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Licitados: 217. Edital: 12/03/2020 das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 16h00. Endereço: Av.
Marinheiro Max Schramm,3028, Estreito., - Florianópolis/SC ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/785600-5-00030-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 12/03/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/03/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de
divergência entre a descrição do item no site "comprasgovernamentais" e a descrição do
mesmo item no Edital, prevalecerá sempre a descrição do Edital..

ALEXANDRE PINHEIRO GADELHA
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 11/03/2020) 785600-00001-2020NE000001

ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2020 - UASG 785800

Nº Processo: 63195000016202054 . Objeto: Aquisição de alimentos da agricultura familiar,
por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos
- PAA, para a Estação Naval do Rio Grande, conforme condições e especificações
constantes na Chamada Pública nº 01/2020, e seus anexo Total de Itens Licitados: 00047.
Fundamento Legal: Art. 17º da Lei nº 12.512 de 14/10/2011.. Justificativa: A contratação
com base em dispensa de licitação encontra amparo no art. 16 e 17 da Lei 12.512/2011
Declaração de Dispensa em 10/03/2020. JEFFERSON FIGUEIREDO DA SILVA. Enc. da Div. de
Abastecimento. Ratificação em 10/03/2020. HENRIQUE LIMA SOLIS. Ordenador de
Despesas. Valor Global: R$ 89.543,15. CNPJ CONTRATADA : 04.983.476/0001-40
COOPERATIVA SUL ECOLOGICA DE AGRICULTORES FAMILIARES LTDA. Valor: R$ 7.747,20.
CNPJ CONTRATADA : 11.396.328/0001-95 COOPERATIVA UNIAO DOS AGRICULTORES
FAMILIARES DE CANGUCUE REGIAO. Valor: R$ 13.403,10. CNPJ CONTRATADA :
12.877.184/0001-51 COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO MONTE BONITO.
Valor: R$ 12.423,00. CNPJ CONTRATADA : 15.159.381/0001-23 COOPERATIVA
AGROPECUARIA DE ARROIO DO PADRE - COOPAP. Valor: R$ 39.130,85. CNPJ CONTRATA DA
: 90.430.414/0001-43 COOPERATIVA DOS APICULTORES E FRUTICULTORES DA ZONA SUL.
Valor: R$ 16.839,00

(SIDEC - 11/03/2020) 785800-00001-2020NE000036

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2020

Processo: 63195.000.016.2020.54
A ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE, torna público para conhecimento dos

interessados a HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 01/2020, cujo
objeto é a "aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares e demais
beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006,
por meio da modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos -
PAA" em favor das seguintes Cooperativas por terem apresentado a melhor proposta para
a Administração com os respectivos itens do Edital: COOPERATIVA DOS PRODUTO R ES
AGRICOLAS DO MONTE BONITO CNPJ: 12.877.184/0001-51, itens: 10, 16, 20, 30, 41, 44, 46
e 47; COOPERATIVA DOS APICULTORES E FRUTICULTORES DA ZONA SUL CNPJ:
90.430.414/0001-43, itens: 4, 13, 19, 27, 32, 42 e 56; COOPERATIVA AGROPECUARIA DE
ARROIO DO PADRE CNPJ: 15.159.381/0001-23 itens: 6, 8, 9, 11, 14, 15, 22, 24, 28, 31, 33,
34, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 55 e 57; COOPERATIVA SUL ECOLÓGICA DE AGRICULTORES
FAMILIARES LTDA CNPJ: 04.983.476/0001-40, itens: 7, 21, 25 e 26; COOPERATIVA UNIÃO
DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CANGUÇU E REGIÃO CNPJ: 11.396.328/0001-95 itens:
5, 17, 18, 23, 29, 43, 51 e 52.

Rio Grande, RS 10 de março de 2020.
Capitão de Fragata HENRIQUE LIMA SOLIS

Ordenador de Despesas

COMANDO-GERAL DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS

BATALHÃO NAVAL
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 18/2019

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
63107002928201979. , publicada no D.O.U de 19/12/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de material de informática e afins para o Batalhão Naval. Novo Edital:
12/03/2020 das 09h00 às 11h45 e de13h00 às 15h50. Endereço: Praça Mauá, S/n, Ilha Das
Cobras, Centro Rio de Janeiro/rj RIO DE JANEIRO - RJEntrega das Propostas: a partir de
12/03/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/03/2020, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FABIO HENRIQUE KLEIN
Pregoeiro

(SIDEC - 11/03/2020) 731050-00001-2020NE000001

DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E
TECNOLÓGICO DA MARINHA

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 63230.002178/2018-39. Afastamento de de licitação nº 1564/2017, referente à
contratação da empresa ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A,
inscrita no CNPJ 61.695227/0001-93, para fornecimento de energia elétrica, no valor de R$
333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais) e após verificar a existência de previsão de
recursos orçamentários, resolvo aprovar o presente processo de dispensa de licitação,
enquadrado no artigo 24, inciso XXII da Lei nº 8666/93.

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESULTADO DE JULGAMENTO

Registrador: Diretoria de Assistência Social da Marinha;
Tomada de Preços: nº 02/2019
Processo nº 63420.000541/2019-25

A Comissão Permanente de Licitação da Diretoria de Assistência Social da
Marinha, torna publico o RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
da Tomada de Preços nº 02/2019, destinado à contratação de empresa especializada para
execução da obra de reforma do edifício do antigo Ambulatório Naval de Campo Grande
em creche. Após a análise das propostas apresentadas pelas empresas habilitadas, foram
classificadas em ordem crescente de preços propostos. 1º SINTRA CONSTRUÇÕES
EMPREEND.IMOB. E TECNOLOGIA-EIRELI. Valor da Proposta: R$ 1.771.776,10 (um milhão,
setecentos e setenta e um mil, setecentos e setenta e seis reais e dez centavos); 2º
STUDIO G CONSTRUTORA LTDA. Valor da Proposta: R$ 1.895.721,09 (um milhão, oitocentos
e noventa e cinco mil, setecentos e vinte um reais e nove centavos); 3º DAFLA
CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA. Valor da Proposta: R$ 1.982.400,08 (um
milhão, novecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos reais e oito centavos); 4º VITAL
MESTRES CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E GERENCIAMENTO LTDA. Valor da Proposta: R$

1.990.786,03 (um milhão, novecentos e noventa mil, setecentos e oitenta e seis reais e três
centavos); 5º GRANRIO ENGENHARIA LTDA. Valor da Proposta: R$ 2.065.490,26 (dois
milhões, sessenta e cinco mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e seis centavos); 6º
CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. Valor da Proposta: R$ 2.109.207,95 (dois
milhões, cento e nove mil, duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos); 7º TORSOR
CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EIRELI. Valor da Proposta: R$ 2.159.946,64
(dois milhões, cento e cinquenta mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e
quatro centavos); e 8º COBENF DE ITAGUAÍ CONSTRUTORA MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA .
Valor da Proposta: R$ 2.287.132,93 (dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil, cento e
trinta e dois reais e noventa e três centavos.A Empresa Construtora Nogueira Franco Eireli,
com proposta R$ 2.152.153.47 (dois milhões cento e cinquenta e dois mil, cento e
cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos) foi desclassificada de acordo item 10.15
do Edital, por apresentar o custo unitário do subitem 10.11 acima do orçamento base. Fica
aberto o prazo recursal de 05(cinco) dias uteis, a contar da data da publicação deste
resultado.

Capitão de Corveta (T) ANTONIO SINVAL TORRES
GUERREIRO

Pela Comissão de Licitação

DIRETORIA DE ENSINO
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL

EDITAL DE 10 DE MARÇO DE 2020
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO COLÉGIO NAVAL EM 2020 (CPACN/2020)

O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), na qualidade de
Organização de Coordenação e Execução Geral (OCEG), torna público que, no período de
16/03/2020 a 16/04/2020, estarão abertas as inscrições do Concurso Público de Admissão
ao Colégio Naval em 2020 (CPACN/2020).

O presente Edital estará à disposição dos candidatos na Internet, no endereço
www.ingressonamarinha.mar.mil.br, ou nos locais de inscrição listados no anexo I.

As datas relativas às diversas etapas e eventos do Concurso Público
encontram-se disponíveis no Calendário de Eventos do anexo II.

PARTE 1 - NORMAS PARA O CONCURSO PÚBLICO
1 - PRINCIPAIS ASPECTOS:
I - CARREIRA MILITAR
a) Todo cidadão, após ingressar na Marinha do Brasil (MB), prestará

compromisso de honra, no qual firmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos
deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los.

b) Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais e
morais que ligam o militar à Pátria e ao serviço, e compreendem, essencialmente:

I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições
devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;

II - o culto aos símbolos nacionais;
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.
c) O acesso na hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor

moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções, em
conformidade com a legislação vigente e atendidos os requisitos constantes do Plano de
Carreira de Oficiais da Marinha.

d) Para informações adicionais acerca do Colégio Naval, o candidato poderá
acessar a o sitio eletrônico: http:///www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

II - CURSO NO COLÉGIO NAVAL
a) O Colégio Naval (CN) é um estabelecimento de ensino da Marinha sediado

em Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, cujo propósito é selecionar alunos para
o Curso de Graduação da Escola Naval (EN).

b) O curso conduzido pelo CN, denominado "Curso de Preparação de
Aspirantes", é destinado ao preparo intelectual e físico do aluno visando uma futura
seleção para o ingresso na EN, ministrando o ensino básico em nível médio, além do
Ensino Militar-Naval.

c) O ingresso no Curso de Preparação de Aspirantes será efetivado no ato da
matrícula, por ocasião da admissão no 1º ano do curso, para os candidatos aprovados no
CP de admissão e classificados dentro do número de vagas fixadas.

d) O ciclo escolar será conduzido em regime de internato e terá a duração de
3 (três) anos letivos.

e) Compete ao CN ministrar o Ensino Básico e o Ensino Militar-Naval,
conforme o currículo aprovado pela Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), e conduzir
as demais atividades escolares.

f) O Ensino Básico, em nível médio, visa ao preparo intelectual do aluno para
o ingresso na Escola Naval (EN). O Currículo das disciplinas do Ensino Básico (Matemática,
Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Física, História, Geografia, Química,
Biologia, Filosofia, Sociologia e Informática) deverá observar o conteúdo e a carga horária
exigidos pela Legislação Federal relativa ao Ensino Médio, para fins de equiparação e
equivalência, bem como conter as disciplinas necessárias visando o acompanhamento do
Curso de Graduação na EN.

g) O Ensino Militar-Naval (Instrução Militar-Naval e Educação Física) tem por
finalidade desenvolver nos alunos os atributos morais e cívicos, bem como a sua aptidão
física e transmitir conhecimentos Militares-Navais mínimos necessários para despertar e,
progressivamente, aumentar a motivação pela carreira naval.

h) Durante o Curso, os alunos estarão sujeitos ao cumprimento de normas
que estabelecerão o rendimento mínimo e as condições exigidas para a aprovação no CN.
O ingresso na EN não é garantido, pois, de acordo com a necessidade da Administração
Naval, os alunos do CN poderão, dentro do número de vagas disponibilizadas e
obedecendo a classificação final do curso, ingressar no primeiro ano da EN, estando
prevista, entretanto, a realização de exames eliminatórios: de saúde e físicos. Tais normas
deverão ser de conhecimento dos alunos, estando sujeitas à alteração no decorrer do
Curso, conforme as necessidades da Administração Naval.

i) A aprovação no curso permite ao aluno receber o certificado de conclusão
do Ensino Médio acompanhado da respectiva Ficha Histórico-Escolar, e também, o
Certificado de Reservista Naval.

j) O curso é totalmente gratuito. Durante esse curso, o aluno perceberá
remuneração atinente à essa graduação, tendo como valor bruto, em termos atuais, R$
1.398,30 (mil e trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos), sendo R$ 1.185,00
(mil cento e oitenta e cinco reais) relativos ao soldo militar, R$ 154,05 (cento e cinquenta
e quatro reais e cinco centavos) relativos ao adicional militar e R$ 59,25 (cinquenta e
nove reais e vinte e cinco centavos) relativos ao adicional de compensação por
disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor, além de serem
proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica,
social e religiosa.

2 - VAGAS
2.1 - O presente CP destina-se ao preenchimento de 143 (cento e quarenta e

três) vagas, sendo 29 (vinte e nove) vagas reservadas aos candidatos negros de acordo
com a Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014.

2.2 -VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS (Lei nº 12.990, de 9 de
junho de 2014)

2.2.1 - Das vagas destinadas para o referido CP, 20% (vinte por cento) serão
providas na forma da Lei nº 12.990, de 9 de junho 2014.

2.2.2 - Para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, o candidato
deverá se autodeclarar no momento da inscrição como preto ou pardo, à luz do artigo
2º da referida Lei, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

2.2.3 - Os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos deverão
indicar, em campo específico, no momento da inscrição, se pretendem concorrer pelo
sistema de reserva de vagas.
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