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sejam: Membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério
Público ou do Tribunal de Contas da União, ou respectivo cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; Agentes políticos ou
dirigentes de qualquer esfera governamental, bem como seu respectivo cônjuge ou
companheiro, assim como parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau;
Servidor público de órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta ou indireta
de qualquer Poderes da União, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; sejam membros da Comissão Julgadora e
Organizadora ou respectivos cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos em linha
reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau.

9.2 É vedada a inscrição de projetos que não tenham sido desenvolvidos pelo
candidato, sendo este motivo de eliminação em qualquer fase do Edital.

9.3 O candidato, ao submeter inscrição, declara ciência e a não ocorrência das
hipóteses de vedação previstas.

As inscrições que incorrerem nas vedações serão eliminadas em qualquer fase
do Edital.

DA PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A Fundação Cultural Palmares divulgará mediante publicação no Diário Oficial

da União e no portal eletrônico www.palmares.gov.br, o resultado final do concurso,
obedecendo a previsão do calendário previsto no item 5, fazendo constar na publicação:
Número da inscrição, Nome do(a) candidato(a) e nota final obtida na avaliação.

À proposta vencedora do concurso será conferido um prêmio no valor único de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observando o determinado no item 11.4 e os descontos
previstos no item 11.5 deste Edital, além de certificado de participação e classificação.

O pagamento do prêmio é condicionado ao preenchimento e assinatura do
Declaração de Responsabilidade, do Termo de Uso de Imagem e Voz e do Contrato de
Cessão de direitos autorais/patrimoniais do novo logotipo e logomarca da FCP, no Sistema
Eletrônico de Informação SEI/FCP e entrega da proposta conforme item 10.4.

A proposta ganhadora deverá entregar o projeto da identidade visual, a título
de complementação do item 4.1.1 do edital, nas extensões .TIF e .CDR.

A candidatura selecionada será comunicada por meio de publicação no Diário
Oficial da União, portal eletrônico da FCP e por e-mail, isentando-se a Fundação Cultural
Palmares da responsabilidade por problemas técnicos que porventura impliquem o não
recebimento da mensagem pelo destinatário.

Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do prêmio ou não
cumprimento das exigências estabelecidas no Edital, por parte do primeiro colocado, a
premiação, mediante prévia deliberação da Comissão Julgadora, poderá ser destinada ao
segundo ou terceiro classificado no Concurso.

Ao segundo e terceiro colocados serão somente conferidos certificados digitais
de participação e classificação no Concurso.

Não será emitido certificado de participação e classificação a outros candidatos,
além dos três melhores colocados.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes do objeto desta licitação, correrão pela seguinte

dotação orçamentária:
Unidade Gestora: 34208
Elemento de Despesa: 339031
Fonte de Recurso: 0100
Ação: 20ZF
Recomenda-se aos candidatos a consulta a sua regularidade jurídica, fiscal e

tributária de modo a resolver com antecedência eventuais pendências.
Não receberão recursos públicos os candidatos que se encontrem em débito

com a União.
O prêmio será pago em conta corrente ou poupança de qualquer banco, tendo

o candidato como único titular detentor da conta. Não serão aceitas contas-fácil, contas
digitais, contas de pessoa jurídica, as contas benefício tais como Bolsa Família, Bolsa Escola,
Aposentadoria, bem como contas conjuntas ou de terceiros.

Será retido na fonte o valor do imposto de renda, de acordo com as
correspondentes alíquotas previstas na legislação vigente à época do pagamento e
conforme MAFON.

A Fundação Cultural Palmares não se responsabilizará por eventuais
irregularidades praticadas pela pessoa física, acerca da destinação dos recursos do
prêmio.

As retificações de dados cadastrais para fins de pagamento do prêmio deverão
ser enviadas exclusivamente e tempestivamente para o endereço eletrônico
concursologofcp@gmail.com, com assunto "RETIFICAÇÃO DE DADOS PARA PAGAMENTO
DO PRÊMIO - EDITAL N°002 - NOME DO CANDIDATO", observando o item 11.4.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
O Edital poderá ser revogado pela autoridade máxima da Fundação Cultural

Palmares, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou ser anulado por
ilegalidade.

Em caso de impugnação, diante de alguma ilegalidade, erro ou inconsistência,
fica assegurado o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, previsto no art. 5º, incisos
LIV e LV da Constituição Federal.

Até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para encerramento das
inscrições, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

As impugnações deverão ser encaminhadas de forma eletrônica, para o e-mail
concursologofcp@gmail.com, por meio de carta/ofício com justificativa plausível, com o
título, no assunto "IMPUGNAÇÃO DO EDITAL Nº°002/2021 - CONCURSO FCP- NOME DO
C A N D I DAT O " .

No prazo de até 03 (três) dias úteis da data de recebimento, as impugnações
devem ser julgadas e respondidas pela Comissão Organizadora.

Em caso de impugnação aceita que demande alteração do Edital, este será
devidamente corrigido e republicado.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este concurso deverão ser enviados
à Comissão Organizadora, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada de
encerramento das inscrições, exclusivamente por meio do e-mail
concursologofcp@gmail.com, com o título, no assunto "PEDIDO DE ESCLARECIMENTO -
EDITAL Nº 002/2021 - CONCURSO FCP- NOME DO CANDIDATO".

A Comissão Organizadora responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo
de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pela Comissão Organizadora, nos autos do processo de licitação.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
A FCP assegurará aos candidatos a interposição de recurso administrativo

referente à habilitação ou inabilitação dos inscritos e julgamento das propostas, no prazo
de até 05 (cinco) dias úteis, devendo encaminhar as razões recursais no e-mail
concursologofcp@gmail.com, obrigatoriamente por meio do formulário ANEXO VII -
RECURSO - EDITAL NOVO LOGOTIPO E LOGOMARCA DA FCP, anexo neste edital,
disponibilizado no portal eletrônico www.palmares.gov.br.

O recurso não será conhecido quando não apresentado em conjunto com as
razões ou for apresentado fora do prazo disposto no item anterior.

O recurso da fase de habilitação será dirigido à Comissão Organizadora, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazê-lo subir ao Presidente da FCP, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão
ser proferida dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

O recurso da fase de julgamento da proposta será dirigido à Comissão
Julgadora, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir ao Presidente da FCP, devidamente informado, devendo,
neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

O recurso deve ser encaminhado para o e-mail concursologofcp@gmail.com,
com assunto "RECURSO EDITAL Nº 002/2021 - CONCURSO - NOME DO CANDIDATO",
respeitando o prazo previsto no item 13.1.

O recurso que tenha por finalidade exclusiva encaminhar documentação não
entregue no prazo de inscrição será indeferido.

A análise do recurso constará em ata da Comissão Organizadora ou Julgadora,
o resultado final será encaminhado por e-mail ao candidato.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
É de responsabilidade da Fundação Cultural Palmares o acompanhamento, a

supervisão e a fiscalização de todos os atos administrativos do Edital, podendo tomar
providências em caso de eventuais irregularidades constatadas a qualquer tempo.

A Fundação Cultural Palmares poderá a qualquer momento cancelar este
concurso, em razão de caso fortuito ou de força maior e também por ausência de
inscrições, a seu critério, sem que isso implique qualquer direito indenizatório a qualquer
parte.

O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do
candidato com as normas e com as condições estabelecidas no edital.

A participação será considerada válida apenas se a inscrição for realizada de
acordo com o estabelecido no Edital.

Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão analisados e resolvidos
pelas Comissões Organizadora ou Julgadora do Concurso.

A Fundação Cultural Palmares reserva o direito de não utilização do logotipo e
logomarca vencedores, caso entenda ser esta a melhor decisão.

A Fundação Cultural Palmares poderá fazer alterações no logotipo e logomarca
vencedores, caso entenda ser necessário.

O candidato será o único a responder pela veracidade dos documentos
encaminhados, isentando a Fundação Cultural Palmares de qualquer responsabilidade civil
ou penal.

O autor da proposta será o único a responder civil e criminalmente em casos de
reivindicação do direito de imagem por outrem.

Os prazos previstos no Edital iniciam e terminam em dia útil. No caso do prazo
final de qualquer etapa coincidir com data de feriado nacional, final de semana ou ponto
facultativo, será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, na contagem
dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

Alteração e prorrogação de datas poderão ocorrer sem aviso prévio, conforme
deliberações das Comissões Organizadora ou Julgadora, desde que devidamente tornadas
públicas a todos os participantes.

Os prazos previstos no item 5 não se aplicam a feriados distritais, municipais ou
estaduais.

Ao se inscrever, o candidato garante a inexistência de plágio na iniciativa,
assumindo integralmente a autoria e respondendo exclusivamente por eventuais acusações
ou pleitos nesse sentido.

O Edital ficará à disposição dos interessados no portal eletrônico da Fundação
Cultural Palmares www.palmares.gov.br.

O material apresentado para fins de inscrição em nenhuma hipótese será
restituído ao candidato, independente do resultado da seleção, cabendo à Fundação
Cultural Palmares sua destinação em conformidade com o art. 50 do Anexo da Portaria nº
29/2009 (MinC).

Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação,
constatadas a qualquer tempo, implicam a eliminação da inscrição.

Dúvidas e informações referentes ao Edital poderão ser esclarecidas e/ou
obtidas por meio do e-mail: duvidaslogofcp@gmail.com.

DO FORO
Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal, para

dirimir qualquer questão não alcançada no âmbito administrativo.
O presente Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário

Oficial da União - D.O.U.
O documento segue assinado pela autoridade responsável por sua aprovação,

com fulcro no Regimento Interno da FCP, cujos fundamentos passam a integrar a presente
decisão.

SÉRGIO NASCIMENTO DE CAMARGO

Ministério Público da União

PROGRAMA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 884/2021

Termo de Credenciamento nº 884/2021, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
e a CLÍNICA MÉDICA DE HEMATOLOGIA E OFTALMOLOGIA BETTARELLO para prestação de
serviços médicos. PGEA: 1.00.000.007574/2021-96. Vigência: 17/08/2021 a 16/08/2026.
Assinatura: pelo Credenciante SONIA MARCIA FERNANDES AMARAL (Diretora Executiva)
pelo Credenciado RENATA LEAL BARBOSA BETTARELLO (Administradora).

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 969/2021

Termo de Credenciamento nº 969/2021, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
e a CLIU - CLÍNICA UROLÓGICA DE BRASÍLIA LTDA para prestação de serviços médicos e
paramédicos. PGEA: 1.00.000.011135/2021-88. Vigência: 06/08/2021 a 05/08/2026.
Assinatura: pelo Credenciante SONIA MARCIA FERNANDES AMARAL (Diretora Executiva)
pelo Credenciado FABIANA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA (Administradora).

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 895/2021

Termo de Credenciamento nº 895/2021, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
e o INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA para prestação de serviços médicos e
paramédicos. PGEA: 1.00.000.005728/2021-13. Vigência: 01/09/2021 a 31/08/2026.
Assinatura: pelo Credenciante SONIA MARCIA FERNANDES AMARAL (Diretora Executiva)
pelo Credenciado TAMER NAJAR SEIXAS (Presidente).

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 846/2021

Termo de Credenciamento nº 846/2021, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
e LIFECLIN SERVIÇOS TERAPÊUTICOS EM PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA para prestação
de Serviços Médicos. Processo: 1.34.001.002237/2021-14. Vigência: 11/08/2021 a
10/08/2026. Assinatura: pelo Credenciante RAIMUNDO FRANCISCO DE AGUIAR SOUSA
(Diretor Executivo Substituto) pelo Credenciado ANDREIA CARLA VIEIRA (Representante).

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 970/2021

Termo de Credenciamento nº 970/2021, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO e INBOL - INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS LTDA para prestação de serviços
médicos. PGEA: 1.00.000.010711/2021-70. Vigência: 01/09/2021 a 31/08/2026.
Assinatura: pelo Credenciante SÔNIA MÁRCIA FERNANDES AMARAL (Diretora Executiva)
pelo Credenciado MARCELO MENDONÇA RIBEIRO (Administrador).


