta não contém os orçamentos para todos
os itens, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na aba
Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido o
Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência".

A Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade”.
.A Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos, conforme
critério 2.15 do edital. "2.15. Na aba Projeto Básico/Termo
de Referência deverá ser inserido o Termo de Referência das
Despesas para todos os bens e serviços solicitados, contendo
a pesquisa mercadológica realizada em, no mínimo, três
empresas com diferentes CNPJ, conforme Anexo II deste
Edital bem como os orçamentos enviados pelas empresas
para composição do Termo de Referência".
A proposta não apresenta descrição do objeto a ser
executado; justificativa contendo a caracterização dos
interesses recíprocos, a relação entre a proposta apresentada
e os objetivos e diretrizes do programa federal e a indicação
do público alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados
esperados. A Proposta não contém Termo de Referência,
conforme critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao
Anexo II (Termo de Referência das Despesas), não será
aceita pesquisa mercadológica sem as três cotações para
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todos os itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.". A proposta não atende aos critérios
específicos da linha de financiamento: Mulheres da Paz e
PROTEJO (foco etário, social e territorial) e respeito às
Diretrizes Nacionais dos Projetos (Anexo I).

5

6

BA

BA

Araçás

Araçás

048269/2014

047348/2014

A Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos, conforme
critério 2.15 do edital. "2.15. Na aba Projeto Básico/Termo
de Referência deverá ser inserido o Termo de Referência das
Despesas para todos os bens e serviços solicitados, contendo
a pesquisa mercadológica realizada em, no mínimo, três
empresas com diferentes CNPJ, conforme Anexo II deste
Edital bem como os orçamentos enviados pelas empresas
para composição do Termo de Referência.". O Proponente
não informou o Público-alvo igual ao estabelecido do Edital.
A proposta não apresenta: Descrição do objeto a ser
executado; justificativa contendo a caracterização dos
interesses recíprocos, a relação entre a proposta apresentada
e os objetivos e diretrizes do programa federal e a indicação
do público alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados
esperados. A Proposta não contém Termo de Referência,
conforme critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao
Anexo II (Termo de Referência das Despesas), não será
aceita pesquisa mercadológica sem as três cotações para
todos os itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos, conforme
critério 2.15 do edital. "2.15. Na aba Projeto Básico/Termo
de Referência deverá ser inserido o Termo de Referência das
Despesas para todos os bens e serviços solicitados, contendo
a pesquisa mercadológica realizada em, no mínimo, três
empresas com diferentes CNPJ, conforme Anexo II deste
Edital bem como os orçamentos enviados pelas empresas
para composição do Termo de Referência.". A proposta não
atende aos critérios específicos da linha de financiamento.
Mulheres da Paz e PROTEJO (foco etário, social e
territorial) e respeito às Diretrizes Nacionais dos Projetos
(Anexo I).
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7

BA

Aurelino Leal

048137/2014

8

BA

Campo Formoso

048423/2014

9

BA

Campo Formoso

047347/2014

10

BA

Conceição do Coité

047355/2014

A Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos, conforme
critério 2.15 do edital. "2.15. Na aba Projeto Básico/Termo
de Referência deverá ser inserido o Termo de Referência das
Despesas para todos os bens e serviços solicitados, contendo
a pesquisa mercadológica realizada em, no mínimo, três
empresas com diferentes CNPJ, conforme Anexo II deste
Edital bem como os orçamentos enviados pelas empresas
para composição do Termo de Referência.". O Proponente
não apresentou Projeto de Convênio.
A Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência".
A proposta não apresenta: justificativa contendo a
caracterização dos interesses recíprocos, a relação entre a
proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa
federal e a indicação do público alvo, do problema a ser
resolvido e dos resultados esperados.A Proposta não contém
Termo de Referência, conforme critério 3.1.2 do edital.
"3.1.2 Em relação ao Anexo II (Termo de Referência das
Despesas), não será aceita pesquisa mercadológica sem as
três cotações para todos os itens da proposta ou sem
declaração/certificado de exclusividade para bem ou serviço
de fornecimento exclusivo", bem como não contém os
orçamentos enviados pelas empresas, conforme critério 2.15
do edital. "2.15. Na aba Projeto Básico/Termo de Referência
deverá ser inserido o Termo de Referência das Despesas
para todos os bens e serviços solicitados, contendo a
pesquisa mercadológica realizada em, no mínimo, três
empresas com diferentes CNPJ, conforme Anexo II deste
Edital bem como os orçamentos enviados pelas empresas
para composição do Termo de Referência.".
A proposta não apresenta: Descrição do objeto a ser
executado; justificativa contendo a caracterização dos
interesses recíprocos, a relação entre a proposta apresentada
e os objetivos e diretrizes do programa federal e a indicação
do público alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados
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esperados. A Proposta não contém Termo de Referência,
conforme critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao
Anexo II (Termo de Referência das Despesas), não será
aceita pesquisa mercadológica sem as três cotações para
todos os itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.".

11

12

BA

BA

Euclides da Cunha

Ibirapitanga

047343/2014

048420/2014

A proposta não apresenta: Descrição do objeto a ser
executado; justificativa contendo a caracterização dos
interesses recíprocos, a relação entre a proposta apresentada
e os objetivos e diretrizes do programa federal e a indicação
do público alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados
esperados. A Proposta não contém Termo de Referência,
conforme critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao
Anexo II (Termo de Referência das Despesas), não será
aceita pesquisa mercadológica sem as três cotações para
todos os itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo;", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.".

A Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência".

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

13

BA

Ibirapitanga

047345/2014

14

BA

Inhambupe

048412/2014

15

BA

Ipiau

048351/2014

16

BA

São Domingos

047350/2014

17

BA

Serrinha

048127/2014

A proposta não apresenta: Descrição do objeto a ser
executado; justificativa contendo a caracterização dos
interesses recíprocos, a relação entre a proposta apresentada
e os objetivos e diretrizes do programa federal e a indicação
do público alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados
esperados. A Proposta não contém Termo de Referência,
conforme critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao
Anexo II (Termo de Referência das Despesas), não será
aceita pesquisa mercadológica sem as três cotações para
todos os itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.".
A Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade”.
A Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade”.
A Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade”. O Proponente não apresentou Projeto de
Convênio.
Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
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Termo de Referência.".
O Proponente não informou o Público-alvo igual ao
estabelecido do Edital. Ainda, demonstrou inconsistência
técnica com o edital, contemplando as ações voltadas para
crianças e jovens de 06 a 29 anos, contrariando os termos do
item: '3.3. Propostas cujo escopo e/ou objeto não estejam
compatíveis com os resultados esperados nem se relacionem
às áreas temáticas e linhas de financiamento constantes no
item 1 – Do Objeto, do presente Edital".

18

BA

Serrinha

048109/2014

19

BA

Valente

048281/2014

20

BA

Vitória da Conquista

048344/2014

21

CE

Aquiraz

048394/2014

Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.".
O Proponente não informou o Público-alvo igual ao
estabelecido do Edital. Ainda, demonstrou inconsistência
técnica com o edital, contemplando as ações voltadas
somente para as mulheres, contrariando os termos do item:
'3.3. Propostas cujo escopo e/ou objeto não estejam
compatíveis com os resultados esperados nem se relacionem
às áreas temáticas e linhas de financiamento constantes no
item 1 – Do Objeto, do presente Edital".
A Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade”.
A Proposta não contém no Termo de Referência as 03
cotações para os serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
conforme critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao
Anexo II (Termo de Referência das Despesas), não será
aceita pesquisa mercadológica sem as três cotações para
todos os itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade”.
A Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade”.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

22

CE

Boa Viagem

048407/2014

23

ES

Guaçuí

048235/2014

24

GO

Damolândia

048381/2014

25

GO

Divinópolis de Goiás

048360/2014

26

GO

Indiara

048380/2014

27

GO

Jandaia

048384/2014

A Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade”.
Proposta não contém no Termo de Referência as cotações
para todos os itens, conforme critério 3.1.2 do edital. "3.1.2
Em relação ao Anexo II (Termo de Referência das
Despesas), não será aceita pesquisa mercadológica sem as
três cotações para todos os itens da proposta ou sem
declaração/certificado de exclusividade para bem ou serviço
de fornecimento exclusivo".
Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.". O Proponente não apresentou
Projeto de Convênio.
Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo".
A Proposta não contém os orçamentos enviados pelas
empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na aba
Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido o
Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.”.
A Proposta não contém os orçamentos enviados pelas
empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na aba
Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido o
Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
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28

29

GO

GO

Mara Rosa

Nova Veneza

048386/2014

048305/2014

30

GO

Rio Verde

048390/2014

31

GO

São Miguel do Araguaia

048354/2014

32

GO

Vianopólis

048387/2014

orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência".
Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.". O Proponente não apresentou
Projeto de Convênio.
Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo”.
Proposta não contém no Termo de Referência as cotações
para todos os itens, conforme critério 3.1.2 do edital. "3.1.2
Em relação ao Anexo II (Termo de Referência das
Despesas), não será aceita pesquisa mercadológica sem as
três cotações para todos os itens da proposta ou sem
declaração/certificado de exclusividade para bem ou serviço
de fornecimento exclusivo".
Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo”.
A proposta apresenta justificativa incompleta, contrariando o
disposto na Portaria Interministerial nº 507/2011 e com os
critérios estabelecidos no presente Edital;". (art. 19, V da
Portaria Interministerial nº 507/2011). A Proposta não
contém no Termo de Referência as cotações, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo;". A proposta não prevê prazo de execução
compatível com o prazo estabelecido no Edital (24 meses).
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33

MA

Trizidela Do Vale

048374/2014

34

MG

Montes Claros

048312/2014

35

MG

Governador Valadares

048385/2014

36

MS

Campo Grande

048361/2014

A proposta apresenta justificativa incompleta, contrariando o
disposto na Portaria Interministerial nº 507/2011 e com os
critérios estabelecidos no presente Edital;". (art. 19, V da
Portaria Interministerial nº 507/2011). A proposta possui
decisiva inconsistência técnica referente a previsão de
aquisição de veículo caracterizado para a Guarda Municipal
fazer o transporte dos beneficiários dos cursos. A proposta
não prevê prazo de execução compatível com o prazo
estabelecido no Edital (24 meses). O Proponente não
apresentou Projeto de Convênio.

A proposta não contém os orçamentos enviados pelas
empresas para todos os itens, conforme critério 2.15 do
edital. "2.15. Na aba Projeto Básico/Termo de Referência
deverá ser inserido o Termo de Referência das Despesas
para todos os bens e serviços solicitados, contendo a
pesquisa mercadológica realizada em, no mínimo, três
empresas com diferentes CNPJ, conforme Anexo II deste
Edital bem como os orçamentos enviados pelas empresas
para composição do Termo de Referência.", bem como não
consta a assinatura do responsável pela pesquisa
mercadológica no Termo de Referência
A Proposta não contém os orçamentos enviados pelas
empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na aba
Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido o
Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.".
A proposta apresenta justificativa incompleta, contrariando o
disposto na Portaria Interministerial nº 507/2011 e com os
critérios estabelecidos no presente Edital;". (art. 19, V da
Portaria Interministerial nº 507/2011). A Proposta não
contém no Termo de Referência as cotações para todos os
itens, conforme critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao
Anexo II (Termo de Referência das Despesas), não será
aceita pesquisa mercadológica sem as três cotações para
todos os itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo". Proposta não contém os orçamentos enviados
pelas empresas para todos os itens, conforme critério 2.15 do
edital. "2.15. Na aba Projeto Básico/Termo de Referência
deverá ser inserido o Termo de Referência das Despesas
para todos os bens e serviços solicitados, contendo a
pesquisa mercadológica realizada em, no mínimo, três
empresas com diferentes CNPJ, conforme Anexo II deste
Edital bem como os orçamentos enviados pelas empresas
para composição do Termo de Referência".
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37

MS

Corguinho

047799/2014

38

PA

Itaituba

048152/2014

39

PE

Paulista

048325/2014

40

41

PE

PR

Recife

Barbosa Ferraz

048357/2014

048414/2014

A proposta apresenta justificativa incompleta, contrariando o
disposto na Portaria Interministerial nº 507/2011 e com os
critérios estabelecidos no presente Edital;". (art. 19, V da
Portaria Interministerial nº 507/2011). A Proposta não
contém Termo de Referência, conforme critério 3.1.2 do
edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II (Termo de Referência
das Despesas), não será aceita pesquisa mercadológica sem
as três cotações para todos os itens da proposta ou sem
declaração/certificado de exclusividade para bem ou serviço
de fornecimento exclusivo".
A proposta não contém os orçamentos enviados pelas
empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na aba
Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido o
Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência", bem como não consta a assinatura do
responsável pela pesquisa mercadológica no Termo de
Referência.
A proposta apresenta justificativa incompleta, contrariando o
disposto na Portaria Interministerial nº 507/2011 e com os
critérios estabelecidos no presente Edital;". (art. 19, V da
Portaria Interministerial nº 507/2011). A proposta possui
decisiva inconsistência técnica tendo como meta a estrutura
da Secretaria de Segurança Cidadã e Defesa Civil.
Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo".
Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.".
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42

43

44

PR

PR

PR

Colombo

Colombo

Nova Esperança

048219/2014

048159/2014

048358/2014

Proposta não atende ao objeto do edital, projetos Mulheres
da Paz e PROTEJO, cujo escopo apresentado contempla
somente as ações voltadas ao Protejo. Proposta excluída nos
termos do item: '3.3. Propostas cujo escopo e/ou objeto não
estejam compatíveis com os resultados esperados nem se
relacionem às áreas temáticas e linhas de financiamento
constantes no item 1 – Do Objeto, do presente Edital".
Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.". O Proponente não apresentou
Projeto de Convênio.

Proposta não atende ao objeto do edital, projetos Mulheres
da Paz e PROTEJO, cujo escopo apresentado contempla
somente as ações voltadas às mulheres. Proposta excluída
nos termos do item: '3.3. Propostas cujo escopo e/ou objeto
não estejam compatíveis com os resultados esperados nem se
relacionem às áreas temáticas e linhas de financiamento
constantes no item 1 – Do Objeto, do presente Edital".
Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.". O Proponente não apresentou
Projeto de Convênio.

Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
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itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.". O Proponente não apresentou
Projeto de Convênio.

45

PR

São João do Ivai

048413/2014

46

RJ

Belford Roxo

048323/2014

47

RJ

Niterói

048321/2014

48

RJ

Queimados

047997/2014

Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.".

Proposta não contém no Termo de Referência as cotações
para todos os itens, conforme critério 3.1.2 do edital. "3.1.2
Em relação ao Anexo II (Termo de Referência das
Despesas), não será aceita pesquisa mercadológica sem as
três cotações para todos os itens da proposta ou sem
declaração/certificado de exclusividade para bem ou serviço
de fornecimento exclusivo”.
Proposta não contém em todos os itens do Termo de
Referência o nome das empresas cotadas e o valor unitário ,
conforme critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao
Anexo II (Termo de Referência das Despesas), não será
aceita pesquisa mercadológica sem as três cotações para
todos os itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo".
Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
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o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência".

49

RJ

Rio De Janeiro

047120/2014

50

RJ

São Pedro Da Aldeia

048148/2014

51

RS

Alegrete

048151/2014

52

RS

Bagé

048229/2014

Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência".
Proposta não contém Termo de Referência para Contratação
de Pessoa Jurídica, conforme critério 3.1.2 do edital. "3.1.2
Em relação ao Anexo II (Termo de Referência das
Despesas), não será aceita pesquisa mercadológica sem as
três cotações para todos os itens da proposta ou sem
declaração/certificado de exclusividade para bem ou serviço
de fornecimento exclusivo".
Proposta não apresenta 03 orçamentos enviados pelas
empresas para todos os itens, conforme critério 2.15 do
edital. "2.15. Na aba Projeto Básico/Termo de Referência
deverá ser inserido o Termo de Referência das Despesas
para todos os bens e serviços solicitados, contendo a
pesquisa mercadológica realizada em, no mínimo, três
empresas com diferentes CNPJ, conforme Anexo II deste
Edital bem como os orçamentos enviados pelas empresas
para composição do Termo de Referência".
Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.".
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53

RS

Parobé

048010/2014

54

RS

Passo Fundo

047999/2014

55

RS

Santa Rosa

048379/2014

56

SC

Correia Pinto

048313/2014

57

SP

Guarulhos

047102/2014

58

SP

Itapeva

048291/2014

Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo".
Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo".
Proposta não atende ao objeto do edital, projetos Mulheres
da Paz e PROTEJO, cujo escopo apresentado contempla
somente as ações voltadas às mulheres. Proposta excluída
nos termos do item: '3.3. Propostas cujo escopo e/ou objeto
não estejam compatíveis com os resultados esperados nem se
relacionem às áreas temáticas e linhas de financiamento
constantes no item 1 – Do Objeto, do presente Edital".

Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo". O proponente não apresentou Projeto de
Convênio.
Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo;", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.".
Proposta incompatível com o disposto na Portaria
Interministerial nº 507/2011: "Art. 19. e com os critérios
estabelecidos no presente Edital: Justificativa contendo a
caracterização dos interesses recíprocos, a relação entre a
proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa
federal e a indicação do público alvo, do problema a ser
resolvido e dos resultados esperados. Não consta nas abas do
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SICONV o detalhamento dos itens que serão adquiridos em
desacordo com o critério 2.7 do edital. “Deverão ser
cadastradas as ações a serem desenvolvidas, no SICONV,
nas seguintes abas:Dados, Programas, Crono Físico, Crono
Desembolso, Plano de Aplicação Detalhado, Anexos,Projeto
Básico/Termo de Referência, conforme solicitações da
SENASP e em consonância com a Legislação e normas
vigentes relacionadas ao programa objeto deste Edital”.

59

60

61

SP

SP

SP

Itapevi

Orlandia

Santo André

047191/2014

048329/2014

048196/2014

Não contém os orçamentos enviados pelas empresas,
conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na aba Projeto
Básico/Termo de Referência deverá ser inserido o Termo de
Referência das Despesas para todos os bens e serviços
solicitados, contendo a pesquisa mercadológica realizada
em, no mínimo, três empresas com diferentes CNPJ,
conforme Anexo II deste Edital bem como os orçamentos
enviados pelas empresas para composição do Termo de
Referência".
Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo;", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.;". O Proponente não apresentou
Projeto de Convênio.
A proposta apresenta o valor de Repasse inferior a R$
100.000,00, em desacordo ao item 2.3. do edital “As
propostas deverão ter orçamento compatível com as
atividades e resultados previstos, não devendo o valor a ser
repassado pela União ser inferior a R$ 100.000,00 (cem mil
reais), por proposta”.

Proposta não apresenta 03 cotações para todos os itens,
contrariando o critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao
Anexo III (Termo de Referência das Despesas), não será
aceita pesquisa mercadológica sem as três cotações para
todos os itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas para todos os itens, conforme critério 2.15 do
edital. "2.15. Na aba Projeto Básico/Termo de Referência
deverá ser inserido o Termo de Referência das Despesas
para todos os bens e serviços solicitados, contendo a
pesquisa mercadológica realizada em, no mínimo, três
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empresas com diferentes CNPJ, conforme Anexo II deste
Edital bem como os orçamentos enviados pelas empresas
para composição do Termo de Referência.;". O Proponente
não apresentou Projeto de Convênio. A proposta não prevê
prazo de execução compatível com o prazo estabelecido no
Edital (24 meses).

62

63

SP

Santo Antonio Da
Alegria

SP

Ordenadas por UF.

Sorocaba

048338/2014

048378/2014

Proposta não contém Termo de Referência, conforme
critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao Anexo II
(Termo de Referência das Despesas), não será aceita
pesquisa mercadológica sem as três cotações para todos os
itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo;", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.". Proposta possui decisiva
inconsistência técnica, Consta na justificativa: Qualificação
e Modernização da Guarda. Objeto: Implantação do
Programa Segurança Pública com Cidadania, o que
contraria o objeto do edital, projetos Mulheres da Paz e
PROTEJO, cujo escopo apresentado contempla as ações
voltadas às mulheres e Jovens nos termos do item: '3.3.
Propostas cujo escopo e/ou objeto não estejam compatíveis
com os resultados esperados nem se relacionem às áreas
temáticas e linhas de financiamento constantes no item 1 –
Do Objeto, do presente Edital".

Proposta não apresenta 03 cotações para todos os itens,
contrariando o critério 3.1.2 do edital. "3.1.2 Em relação ao
Anexo III (Termo de Referência das Despesas), não será
aceita pesquisa mercadológica sem as três cotações para
todos os itens da proposta ou sem declaração/certificado de
exclusividade para bem ou serviço de fornecimento
exclusivo", bem como não contém os orçamentos enviados
pelas empresas, conforme critério 2.15 do edital. "2.15. Na
aba Projeto Básico/Termo de Referência deverá ser inserido
o Termo de Referência das Despesas para todos os bens e
serviços solicitados, contendo a pesquisa mercadológica
realizada em, no mínimo, três empresas com diferentes
CNPJ, conforme Anexo II deste Edital bem como os
orçamentos enviados pelas empresas para composição do
Termo de Referência.".
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PROPOSTAS NÃO ENVIADAS PARA ANÁLISE (SOMENTE CADASTRADAS)
Nº

UF

PROPONENTE

1 AL São Miguel dos Campos

2 BA Anguera

3 BA Anguera

4 BA Aracas

Nº DA
PROPOSTA

048322/2014

048274/2014

048273/2014

048268/2014

SITUAÇÃO

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".
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5 BA Campo Formoso

6 BA Campo Formoso

7

8

9

BA

BA

BA

Conceicao da Feira

Conceicao do Coite

Conceicao do Coite

048266/2014

048265/2014

048416/2014

048276/2014

048275/2014

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".
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10

11

12

13

14

BA

BA

BA

BA

BA

Euclides da Cunha

Euclides da Cunha

Ibicui

Ibicui

Ibirapitanga

048250/2014

048249/2014

048284/2014

048282/2014

048252/2014

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital”.

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

15

16

17

18

19

BA

BA

BA

BA

BA

Ibirapitanga

Itabuna

Retirolandia

Retirolandia

Santo Antonio de Jesus

048251/2014

046257/2014

048278/2014

048277/2014

046811/2014

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".
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20

21

22

23

24

BA

BA

BA

BA

ES

São Domingos

São Domingos

Seabra

Valente

Guarapari

048272/2014

048271/2014

046494/2014

048280/2014

048142/2014

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".
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25

26

27

28

29

GO

GO

GO

MA

Cristalina

Goiânia

Planaltina

Governador Nunes Freire

MG Carmo Do Rio Claro

048415/2014

047824/2014

048302/2014

047225/2014

048128/2014

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".
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30

31

32

33

34

PE

PI

PI

PI

PR

Jaboatão Dos Guararapes 048382/2014

Francisco Santos

Parnagua

Sebastião Barros

Guaratuba

047195/2014

047139/2014

047138/2014

048192/2014

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".
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35

36

37

38

39

PR

RJ

RJ

RJ

RS

Santa Terezinha De Itaipu

Campos Dos Goytacazes

Itaborai

Nova Iguaçu

Palmares do Sul

048356/2014

046276/2014

047450/2014

047924/2014

046684/2014

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".
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40

41

42

SP

SP

TO

Taboão da Serra

Taubate

048391/2014

048186/2014

Palmas

048267/2014

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

Proposta cadastrada no SICONV e não enviada para
análise pelo proponente, em desacordo com o item 2.1. do
edital "2.1. As propostas deverão atender ao disposto neste
Edital e seus anexos e deverão ser cadastradas e enviadas
para análise via SICONV até a data prevista no item 7 deste
Edital".

PROPOSTAS CANCELADAS PELO PROPONENTE
Nº

1

2

UF

BA

ES

PROPONENTE

Ipiau

Guarapari

Nº DA
PROPOSTA

048077/2014

047438/2014

SITUAÇÃO

Proposta cadastrada no SICONV e cancelada, em
desacordo com o item 2.1. do edital "2.1. As propostas
deverão atender ao disposto neste Edital e seus anexos e
deverão ser cadastradas e enviadas para análise via
SICONV até a data prevista no item 7 deste Edital".
Proposta cadastrada no SICONV e cancelada, em
desacordo com o item 2.1. do edital "2.1. As propostas
deverão atender ao disposto neste Edital e seus anexos e
deverão ser cadastradas e enviadas para análise via
SICONV até a data prevista no item 7 deste Edital".
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3

4

5

6

PE

RJ

RS

RS

Jaboatão Dos Guararapes 048320/2014

Proposta cadastrada no SICONV e cancelada, em
desacordo com o item 2.1. do edital "2.1. As propostas
deverão atender ao disposto neste Edital e seus anexos e
deverão ser cadastradas e enviadas para análise via
SICONV até a data prevista no item 7 deste Edital".

Niterói

048319/2014

Proposta cadastrada no SICONV e cancelada, em
desacordo com o item 2.1. do edital "2.1. As propostas
deverão atender ao disposto neste Edital e seus anexos e
deverão ser cadastradas e enviadas para análise via
SICONV até a data prevista no item 7 deste Edital".

047944/2014

Proposta cadastrada no SICONV e cancelada, em
desacordo com o item 2.1. do edital "2.1. As propostas
deverão atender ao disposto neste Edital e seus anexos e
deverão ser cadastradas e enviadas para análise via
SICONV até a data prevista no item 7 deste Edital".

047943/2014

Proposta cadastrada no SICONV e cancelada, em
desacordo com o item 2.1. do edital "2.1. As propostas
deverão atender ao disposto neste Edital e seus anexos e
deverão ser cadastradas e enviadas para análise via
SICONV até a data prevista no item 7 deste Edital".

Vacaria

Vacaria

Ordenadas por UF.

5. Os espelhos de habilitação estão disponíveis na aba “pareceres” do SICONV, em
cada uma das propostas que tenham sido enviadas para análise.

6. Por motivo de problemas técnicos no sitio eletrônico do Ministério da Justiça, que
inviabilizaram a Publicação do Resultado Preliminar da habilitação no dia
16/09/2014, o prazo para interposição de eventuais recursos passa a ser de 17/09/2014
a 20/09/2014, via e-mail: protejomulheresdapaz@mj.gov.br, de acordo com o
Formulário Modelo disponível no site do MJ e demais orientações previstas no Edital.

Brasília, 16 de setembro de 2014.
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