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Ministério da Cidadania

A informação oficial onde você estiver

GABINETE DO MINISTRO
EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 12, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2019
Espécie: Edital de Chamamento Público nº 12/2019
A União, por intermédio do Ministério da Cidadania (MC), através da Secretaria
Especial de Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Inclusão social e Produtiva
Urbana (SENISP), em conformidade com a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, a Lei
nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016, a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a Lei nº
13.707, de 14 de agosto de 2018, o Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, a Lei nº
9.790, de 23 de março de 1999 e o Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999, torna
público Edital de Chamamento Público, visando à seleção de organização da sociedade civil
(OSC) interessada em celebrar termo de colaboração com o objetivo de executar projeto
de formação, estruturação e fortalecimento de um sistema cooperativo nacional solidário
de transportadores rodoviários de cargas, doravante denominado "Projeto Roda Bem
Caminhoneiro". As propostas deverão ser cadastradas para análise e seleção por meio da
plataforma
eletrônica
do
SICONV
(Plataforma
+
Brasil),
no
site
https://idp.plataformamaisbrasil.gov.br/idp/. O Edital na íntegra encontra-se disponível no
site: www.mds.gov.br.
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Antecipe o pagamento das
matérias e garanta comodidade
e o prazo das publicações
O INCom dispõe de uma opção de pagamento pelas publicações bastante conveniente aos clientes habituais: a
compra de crédito de publicação.
Semelhante ao conceito “pré-pago”, o modelo permite a
aquisição antecipada de créditos para utilização em publicações futuras. O serviço permite, também, reaproveitar
créditos provenientes de matérias pagas à vista e, eventualmente, não publicadas.
A aquisição e o controle dos créditos são totalmente feitos
pelo usuário, de forma simples e segura, por meio do sistema INCom.
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Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 06082019110500001
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