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Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão
Comissão Permanente de Licit ação e

Julgamentos

ATA DE SESSÃO PÚBLICA  PARA ABERTURA  DOS
ENVELOPES 02- PROPOSTAS DE PREÇOS
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0324/
2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 031/2015.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE,
com maior desconto linear na planilha de custos.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Nos termos da Lei nº
8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJET O DA LICITAÇÃO:  CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL DA PRAÇA RECANTO DAS
TILÁPIAS (CINTRA/SANTA RITA).

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de
2015, na sala Central de Licitações, com sede á Av.
Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de
Montes Claros-MG, às 09h00min, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada
pela Portaria nº 3.273 de 13 de abril de 2015. Compôs
a mesa, a qual passou a contar com as seguintes
pessoas: Nilma Silva Antunes- Presidente da C.P.L.J,
Karen Daniela Magalhães de Castro- Secretária da
C.P.L.J e Diosmar Soares da Silva –Membro da C.P.L.J.
Dando início a reunião, a Presidente da Comissão
Permanente de Licitação e Julgamento apresentou os
envelopes 02- propostas de preços das empresas
habilitadas: TECPRE Construções Lt da-ME, tendo
como representante legal o senhor Erick Samuel Xavier
Lourenço, portador do CPF 090.429.066-26,
Construtora Giorgio V asari Lt da-ME  e Línea
Empreendimentos Lt da-ME  não houve representante
legal na sessão. Após abertura dos envelopes de
proposta de preço e analise das mesmas, foi solicitada
que os membros da Comissão e o único licitante
presente na sessão rubricassem as propostas de
preço. O representante da empresa TECPRE
Construções Lt da-ME, apontou que a empresa
Construtora Giorgio V asari Lt da-ME não atendeu na
proposta de preço o item 14.4.1 “a” do edital, no que
diz respeito ao Organograma para a equipe
administradora da obra nos níveis administrativo,
técnico e operacional juntando ao mesmo a Relação
da equipe técnico-administrat iva. Diante do
apontamento do representante da empresa TECPRE
Construções Lt da-ME e analise a C.P.L.J.
desclassifica a proposta da empresa Construtora
Giorgio V asari Lt da-ME. Quanto às propostas das
empresas TECPRE Construções Lt da-ME e Línea
Empreendimentos Lt da-ME atenderam todas as
exigências do edital, onde apurou o seguinte resultado:
A empresa TECPRE Construções Lt da-ME concedeu
desconto de 12,60% (doze vírgula sessenta porcento)
e Línea Empreendimentos Lt da-ME concedeu
desconto de 2,12% (dois vírgula doze porcento). Dessa
forma fica classificada em primeiro lugar a empresa
TECPRE Construções Lt da-ME.  Fica determinado
um prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual recurso,
consoante o disposto no art. 109, inciso I, “b” da Lei nº
8.666/93, contados a partir da publicação desta ata. A
presente ata será publicada na íntegra no Diário Oficial
Eletrônico do Município e encaminhada via e-mail para
empresas acima citadas. Nada mais havendo a tratar,
eu Karen Daniela Magalhães de Castro, lavrei a
presente ata que após lida e aprovada será assinada
por todos. Prefeitura de Montes Claros, aos 07 (sete)
dias do mês de dezembro do ano de 2015.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

Nilma Silva Antunes - Presidente – CPLJ
 Karen Daniela Magalhães de Castro -

Secretária – CPLJ
Diosmar Soares da Silva -

Membro C.P.L.J
Licitante:

TECPRE Construções Lt da-ME - Erick Samuel
Xavier Lourenço - CPF 090.429.066-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0195/2015
Processo Nº. 0461/2015

OBJET O: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SEGURANÇA PROFISSIONAL
UNIFORMIZADOS, DESARMADOS (PORTANDO
DETECTOR DE METAL), BEM COMO
PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS
DESARMADOS (SEM PORTAR DETECTOR DE
METAL), PARA ATENDER AS COMEMORAÇÕES
A SEREM REALIZADAS EM 29, 30 E 31 DE
DEZEMBRO DE 2015 (VIRADA  CULTURAL E
REVEILLON), EM APOIO A POLÍCIA MILITAR E
A GUARDA MUNICIPAL.
ENCAMINHAMENT O/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propost as deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www.licit acoes-e.com.br .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
13h30min do dia 18 de dezembro de 2015.
ABERTURA  DAS PROPOSTAS: às 13h30min do
dia 18 de dezembro de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 14h00min do dia 18 de
dezembro de 2015.
O Edit al Está disponível nos sít ios
www .montesclaros.mg.gov .br/Central de
Compras/Pregão PMMC  e www .licit acoes-
e.com.br .

Montes Claros, 07 de dezembro de 2015
Wagner Tadeu Rodrigues Pitt a

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

Aviso de Licit ação - Concorrência Pública nº:
041/2015 - Processo Licit atório nº: 375/2015

OBJET O:   Contratação de empresa para a
construção de muro de arrimo e terraplanagem nos
terrenos das creches Pró-Infância do bairros
Acácias e do Bairro Jaraguá II.
Data da sessão: 1 1/01/2016
Entrega de envelopes: até as 09h00min do dia
11/01/2016
Abertura dos envelopes: às 09h30min do dia 1 1/
01/2016
Local: Sala Central da Comissão Permanente de
Licitações e Julgamento, situada na Av. Cula
Mangabeira 211-Bairro Centro – Montes Claros-MG.
O Edital estará disponível a partir do dia 07/12/2015
poderá ser retirado de forma gratuita no site da
Prefeitura de Montes Claros no endereço http://
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras

Montes Claros, 07 de dezembro de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licitação e Julgamento

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-38-

3229-3020 – fax – 0xx-38-3229-3182
CEP -  39.401-002  -  Montes  Claros – MG

EXTRATO - RESULTADOS DE PREGÕES Nº 99/
2015. A Pregoeira Municip al na forma da Lei
Federal  n.º 8.666/93 e alterações torna 
público  os Result ados Finais dos Processos
Licit atórios abaixo identificados:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº:
0129/2015 – AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS
PARA COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS
NA UNIDADE DE ACOLHIMENT O MISTA,
processo homologado em 23/11/2015.
Contratado:
SJ COMERCIO DE UTILIDADES L TDA – EPP.
R$ 3.337,14. Vigência: Imediata.
PREGÃO PRESENCIAL Nº:

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-38-

3229-3020 – fax – 0xx-38-3229-3182
CEP -  39.401-002  -  Montes  Claros – MG

EXTRATO - RESULTADOS DE PREGÕES Nº 100/
2015. A Pregoeira Municip al na forma da Lei
Federal  n.º 8.666/93 e alterações torna  público 
os Result ados Finais dos Processos Licit atórios
abaixo identificados:
JULGAMENT O DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0162/2015
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/
2015
ECORRENTE: VEMAQ VIA TURAS,
EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA
RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL  DE
SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE
MONTES CLAROS – SR. FABIANO DE OLIVEIRA

Trata-se de recurso administrativo interposto pela
empresa Vemaq Viaturas, Equipamentos e
Máquinas Ltda, em face de decisão administrativa
que aplicou penalidade de impedimento de licitar e
contratar com o Município de Montes Claros pelo
prazo de 05 (cinco) anos, além de multa. O
documento apresentado pela Recorrente intitula-
se “Contra Notificação do Parecer Jurídico”, e não
necessariamente recurso contra a aplicação da
penalidade. Todavia, privilegiando sempre a
máxima transparência das ações do Município,
objetivando a plena realização da justiça, impõe-
se a aplicação do princípio da fungibilidade dos
recursos. Por meio do mencionado princípio é
possível que um recurso, ainda que incabível para
determinado momento processual, seja recebido.
Sendo assim, recebemos o presente recurso e
passamos a analisá-lo. Em suas razões recursais
a Recorrente alega, em pouquíssimos argumentos,
que conversou com Secretário Municipal de
Serviços Urbanos, Sr. Fabiano de Oliveira, e a
empresa concordou em retirar os caminhões para
implementação dos coletores/compactadores de
lixo, razão pela qual solicita o cancelamento da
penalidade aplicada. Compulsando os autos
verifica-se que a Administração Pública Municipal
desde 02/09/2015, por meio da solicitação de
empenho 018451 (fls., 0114) requereu da ora
Recorrente a realização do objeto licitado. A
Recorrente permaneceu inerte. Por meio de
notificação datada de 16 de outubro de 2015 o
Município concedeu prazo de 48 (quarenta e oito)
horas para que a Empresa Vemaq retirasse e
entregasse os caminhões devidamente equipados.
(fls., 115/116). Após devidamente notificada a
empresa Recorrente contra notificou o Município e
negou-se a realizar o objeto contratado. Em ato
contínuo, e atendendo a legislação pertinente ao
tema, o Município aplicou sanção administrativa de
multa e impedimento de contratar com a
Administração Pública Municipal pelo prazo de 05
anos. Exercendo seu direito de recurso a Empresa
Vemaq apresentou contra notificação ao parecer
jurídico, onde informa que realizará os serviços e
solicita a retirada das penalidades. É o necessário.
Em que pesem as razões recursais, é certo que o
prejuízo causado pela recusa imotivada da
Recorrente em realizar o objeto licitado já está
instalado. A coleta de lixo constitui relevante serviço
para a população, e a demora na presente
aquisição impactou profundamente na ordem dos
trabalhos, inclusive, sobrecarregando outros
caminhões e servidores. Desta feita, ratifico
parcialmente a decisão proferida pelo Secretário
Municipal de Serviços Urbanos, substituindo a
declaração de inidoneidade da Empresa Vemaq
Viaturas, Equipamentos e Máquinas Ltda, para
impedimento de contratar com a Administração
Pública Municipal, direta e indireta, e reduzindo a
penalidade aplicada para 02 (dois) anos. A
penalidade de multa não deverá sofrer retoques,
permanecendo nos mesmos termos da decisão ora
guerreada. Concernente ao pedido para realizar o
objeto licitado entendo que não mais há tal

possibilidade, devendo a CPLJ convocar a licitante
classificada em 2º lugar, a fim de manifestar
interesse em contratar com o Município, nos
mesmos valores ofertados pela licitante classificada
em 1º lugar. P.R.I.
Montes Claros, 30 de novembro de 2015.

Marilda Marlei Barbosa Oliveira Silva
Procuradora Geral do Município

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municip al

Montes Claros (MG), 07 de Dezembro de 2015.
Pregoeiro Municipal

0153/2015 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA  EM FORNECIMENTO DE
LANCHES PARA OS TÉCNICOS, AGENTES E
BENIFICIÁRIOS DURANTE O PERÍODO DE
OPERACIONALIZAÇÃO DO PELC- PROGRAMA
DE ESPORTE E LAZER NA CIDADE, processo
homologado em 27/11/2015. Contratado:
ENI MARIA DE FREITAS – ME. R$ 26.500,00
Vigência:  Será a partir da assinatura do contrato
até 01/02/2016. Assinatura do contrato em 27/11/
2015.

Montes Claros (MG), 07 de Dezembro de 2015.
Pregoeiro Municipal

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 200/2015 – ERRATA DE
PUBLICAÇÃO E TERMO DE ADITAMENTO

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público Errat a de Publicação
o Termo de Adit amento referente aos Processos
abaixo relacionados:

ERRATA DE PUBLICAÇÃO , realizada no dia 29/
10/2015 no Diário Oficial Eletrônico do
Municipio de Montes Claros MG  (pagina 01,
caderno 01) – Extrato n°175/2015, Contrato nº
P032113 - Onde se lê : R$ 48.566,26 (quarenta e
oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte
e seis centavos), e R$ 4.047,18 (quatro mil e
quarenta e sete reais e dezoito centavos). - Leia-
se: Vigência: R$ 52.234,86 (cinquenta e dois mil
duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis
centavos), e R$ 4.352,90 (quatro mil trezentos e
cinquenta e dois reais e noventa centavos).

TERMO DE ADITAMENTO

Contrato nº P001715 – Processo nº 0017/2015
– Dispensa 0006/2015 – Objeto: contratação de
empresa especializada para execução de serviços
de controle tecnológico de solos, asfalto e
concreto, ensaios de laboratório para acompanhar,
e fiscalizar obras de pavimentação asfáltica,
drenagem urbana e edificações no perímetro
urbano de Montes Claros. Contrat ada: Emp. Mun.
de Serviços, Obras e Urbanização.  Primeiro
Termo de Adit amento.  Repactua-se as planilhas
orçamentárias contratuais acostadas aos autos de
acordo com os demonstrativos, memorando nº GS/
799/2015 e Justificativa Técnica, não havendo
alterações de valor . Firmado em 25 de novembro
de 2015.

Contrato nº P009814 – Processo nº 0098/2014
– Dispensa 0030/2014 – Objeto: contratação de
empresa para execução de obra construção da
unidade básica de saúde UBS modelo T2T,
conforme resolução SES-MG Nº 3.771/2013, no
bairro Vila Anália, na rua K nesta cidade de Montes
Claros. Contrat ada: Emp. Mun. de Serviços,
Obras e Urbanização.  Segundo T ermo de
Adit amento.  Repactua-se as planilhas
orçamentárias contratuais acostadas aos autos de
acordo com os demonstrativos anexos ao
memorando nº GS/814/2015, não havendo
alterações de valor, com acréscimos de novas
quantidades e/ou supressão parcial de outras ou
mesmo total daquelas que se tornaram
dispensáveis ou que foram superestimados.
Firmado em 30 de novembro de 2015.

Contrato nº P0051 14 – Processo nº 0051/2014 –
Dispensa 0019/2014 – Objeto: contratação de
empresa especializada para construção da
Unidade Básica De Saúde Tipo T3T no bairro
Vilage do Lago III conforme resolução da SES-MG
3.561/2012 e alteração com a portaria SES-MG
3.864/2013, contrapartida do Tesouro Municipal,
no município de Montes Claros. Contrat ada: Emp.
Mun. de Serviços, Obras e Urbanização.
Terceiro T ermo de Adit amento.  A vigência do
contrato e o prazo para a prestação de serviço,
previstos na Cláusula Terceira do Contrato original,
ficam prorrogados por mais 02 (dois) meses, tendo
como termo inicial 28.10.2015 e, como termo final
27.12.2015 .  Repactua-se as planilhas
orçamentárias contratuais acostadas aos autos de
acordo com os demonstrativos anexos ao
memorando nº GS/813/2015, não havendo
alterações de valor . Firmado em 27 de outubro
de 2015.

Montes Claros (MG), 07 de dezembro de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licit ações e Julgamento
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Prefeitura Municipal de Montes Claros  
  Secretaria de Planejamento e Gestão  

Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos  
 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 0 2- PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTE AO PROCESSO LICITA TÓRIO N° 0325/15 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0032/2015.  
     
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, com maior desconto linear na planilha. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.  

OBJETO DA LICITAÇÃO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE PRAÇAS PÚBLICAS: PRAÇA 
CONJUNTO JOSÉ CORRÊA MACHADO, PRAÇA GUIMARÃES ROSA, PRAÇA DISTRITO DE NOVA ESPERANÇA, PRAÇA DE BARREIRAS, PRAÇA DE 
LAVAGINHA E PRAÇA CALHAU, NESTE MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG. CONVÊNIO Nº 0.471/2012/SEGOV/PADEM      

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de 2015, na sala Central de Licitações, com sede á Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes 
Claros-MG, às 10h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273 de 13 de abril de 2015, composta das 
seguintes pessoas: Nilma Silva Antunes- Presidente da C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães de Castro- Secretária da C.P.L.J e Diosmar Soares da Silva-  Membro da 
C.P.L.J. Dando início à sessão a Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento apresentou todos os envelopes 02- Propostas de Preços das 
empresas habilitadas no processo em epígrafe: Giorgio Vasari Ltda-ME e Tecpre Construções Ltda-ME, tendo como representante legal o senhor Erick Samuel 
Xavier Lourenço, portador do CPF 090.429.066-26, a empresa Construtora Giorgio Vasari Ltda-ME  não houve representante legal na sessão. Após abertura dos 
envelopes de proposta de preço e analise das mesmas, foi solicitada que os membros da Comissão e o único licitante presente na sessão rubricassem as propostas de 
preços. O representante da empresa TECPRE Construções Ltda-ME, apontou que a empresa Construtora Giorgio Vasari Ltda-ME não atendeu nas propostas de 
preços o item 14.4.1 do edital, no que diz respeito ao Organograma para a equipe administradora da obra nos níveis administrativo, técnico e operacional juntando ao 
mesmo a Relação da equipe técnico-administrativa. Diante do apontamento do representante da empresa TECPRE Construções Ltda-ME e analise,  a C.P.L.J
desclassifica as propostas de preços da empresa Construtora Giorgio Vasari Ltda-ME. Quanto às propostas de preços da empresa TECPRE Construções Ltda- ME 
atendeu todas as exigências do edital, concedendo os seguintes descontos: no lote 01 desconto de 8% (oito por cento), no lote 02 desconto de 11,90% (onze vírgula 
noventa por cento); no lote 03 desconto de 8% (oito por cento), no lote 04 desconto de 8% (oito por cento), no lote 05 desconto de 8% (oito por cento) e no lote 06 
desconto de 8% (oito por cento). Desta forma fica vencedora do processo a empresa TECPRE Construções Ltda-ME nos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06. Fica 
determinado um prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual recurso, consoante o disposto no art. 109, inciso I, “b” da Lei nº 8.666/93, contados a partir da publicação 
desta ata. A presente ata será publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do Município. Nada mais havendo a tratar, eu Karen Daniela Magalhães de Castro, lavrei 
a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros, aos 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de 2015. 
 
_____________________                                                                       ____________________ 
Nilma Silva Antunes                                                                   Karen Daniela Magalhães de Castro 
Presidente – CPLJ                                                                                      Secretária - CPLJ    
                          

______________________________ 
Diosmar Soares da Silva 

Membro C.P.L.J 
Licitante: 
 
___________________________ 
TECPRE Construções Ltda-ME  
Erick Samuel Xavier Lourenço 
CPF 090.429.066-26 

Prefeitura Municipal de Montes Claros  
  Secretaria de Planejamento e Gestão  

Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos 

 
ATA DE REUNIÃO PARA ACOLHIMENTO DE RECURSO REFERENT E À CHAMADA PÚBLICA N° 006/15.      
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Lei Federal nº. 8.666/93. 

OBJETO DA LICITAÇÃO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇ ÃO CIRÚRGICA EM CANINOS 
(MACHOS E FÊMEAS).  
 

Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de 2015, na sala central de Licitações, com sede á Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes 
Claros-MG, às 14h40min reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pelo decreto nº 3.273 de 13 de abril de 2015, composta das 
seguintes pessoas: Nilma Silva Antunes- Presidente da C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães de Castro- Secretária da C.P.L.J e  Diosmar Soares da Silva - Membro da 
C.P.L.J. A Sra. Presidente apresentou a resposta do recurso interposto pela empresa CARIBÉ E SA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. A assessoria jurídica da 
licitação, através do Sr. Roberto Ribeiro Lopez, inscrito na OAB/MG sob o nº 104.532 julgou procedente o referido recurso, orientando a C.P.L.J pela habilitação da 
empresa acima citada. Diante do parecer jurídico emitido em 04/12/2015 e após detalhada análise a C.P.L.J habilita a empresa CARIBÉ E SA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA-ME. Ato contínuo fica habilitadas e credenciadas  as empresas CARIBÉ E SA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME e CLÍNICA VETERINÁRIA 
DOG CENTER. Será encaminhada a Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão de Avaliação Técnica para que no prazo de 10 (dez) dias seja emitido parecer 
técnico das empresas credenciadas. A presente ata será publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do Município e encaminhada via e-mail para as licitantes acima 
citadas. Nada mais havendo a tratar, eu Karen Daniela Magalhães de Castro, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. Prefeitura de 
Montes Claros, aos 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de 2015. 
 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 
 
Nilma Silva Antunes - Presidente – CPLJ 
Karen Daniela Magalhães de Castro - Secretária - CPLJ 
Diosmar Soares da Silva - Membro – CPLJ 
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Ata1 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, reunido no dia primeiro de 1 
dezembro dois mil e quinze, 01/12/15 na sala de reuniões da Casa da Cidadania, situada na Praça Raul Soares, S/N, Centro, nesta 2 
Cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Iniciada as 08:00 Horas a reunião foi presidida por Everaldo Ramos de Oliveira. Estavam 3 
presentes o presidente Everaldo, a tesoureira Flávia Araújo de Almeida, além dos conselheiros titulares Fernanda Ariele da Silva, Odete 4 
Avelino de Aquino e Virgínia Pimenta Gonçalves, Maria das Graças de Almeida Moreira Bernardo, Jansen Santana, Ayran Kelly Lopes 5 
Andrade, Giselle Rocha Oliveira,Vânia Cristina da Silva Santos, Haidee Cristina Neves Vieira, Ana Paula Gusmão Bruzinga,Karla 6 
Silveira de Souza Lima, Karine Neves Dias, Estiveram presentes os seguintes visitantes: conselheiros tutelares eleitos 2016/2019 Lucas 7 
Arruda, Zenaide Alves, Ilma Tiago Lopes, Samuel Oliveira Magalhães, Mônica Silva Lopes, Kamila Geórgia de Paula A Souto, Júnea 8 
Marise Fagundes, Jhonatan Araújo Martins, VIVIANE PEREIRA SOARES LEAL e das entidades Joseane Ferreira Palma, Raiz de Davi, 9 
Jaete Pinto, Minas social, Cybelle Siqueira Associação Amigos Especiais, Rosimary Aguiar Associação Norte Mineira de Apoio ao 10 
Autista, Mariana Abiachell lar Nossa Senhora perpétuo Socorro, Caroline de Araújo Aquino APAE, André Ramos Associação resgatando 11 
vidas, Padre Gilberto Paróquia São João Batista, Heavenly Rodrigues coordenadora da coordenadoria da Criança de Adolescente Elza 12 
Mayra Lima Porto Rosa, assistente social do CMDCA e Luciana Rodrigues F. da Silva, assistente administrativa do CMDCA e Lílian 13 
Carneiro Guimarães Assistente Social e Secretaria Executiva do CMDCA. Justificativas: houve três justificativas Edenílson Durães de 14 
Oliveira, Rosimary Aguiar Pimenta, Rosângela Santana de Brito Assuntos Tratados 2: Edital 02/2015. Após oração o presidente inicia a 15 
reunião dando um histórico geral de todo o processo  no qual esteve inserido o edital 02/2015, com o propósito de apresentar a plenária 16 
os recursos deste edital o presidente passou a palavra para a comissão extraordinária de avaliação de projetos, com a palavra 17 
conselheira Karla Silveira que explana sobre o recurso da entidade Paróquia São joão Batista, em seguida a comissão através da 18 
conselheira Haidee Cristina, informa que mediante análise do recurso, e de acordo o edital mantiveram a decisão de desclassificação 19 
tendo em vista a falta de documentos, precisamente orçamento, após discussão a plenária decide com 10 votos a favor nenhum voto 20 
contrário e nenhuma abstenção, manter a decisão da Comissão Extraordinária de avaliação de projetos. No segundo recurso da 21 
entidade AME – Associação Amigos Especiais a conselheira Karla mantém a mesma dinâmica, após apresentado o recurso a plenária, o 22 
presidente solicita uma síntese, atendido prontamente, em seguida Haidee informa que após análise a comissão entendeu que de fato 23 
não consta no edital exigências do eixo na metodologia motivo esse que a desclassificou anteriormente, ainda pontuou que o eixo 24 
exigido pelo edital está claro e citado nos objetivos específico do projeto em questão, a conselheira Flávia solicita a leitura dos objetivos 25 
específicos, após atendido o pedido da conselheira, foi posta em votação a decisão da comissão extraordinária de avaliação de projetos 26 
que decide no deferimento do pedido da AME. Assim com 10 votos a favor 01 abstenção sendo este da conselheira Karine Neves o 27 
parecer foi acatado. O presidente passa a palavra ao representante da entidade paróquia São João Batista o mesmo solicita a releitura 28 
da decisão da Comissão Extraordinária de projetos, feita a releitura, o presidente explica que a entidade tem todo direito de prosseguir 29 
com recurso, entretanto a comissão amparada pela CMDCA tem ciência da lisura do processo que resulta no edital em questão. O 30 
presidente aponta a necessidade de reclassificação de projetos  já que o edital é claro acerca do valor de R$ 700,00 (setecentos mil 31 
reais ) sendo R$ 50,000 (cinquenta mil reais) para cada entidade, no critério de desempate através do subitem 8.2 a comissão entende 32 
que a Associação Resgatando Vidas não foi claro em citar “maior número de beneficiados diretos pelo projeto”. Assim a comissão 33 
recomenda que a entidade acima citada ocupe se do décimo quinto lugar nesse processo, diante do exposto a conselheira Flávia 34 
propõe uma errata a fim de aprovar mais um processo, o presidente pontua sobre os excessos de concessões. O representante da 35 
entidade em questão André Ramos tem a palavra,o mesmo se defende no sentido de esta injustiçado acerca do processo, alega ter 36 
cumprindo a entrega dentro do prazo previsto, critica a postura da comissão em ter aceito outros projetos fora do prazo o que 37 
consequentemente o desclassificou, e ainda sugere para um próximo edital que as entidades beneficiadas desse processo não concorra 38 
ao próximo edital dando com isso oportunidades de crianças e adolescentes de outras entidades serem beneficiadas. A palavra foi 39 
passada para coordenadora Heavenly que faz referência a flexibilidade do edital, a mesma pondera a necessidade de averiguar as 40 
medidas destes, já que facilita em questões e outras não. A Conselheira Karine faz uma ressalva acerca da necessidade de se sustentar 41 
o edital, a conselheira Virgínia externa sua indignação sobre o descumprimento do edital uma vez a complexidade na construção do 42 
mesmo, ainda nesse contexto foi proposto por Flávia, e o presidente a abertura de uma ementa a fim de salvar o edital contemplando 43 
todas as entidades inscritas, em meio a discussões entre debate e discórdias o presidente propõe a suspensão de três minutos para 44 
reflexão. Retomada a reunião, foi proposto pela conselheira Maria da Graças a anulação do edital e decido pelo conselho a convocação 45 
imediata de outro edital pela comissão  de projetos, em votação ficou portanto cancelado com 09 votos a favor e 02 abstenções o Edital 46 
02/2015. Capacitação conselheiros O presidente apresentou a plenária três orçamentos, das empresas EDUCAR, ÁPICE, FAC MINAS 47 
sendo a última FAC MINAS melhor apreciado pela plenária por obter Menor preço tendo como valor R$ 6.000,00 (seis mil reais),Posto 48 
em votação  a plenária decide com 10 votos a favor nenhum contrário e um ausente pela  aprovação da FAC MINAS como a empresa 49 
responsável a capacitar os conselheiros tutelar. Proposta do Conselho Tutelar . Representado pelo conselheiro tutelar Lucas Arruda o 50 
conselho apresenta ao CMDCA a proposta  da necessidade de estruturação do conselho tutelar através da implantação da terceira sede 51 
e ainda a convocação  da secretária de Desenvolvimento Social Ana Maria Resende, para que  esta explique acerca a nova proposta de 52 
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territorialização dos conselhos com sedes em periferias o que contraria o ECA que não discrimina o público e ainda  o agravo na não 53 
garantia dos direitos da política e a exposição dos próprios conselheiros. O presidente informa que quaisquer deliberações não é 54 
competência e tampouco prerrogativa da secretária mas sim desse conselho, o que não impede de convida la a participar dessa 55 
construção, ficando portanto agendado para o próximo dia sendo este 02/12/2015 as 16:00 Horas neste endereço uma reunião com a 56 
comissão de Conselho Tutelar para que a mesma trate da articulação  frente a proposta elencada pelo Conselho tutelar, bem como o 57 
funcionamento deste. Ainda nesse  Contexto diplomou-se o conselheiro tutelar Jhonatan  Araújo Martins,uma vez não estando na data 58 
de 28 de outubro do ano corrente, em seguida o Presidente propõem a recomposição da câmara de conselho tutelar sugerindo a 59 
substituição De Elis Medrado viana já que a mesma se encontra atarefada se ausentando dos encontros, não participando da produção, 60 
assim ficou portanto a câmara de conselho tutelar representada por; Everaldo Ramos, Flávia Araújo de Almeida, Maria Nazareth 61 
Pereira,Maria da Graças de Almeida Moreira Bernardo e apoio Karine Neves Dias. Com a palavra a Técnica Elza Mayra, relatou visitas 62 
institucionais realizadas nos dias 27 e 30 de novembro solicitadas pelo assessor contábil do CMDCA, Sr. João Câmara, a fim de gerar 63 
laúdo técnico social. Segundo a mesma, a primeira visita deu-se na instituição Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, 64 
onde se verificou e atestou a aquisição de materiais previstos nos Convênios N° 017, de 27 de fevereir o de 2012 no valor de R$ 65 
15.000,00 (quinze mil reais), “Projeto Kit Audiovisual” e N° 090, de 28 de setembro de 2012 no valor d e R$ 34.240,17 (trinta e quatro mil 66 
duzentos e quarenta reais e dezessete centavos), “Projeto de Aquisição de Veículo Popular para APAE de Montes Claros”. A segunda 67 
visita destinou-se a entidade Associação Norte Mineira de Apoio ao Autista – ANDA, verificando a real aquisição dos materiais previstos 68 
pelos Convênios n° 090, de 24 de junho de 2014, no valor de R$ 9.635,50 (nove mil seiscentos e trinta e cinco reais  e cinquenta 69 
centavos), projeto “Trabalhando com as Dificuldades Emergentes dos nosso Autistas” e N° 014, de 27 de fevereiro de 2012, no valor de 70 
R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), “Projeto Aquisição da Mesa Educacional Alabeto pela Associação Norte Mineira de Apoio ao 71 
Autista”. A terceira visita relatada aconteceu na Fundação Sara Albuquerque Costa, referente ao Convênio N° 136, de 22 de setembro 72 
de 2014 no valor de R$ 177.495,56 (cento e setenta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquanta e seis centavos), 73 
projeto “Avançando na Qualidade do Atendimento VI”, na oportunidade verificou-se parte dos materiais localizados na sede da 74 
instituição, e segundo a funcionária que acompanhou a visita, os demais materiais ficam alocados no Hospital Santa Casa de Montes 75 
Claros, uma vez que se trata de equipamentos utilizados nas crianças e adolescentes através de procedimentos hospitalares. Assim, 76 
segundo a Assistente Social, no dia 30 de novembro, a mesma realizou visita na instituição mencionada, verificando  e atestando a 77 
existência dos equipamentos previstos, sendo os mesmos utilizados pelo setor oncológico pediátrico do hospital em parceria com a 78 
Fundação. Encerramento 3: Não havendo mais nada para ser tratado, encerrou-se o presidente, às 16h45min, com agradecimento à 79 
presença dos presentes. E eu, Lilian, secretária executiva do CMDCA, lavrei e assino a presente ata juntamente com os demais 80 
conselheiros presentes, após ter sido a mesma lida e aprovada. 81 
Presidente: Everaldo Ramos de Oliveira _______________________________ 82 
Tesoureira: Flávia Araújo de Almeida __________________________________ 83 
Secretária Executiva: Lílian C Guimarães______________________________ 84 
Ayran Kelly Lopes Andrade   ________________________________________ 85 
Maria das Graças de Almeida Moreira Bernardo _________________________ 86 
Virgínia Pimenta Gonçalves _________________________________________ 87 
Fernanda Ariele da Silva ___________________________________________ 88 
Jasen Santana ___________________________________________________ 89 
Odete Avelino de Aquino ___________________________________________ 90 
Giselle Oliveira Pereira ____________________________________________ 91 
Vânia Cristina da S. Santos _________________________________________ 92 
Haydee Cristina Neves Vieira _______________________________________ 93 
Ana Paula Gusmão Bruzinga ________________________________________ 94 
Karla Silveira de Souza Lima ________________________________________ 95 
Karine Neves Dias ________________________________________________ 96 
Elza Mayra Lima Porto Rosa  _______________________________________ 97 
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