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c) cópia de documentos que comprovem a vinculação a instituição de pesquisa ou de ensino superior e
de documentos que indiquem a coordenação da organização ou grupo, no caso de entidades civis que se
inscreverem na categoria organizações ou grupos de pesquisa;

d) formulário(s) de projeto preenchido(s) e assinado(s) pelo(a) representante legal da entidade ou
organização da sociedade civil ou coordenador(a) do grupo de pesquisa, específicos para a categoria
selecionada

declaraÇÃO: "Atesto a veracidade das informações descritas neste formulário de inscrição e me
declaro ciente que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de
apuração na forma da Lei".

Assinatura do(a) Representante Legal
CPF:

ANEXO III
FORMULÁRIO DE PROJETO

Edital Nº XX/2018
Processo seletivo de entidades e organizações da sociedade civil para comporem o Conselho de

Transparência Pública e Combate à Corrupção - CTPCC.
1.Categoria de participação: assinale a opção escolhida

. Categoria I: Projeto de fomento em transparência, acesso à informação ou governo aberto

. Categoria II: Projetos de avaliação de políticas públicas, combate à corrupção e fiscalização
dos recursos públicos

. Categoria III: Projetos de integridade ou ética organizacional

. Categoria IV: organização de pesquisa ou um grupo de pesquisa acadêmico dedicado a
projetos relacionados com os temas definidos no caput do art. 1º do Decreto nº
9.468/2018

. Categoria V: entidade de representação interfederativa de órgãos de controle e fiscalização
ou de órgãos de administração pública estatal ou distrital

. Categoria VI: entidade nacional representativa do setor produtivo, comercial ou de ser-
viços

2. Identificação do Projeto:
. Nome do Projeto:
.

. Objetivos do Projeto:

.

3. Duração do Projeto (para projetos em andamento, considerar data final como agosto de 2018):

. Data inicial (mês/ano)

. Data final (mês/ano)

4. Abrangência do Projeto:

.

. Até 3 Estados

. Entre 4 e 7 Estados

. Acima de 8 Estados

5.Resultados do Projeto

. Resultados Previstos:

.

.

Resultados Alcançados:

.

6.Indique fontes para verificação das informações do projeto (abrangência, duração, alcance de
resultados)

.

Declaração: "Atesto a veracidade das informações descritas neste FORMULÁRIO DE PROJETO e
me declaro ciente que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro,
passível de apuração na forma da Lei".

Assinatura do(a) Representante Legal
CPF:

SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

COORDENAÇÃO-GERAL DE DOCUMENTAÇÃO
E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2018 - UASG 370003

Nº Processo: 00190109673201618.
PREGÃO SRP Nº 9/2017. Contratante: MINISTERIO DA
TRANSPARENCIA E -CONTROLADORIA-GERAL DA UN.
CNPJ Contratado: 09162855000274. Contratado : PTLS
SERVICOS DE TECNOLOGIA E -ASSESSORIA TECNICA
LTDA. Objeto: O presente Contrato tem por objeto a aquisição,
por meio de Sistema de Registro de Preços - srp, arp 05/2017,
item 7, dos Codec's de videocanferência, de acordo com as
especificações técnicas descritas no Termo de Referência.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002,
Decreto nº 3.555/2000,Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº
8.538/2015, IN 02/2008. Vigência: 04/10/2018 a 04/04/2022. Valor
Total: R$157.199,95. Fonte: 100000000 - 2018NE800411. Data de
Assinatura: 04/10/2018.

(SICON - 05/10/2018) 370003-00001-2018NE000001

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 34/2018 - UASG 370003

Nº Processo: 00190113406201718 . Objeto: Contratação de
empresa especializada em equipamentos de inspeção por raios X
para manutenção corretiva e preventiva de 03 (três) equipamentos
Smiths Detection, da marca Smiths Heimann, modelo HS6040i,
instalados no edifício-sede do Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União, sito ao SAS, Quadra 1, Bloco A,
Ed. Darcy Ribeiro, localizado em Brasília DF, conforme
informações constantes do Despacho COGEA (SEI nº 0571466) e
do Projeto Básico. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Inviabilidade de competição. declaração de
Inexigibilidade em 02/10/2018. LORENA FERRER CAVALCANTI
RANDAL POMPEU. Coordenadora-geral de Licitações, Contratos
e Documentação. Ratificação em 02/10/2018. SERGIO
AKUTAGAWA. Diretor de Gestão Interna. Valor Global: R$
219.097,24. CNPJ CONTRATADA : 26.308.513/0001-58
AEROTECHDO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA
LT D A . .

(SIDEC - 05/10/2018) 370003-00001-2018NE000001
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