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ANEXO

CONCEPÇÃO POLÍTICA DO PROJETO RONDON
1. APRESENTAÇÃO
A Concepção Política é o documento de mais alto nível de

planejamento do Projeto Rondon, que estabelece os objetivos e as
orientações que nortearão os planejamentos decorrentes.

2. INTRODUÇÃO
O Projeto Rondon é uma ação interministerial do Governo

Federal, coordenada pelo Ministério da Defesa, destinada a contribuir
com soluções sustentáveis para a inclusão social e a redução das
desigualdades regionais, concomitantemente, contribui com os es-
tudantes universitários nos processos de desenvolvimento e forta-
lecimento de sua cidadania.

O Projeto, orientado pelos princípios da democracia, da res-
ponsabilidade social e da defesa dos interesses nacionais, tem como
escopo de atuação duas grandes vertentes: a formação do jovem
universitário como cidadão e o desenvolvimento sustentável nas co-
munidades carentes.

Caracteriza-se pelo esforço coordenado dos Governos Fe-
deral, Estadual e Municipal que, em parceria com as Instituições de
Ensino Superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação, criam
oportunidades para que os estudantes universitários possam interagir
com as comunidades carentes, socializando seus saberes, produzindo
soluções inovadoras e duradouras.

3. OBJETIVOS GERAIS
a. Contribuir para o desenvolvimento e o fortalecimento da

cidadania do estudante universitário.
b. Contribuir com o desenvolvimento sustentável, o bem-

estar social e a qualidade de vida nas comunidades carentes, usando
as habilidades universitárias.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Proporcionar ao estudante universitário conhecimento de

aspectos peculiares da realidade brasileira.
b. Contribuir com o fortalecimento das políticas públicas,

atendendo às necessidades específicas das comunidades seleciona-
das.

c. Desenvolver no estudante universitário sentimentos de res-
ponsabilidade social, espírito crítico e patriotismo.

d. Contribuir para o intercâmbio de conhecimentos entre as
instituições de ensino superior, governos locais e lideranças comu-
nitárias.

5. ORIENTAÇÕES
a. Estimular a busca de soluções diferenciadas e perenes para

os problemas sociais da comunidade, contribuindo para a formulação
de políticas públicas locais, participativas e emancipadoras.

b. Contribuir na formação acadêmica do estudante, propor-
cionando-lhe o conhecimento da realidade brasileira, o incentivo à
sua responsabilidade social e o patriotismo.

c. Estimular e manter articulações com os órgãos e entidades
governamentais e não-governamentais, em seus diferentes níveis, evi-
tando a pulverização de recursos financeiros e a dispersão de esforços
em ações similares e até mesmo conflitantes.

d. Assegurar a participação da população na formulação e no
controle das ações.

e. Priorizar as regiões Norte e Nordeste, particularmente as
áreas que apresentem baixo Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) e exclusão social, bem como áreas isoladas do território na-
cional que necessitem de maior aporte de bens e serviços.

f. Democratizar o acesso às informações sobre benefícios,
serviços, programas e projetos, bem como recursos oferecidos pelo
poder público e iniciativa privada e seus critérios de concessão.

g. Assegurar a efetiva participação dos multiplicadores, ges-
tores municipais, agentes e lideranças comunitárias, garantindo a con-
tinuidade das ações desenvolvidas e dos benefícios alcançados.

Art. 1º Alterar o artigo 2º da Portaria SPO/SE/MEC nº 7, de 23 de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 224,
de 24.11.2015, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2º As despesas poderão ser empenhadas até o dia 10/12/2015, com exceção
das despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União (Anexo I) e aquelas oriundas de destaque de outros órgãos não
vinculados ao MEC."

Art. 2º Alterar o Anexo II da Portaria SPO/SE/MEC nº 7, de 23 de novembro de 2015, que passa a vigorar na forma do Anexo I desta
Portaria.

Art. 3º. Esta Portaria, composta do ANEXO I, entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 08, de 03 de
dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União, de 04 de dezembro de 2015.

IARA FERREIRA PINHEIRO

ANEXO I

CRONOGRAMA DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2015

Data Limite Providências
07/12/2015 Prazo final para reclassificação da fonte de recursos 0177000000 (fonte a classificar) das contas de Ativo e Passivo Financeiros e respectivas

contas de DDR (82111.00.00, 82112.00.00, 82113.00.00).
07/12/2015 Último dia para encaminhar à Setorial Financeira do MEC a solicitação de manutenção dos empenhos inscritos em Restos a Pagar não

Processados em 2013 e 2014 cuja execução não tenha previsão de início até 31/12/2015. (Decreto nº. 8.551, de 29/10/2015).
07/12/2015 Último dia para informar à Setorial Financeira do MEC, com as devidas justificativas, a data de previsão de início da execução das despesas

referentes ao PAC; inscritas em Restos a Pagar não Processados após 31/12/2013 (Decreto nº. 8.551, de 29/10/2015).
01/12/2015 a
06/01/2016

Prazo para indicação no SIAFI2015, pelo ordenador de despesas, dos empenhos a serem inscritos em Restos a Pagar Não Processados a
Liquidar e em Restos a Pagar não Processados em Liquidação, contas: 62292.01.01 (Empenhos a Liquidar) e 62292.01.02 (Empenhos em
Liquidação).

10/12/2015 Emissão/reforço de empenho de dotações orçamentárias dos órgãos vinculadas ao MEC com exceção das despesas que constituem obrigações
constitucionais ou legais da União e aquelas oriundas de destaque de outros órgãos não vinculados ao MEC .

11 / 1 2 / 2 0 1 5 Estorno do Limite Orçamentário não utilizado nas unidades gestoras dos órgãos do MEC a ser realizado pela Coordenação-Geral de
Orçamento - SPO/SE/MEC.

11 / 1 2 / 2 0 1 5 Emissão/reforço de empenho de dotações orçamentárias dos créditos oriundos de DESTAQUE (Termo de Execução Descentralizada) pro-
venientes de órgãos não vinculados ao MEC (26000).

25/12/2015 a
01/01/2016

Indisponibilização da transação >ATUCODGR.

31/12/2015 Emissão/Reforço de Empenho de despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União e das decorrentes de abertura de
créditos extraordinários.

31/12/2015 Últimos procedimentos no SIAFI2015 para as unidades gestoras, inclusive o cancelamento dos saldos ainda existentes nas contas: 62292.01.01
(Empenhos a Liquidar) e 62292.01.02 (Empenhos em Liquidação) que não serão utilizados e/ou estejam em desacordo com a legislação
vigente.

31/12/2015 Término do prazo para desbloqueio das despesas inscritas em Restos a Pagar não Processados em 2013 e 2014 (Decreto nº. 8.551, de
29/10/2015).

31/12/2015 Último dia para registros no SPIUnet.
31/12/2015 Último dia para atualizar o Rol de Responsáveis (Instrução Normativa do TCU nº 63/2010).
05/01/2016 Últimos ajustes contábeis de encerramento no SIAFI2015 para as setoriais contábeis de órgão.
07/01/2016 Últimos ajustes contábeis de encerramento no SIAFI2015 para a setorial contábil do MEC.
07/01/2016 Inscrição em restos a pagar:

- Processados;
- Não Processados a Liquidar (não exigível);
- Não Processados em Liquidação (exigível).

08/01/2016 Último dia para envio da "Declaração do Contador" de órgão à Setorial Contábil do MEC.
08/01/2016 Anulação automática, pela CCONT/STN, das Notas de Empenho não inscritas em Restos a Pagar Não Processados a Liquidar e em Liquidação

pela não indicação pelo ordenador de despesa.
18/01/2016 Registro da conformidade contábil de UG do mês de dezembro no SIAFI2015.
19/01/2016 Registro da conformidade contábil de órgão do mês de dezembro no SIAFI2015.
20/01/2016 Registro da conformidade contábil de órgão superior do mês de dezembro no SIAFI2015.

Ministério da Educação
.

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

E ORÇAMENTO

PORTARIA No- 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015

A SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ORÇA-
MENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista as atividades desenvolvidas pela
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, por força do Decreto nº
7.690, de 02 de março de 2012, art. 6º, inciso I, da Estrutura Re-
gimental do Ministério da Educação; e

Considerando o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro
de 2001, na Lei nº 13.080, de 02 de janeiro de 2015, na Lei nº
13.115, de 20 de abril de 2015, no Decreto nº 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, no Decreto nº 6.976, de 07 de outubro de 2009,
no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, no Decreto nº 8.407, de
24 de fevereiro de 2015, no Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015,
no Decreto nº 8.466, de 10 de junho de 2015, no Decreto nº 8.507, de
25 de agosto de 2015, no Decreto nº 8.551, de 29 de outubro de 2015,
na Portaria/STN/MF n° 548, de 24 de setembro de 2015, na Portaria
SPO/SE/MEC nº 7, de 23/11/2015, na Portaria MP nº 551, de 04 de
dezembro de 2015, no Acórdão TCU nº 2.731/2008-P, no Acórdão nº
1.338/2014-P, no Acórdão nº 1.464/2015-P, no Manual de Conta-
bilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª edição (Portaria/STN nº 700,
de 10 de dezembro de 2014) e no Manual SIAFI; resolve:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015

Estabelece orientações, critérios e procedi-
mentos para a operacionalização da assis-
tência financeira aos estados das regiões
Norte e Nordeste para impressão de ma-
terial de formação e apoio à prática do-
cente, com foco na aprendizagem do aluno
da educação básica.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Constituição Federal de 1988, artigos
205, 206, 211 e 214; Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; Lei
nº 12.801, de 24 de abril de 2013
Decreto nº 6.094 de 24 de abril de 2007; Decreto nº 6.755, de 29 de
janeiro de 2009; e Portaria MEC nº 867, de 4 de julho de 2012.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
(FNDE), SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo pelo art. 14 do Anexo I do Decreto n.º 7.691, de 2 de
março de 2012, publicado no D.O.U. de 6 de março de 2012, e pelos
arts. 3º, inciso I, alíneas "a" e "b"; 5º, caput; e 6º, inciso VI, do Anexo
da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, e,

CONSIDERANDO ser a educação um direito de todos e um
dever do Estado, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o tra-
balho, de acordo com o estabelecido na Constituição Federal;

CONSIDERANDO as diversidades sociais, culturais e re-
gionais que caracterizam a população e a sociedade brasileira, de-
mandando a garantia de oportunidades e a igualdade de condições
para o acesso e a permanência dos alunos na escola;

CONSIDERANDO o disposto na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional e no Plano Nacional de Educação quanto à
universalização do acesso e à melhoria da qualidade da educação
básica, bem como a previsão constitucional sobre o fornecimento de
material didático;

CONSIDERANDO o compromisso assumido por todos os
entes governamentais, no âmbito do Decreto 6.094/2007, de alfa-
betizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer orientações
para a operacionalização da assistência financeira, no âmbito da Edu-
cação Básica, para os Estados, para implementação de políticas que
atendam a meta 5 do Plano Nacional de Educação;

CONSIDERANDO a necessidade de promover ações suple-
tivas e redistributivas, para correção progressiva das disparidades no
padrão de qualidade do Ensino; e

CONSIDERANDO os resultados da Avaliação Nacional de
Alfabetização aplicada nos anos de 2013 e 2014 pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisa INEP e direcionada para as unidades
escolares e estudantes matriculados no 3º ano do Ensino Funda-
mental, fase final do Ciclo de Alfabetização, resolve:

Art. 1º Apoiar os sistemas públicos de ensino dos Estados e
Distrito Federal na alfabetização e no letramento dos estudantes até o
final do 3º ano do ensino fundamental, em escolas rurais e urbanas,
por meio de assistência financeira para a impressão de material de
formação e apoio à prática docente, com foco na aprendizagem do
aluno da educação básica.

Art. 2º A Formação Continuada de Professores Alfabeti-
zadores tem como objetivo apoiar todos os professores que atuam no
ciclo de alfabetização a usarem de modo articulado, os materiais e as
referências curriculares e pedagógicas ofertados pelos Estados, com
apoio financeiro do MEC às redes que aderirem ao Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa e desenvolverem as ações desse
Pacto nas regiões Norte e Nordeste.

Art. 3º As obras consistirão de cadernos ou livros impressos,
destinados ao suporte à formação continuada dos professores alfa-
betizadores, no âmbito das escolas das redes de ensino beneficiá-
rias.

Art. 4º Os materiais de formação e apoio à prática docente,
com foco na aprendizagem do aluno, deverão ser pré-qualificados
pelo Ministério da Educação.

Art. 5º Os materiais de formação e apoio à prática docente,
com foco na aprendizagem do aluno, somente poderão ser impressos
e reproduzidos como recursos educacionais abertos (REA).

Art. 6º O processo de qualificação dos materiais de formação
e apoio à prática docente, com foco na aprendizagem do aluno da
educação básica, será executado por intermédio de assistência fi-
nanceira que terá como objetivos específicos:

a) zelar para que os materiais não expressem preconceitos de
origem, raça, religião, sexo, gênero, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação e, ainda, não contenham erros graves nem
induzam a erros relativos ao conteúdo de área;

b) fornecer subsídios que orientem a escolha de materiais de
qualidade, que atendam à proposta pedagógica e às peculiaridades do
ciclo de alfabetização.

Parágrafo único. A análise pedagógica obedecerá aos cri-
térios estabelecidos pela Comissão Técnica, instituída por Portaria
Ministerial, conforme especificações contidas no Edital de Convo-
cação para a Inscrição no Processo de Qualificação dos materiais de
formação e apoio à prática docente, com foco na aprendizagem do
aluno da educação básica.

Art. 7º Os Estados das regiões Norte e Nordeste devem
firmar um termo de adesão específico, disponibilizado pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para receber a
assistência financeira de que trata o art. 1º desta Resolução.
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§ 1º Os termos devem ser assinados pelo titular da secretaria
estadual de educação, acompanhados da cópia de documento de iden-
tificação do signatário com igual assinatura, permanecendo sob a
guarda do FNDE.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

RESOLUÇÃO Nº 11, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015

Altera o art. 10 da Resolução CD/FNDE
24, de 2 de julho de 2012 e o art. 11 da
Resolução CD/FNDE 13, de 8 de junho de
2012, que tratam, respectivamente, de
transferências de recursos para execução de
obras no âmbito do PAR e PAC 2.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Constituição Federal - artigo 208 e artigo 211, § 1.
Lei 11.578, de 26 de novembro de 2007.
Lei 12.695, de 25 de julho de 2012.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
(FNDE), SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelos arts. 4º, §1º, e 14, inciso I, do Anexo I, do Decreto n.º
7.691, de 2 de março de 2012, publicado no D.O.U. de 6 de março de
2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alínea "a" e 6º, inciso VI, ambos do
Anexo da Resolução/CD/FNDE nº 31, de 30 de setembro de 2003,
e

CONSIDERANDO o princípio da legalidade e as normas
que disciplinam a matéria, resolve:

Art. 1º Alterar o art. 10 da Resolução CD/FNDE 24, de 2 de
julho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10. O prazo de vigência do termo de compromisso é de
720 dias, a contar da validação pela autoridade competente no Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação - SIMEC.

Art. 2º Alterar o art. 11º da Resolução CD/FNDE 13, de 8 de
junho de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 11. O prazo de vigência do termo de compromisso é de
720 dias, a contar da validação pela autoridade competente no Sis-
tema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação - SIMEC.

Art. 3º Esta Resolução não se aplica aos termos de com-
promisso já validados e com o pagamento, referente à primeira par-
cela, efetivado.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015

Altera a Resolução CD nº 20 de 03 de
outubro de 2014.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
- FNDE, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 14 do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março
de 2012, publicado no D.O.U. de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º
e 6º do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003,
publicada no D.O.U. de 2 de outubro de 2003, resolve:

Art. 1º Os arts. 3º e 24º, da Resolução CD nº 20 de 03 de
outubro de 2014, passam a vigorar com as seguintes modificações:

"Art. 3º Para fins desta Resolução considera-se:
a)Compra - toda aquisição remunerada de bens para for-

necimento de uma só vez ou parceladamente;
b)Serviço - toda atividade destinada a obter determinada

utilidade de interesse para a Administração, tais como: conserto,
instalação, conservação, impressão gráfica, manutenção, transporte,
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissio-
nais;

c)Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação
ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta;

d)Material de consumo - bem que, em função de sua uti-
lização corrente, perde, normalmente, a sua identidade física e des-
tina-se, em geral, a um único uso, com o qual encerra o seu ciclo;

e)Material ou bem permanente - bem móvel não consumível
pelo uso e de durabilidade superior a dois (dois) anos e que faz parte
do acervo patrimonial;

f)Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e su-
ficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou
serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, ela-
borado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação
do custo, quando se tratar de execução de obras e prestação de
serviços;

g)Termo de Referência - documento onde serão apresentados
de forma precisa e detalhada as especificações e demais informações
pertinentes ao objeto da contratação, os critérios para a aceitação do
bem ou serviço, especificando os deveres do contratado, os pro-
cedimentos de fiscalização, prazo de execução do contrato, sanções
aplicáveis, entre outras, devendo, ainda, propiciar a avaliação do
custo pela Administração, com base em levantamento ou estimativa
de preços praticados no mercado local, regional ou nacional, de acor-
do com a natureza do objeto licitado.

h)Critérios de Sustentabilidade: parâmetros utilizados para
especificação, avaliação de bens materiais, obras ou serviços, em
função do seu impacto ambiental, social e econômico, com vistas a
incrementar a utilização de Compras Públicas Sustentáveis (CPS).

i)Unidade Solicitante - unidade administrativa do FNDE, ou,
quando relacionado à implantação e execução de programas e pro-
jetos educacionais, o órgão do Ministério da Educação responsável
pela identificação e justificativa da necessidade do objeto a ser con-
tratado, pela elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico,
além da realização da pesquisa de preços de mercado.

j)Contrato - instrumento pelo qual a Administração firma
ajuste com o particular ou com outra entidade da Administração
Pública, com vistas à regulação das relações jurídicas obrigacionais
recíprocas, para consecução de objetivos de interesse público;

k)Compra Compartilhada - estratégia de compra na qual o
FNDE e os demais órgãos e entidades do Ministério da Educação
realizam um único processo de compras para atendimento a demandas
comuns, objetivando auferir maior economicidade e eficiência, seja
por meio da ampliação do poder de barganha da Administração, seja
pela redução dos custos administrativos ou pelo aumento da racio-
nalidade processual;

l)Gestão compartilhada de compras: modelo de gestão de
compras por meio do qual o FNDE, as diversas secretarias do Mi-
nistério da Educação e os entes federados atuam conjuntamente em
processos de compras, dividindo responsabilidades e visando à im-
plementação de programas, projetos e ações de governo voltadas à
melhoria da Educação;

m)Compra nacional - compra ou contratação de bens e ser-
viços, em que o órgão gerenciador conduz os procedimentos para
registro de preços destinado à execução descentralizada de programa
ou projeto federal, mediante prévia indicação da demanda pelos entes
federados beneficiados;

n)Sistema de registro de preços: conjunto de procedimentos
para registro formal de preços relativos a bens, obras e serviços,
disponibilizados para contratação futura;

o)Registro de Preços Nacional - RPN - modelo de gestão
compartilhada de compras, através do Sistema de Registro de Preços
(SRP), em que o FNDE presta assistência técnica aos sistemas de
ensino, visando o atendimento de suas demandas por bens obras e
serviços, especialmente as inscritas no Plano de Ações Articuladas-
PAR. Trata-se de instrumento administrativo que abrange a elabo-
ração de especificações, estudo de mercado, realização da licitação e
gestão de atas de registro de preços a serem disponibilizadas aos
órgãos participantes de compra nacional;

p)Ata de Registro de Preços: documento vinculativo e obri-
gacional, com característica de compromisso para futura contratação,
para registro de preços, em que se registram fornecedores, órgãos
participantes e se prevê a existência de órgãos participantes de com-
pra nacional, bem como condições a serem praticadas durante sua
vigência.

q)Órgão gerenciador: órgão ou entidade da Administração
Pública Federal, responsável pela condução do conjunto de proce-
dimentos par registro de preços e gerenciamento da ata de registro de
preços dele decorrentes.

r)Órgão Participante: órgão ou entidade da administração
pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Re-
gistro de Preços e integra a ata de registro de preços;

s)Órgão participante de compra nacional do FNDE - órgão
ou entidade da administração pública dos estados, Distrito Federal e
municípios que, em razão de participação em programa ou projeto
federal, é contemplado no registro de preços nacional, independente
de manifestação formal;

t)Órgão não participante: órgão ou entidade da administração
pública, que não participa dos procedimentos iniciais da licitação,
mas que, atendidos os requisitos da legislação vigente, solicita adesão
às atas de registro de preços.

u)Intenção de Registro de Preços - IRP: procedimento ope-
racionalizado pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de
Serviços Gerais - SISG para registro e divulgação dos itens a serem
licitados, bem como realização de outros atos previstos na legislação
pertinente.

v)Fornecedor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado, nacional ou estrangeira, que desenvolva atividade de pro-
dução, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação
de serviços e que sejam beneficiários de atas de registro de preços ou
contratos junto à Administração Pública.

w)gestor do contrato: servidor designado para coordenar e
comandar o processo da fiscalização da execução contratual;

x) fiscal técnico do contrato: servidor designado para auxiliar
o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato; e

y) fiscal administrativo do contrato: servidor designado para
auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos ad-
ministrativos do contrato"

"Art. 24 Constituem obrigações dos servidores designados a
atuarem como:

I. Gestor de Contrato:
a)Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos con-

tratuais sob a sua gestão, inclusive o Termo de Referência ou Projeto
Básico e seus anexos, e demais peças integrantes do processo ad-
ministrativo;

b)Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e
regulamentares aplicáveis aos contratos administrativos, em especial a
Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e alterações posteriores e o Decreto
93.872/1986;

c)Coordenar e comandar o processo da execução contra-
tual;

d)Acompanhar o processo de fiscalização com vistas ao per-
feito cumprimento do contrato;

e)Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou for-
necimento do material contratado;

f)Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e pres-
tação dos serviços contratados, atestando, na ausência do fiscal téc-
nico, os documentos comprobatórios, e/ou registrando e justificando
fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos esta-
belecidos;

g)Ratificar toda e qualquer alteração na execução do con-
trato, proposta pelo fiscal técnico, para a autorização da autoridade
demandante.

h)Encaminhar ao setor de compras e contratos do FNDE,
após analisado e atestado, os documentos necessários à comprovação
da aquisição e/ou execução dos serviços, rigorosamente, na forma
exigida em Cláusula Contratual;

II. Fiscal Técnico:
a)Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos con-

tratuais sob a sua gestão, inclusive o Termo de Referência ou Projeto
Básico e seus anexos, e demais peças integrantes do processo ad-
ministrativo;

b)Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e
regulamentares aplicáveis aos contratos administrativos, em especial a
Lei nº 8.666/1993, IN 02/2008 e alterações posteriores e o Decreto
93.872/1986;

c)Fiscalizar e monitorar a execução, de modo que sejam
cumpridas integralmente todas as condições (objeto, prazos, vigência)
estabelecidas nas Cláusulas Contratuais;

d)Comunicar à autoridade competente com a antecedência
necessária, eventuais falhas, atrasos, ou fatos relevantes que possam
inviabilizar o cumprimento do objeto do contrato, dos prazos es-
tabelecidos, ou que acarretem a necessidade de prorrogação de prazos
ou de vigência contratual, propondo a aplicação de penalidades ou
outras sanções, quando for o caso;

e)Diligenciar às unidades beneficiárias, quando necessário,
visando certificação quanto a informações ou procedimentos que pos-
sam inviabilizar ou dificultar a execução, por parte da Contratada;

f)Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, mate-
riais e informações julgadas pertinentes à execução do Contrato, na
forma estabelecida no Projeto Básico/Termo de Referência;

g)Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e pres-
tação dos serviços contratados, atestando os documentos compro-
batórios, e/ou registrando e justificando fatos que impeçam o cum-
primento do objeto e dos prazos estabelecidos;

h)Recusar, com a devida justificativa, qualquer material ou
serviço prestado fora das especificações, bem como qualquer do-
cumento ou Nota Fiscal apresentados em desacordo com as condições
estabelecidas no Edital, Projeto Básico/Termo de Referência e no
Contrato;

i)Registrar e propor toda e qualquer alteração na execução do
contrato, para a autorização da autoridade demandante, após a ra-
tificação do gestor de contrato.

III. Fiscal Administrativo:
a)Acompanhar administrativamente a execução do Contrato,

supervisionando sua execução orçamentária;
b)Atestar que a documentação de cobrança apresentada en-

contra-se na forma estabelecida no contrato;
c)Efetuar a instrução processual para fins de pagamento, na

forma convencionada no instrumento contratual;
d)Prestar orientações técnicas à Unidade Solicitante e à Con-

tratada, relativas à observância das condições pactuadas, no que diz
respeito aos prazos de execução, faturamento e pagamento e outros
esclarecimentos que venham a ser solicitados;

e)Recusar, com a devida justificativa qualquer documento ou
nota fiscal encaminhados pelo fiscal do contrato que se encontre em
desacordo com as condições estabelecidas no contrato.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

RESOLUÇÃO Nº 13, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2015

Aprova o apoio financeiro à Universidade
Estadual de Londrina - UEL, no âmbito do
Programa Nacional do Livro Didático -
PNLD 2017.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Decreto 7.084, de 27 de janeiro de 2010.
Edital de Convocação 02/2015 CGPL, de 02 de fevereiro de 2015.
Edital da Chamada Pública SEB/MEC nº 01/2015, de 13 de abril de 2015.
Portaria nº 28, de 10 de agosto de 2015.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
- FNDE, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo artigo 14 do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março
de 2012, publicado no D.O.U. de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º
e 6º do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003,
publicada no D.O.U. de 2 de outubro de 2003, e,

CONSIDERANDO a necessidade de descentralização de re-
cursos para a Universidade Estadual de Londrina - UEL, selecionada
por meio da Portaria nº 28, de 10 de agosto de 2015 para coordenar
a avaliação pedagógica das obras didáticas do componente curricular
de História, no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático -
PNLD 2017, conforme Edital de Convocação 02/2015 CGPL, de 02
de fevereiro de 2015, e Edital da Chamada Pública SEB/MEC nº
01/2015, de 13 de abril de 2015, resolve:

Art. 1º Aprovar o apoio financeiro para a Universidade Es-
tadual de Londrina - UEL, selecionada por meio da Portaria nº 28, de
10 de agosto de 2015, para coordenar a avaliação pedagógica das
obras didáticas do componente curricular de História, destinadas aos
alunos e professores dos anos finais do ensino fundamental, inscritas
no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017,




