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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0180/2015
PROCESSO Nº. 0425/2015
OBJET O: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO
DE SAÚDE MUNICIPAL DR ALPHEU DE
QUADROS.
Dia da Licit ação: 30/12/2015 - Horário:
09h00min
Local: Sala de Reunião nº 01 da CPLJ situada à
Av. Cula Mangabeira, 21 1- B. Centro / Montes
Claros-MG . O Edit al está disponível no site
www .montesclaros.mg.gov!Central de
Compras‡Pregão PMMC .

Montes Claros, 15 de dezembro de 2015

Wagner Tadeu Rodrigues Pitt a
Pregoeiro

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.363, de 14 de dezembro de 2015

DETERMINA IMEDIATO RECADASTRAMENT O
DOS PORTADORES DE CARTÕES SINCARD

GRATUIDADE

O Prefeito Municipal de Montes Claros, Estado de
Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica deste Município e demais
disposições legais e,

Considerando que a Constituição Federal e o
Estatuto do Idoso garantem gratuidade no
Transporte Coletivo apenas para os maiores de
65 anos;

Considerando que estudos iniciais atestavam que
a extensão de tal benefício aos maiores de 60 anos
até 65 anos incompletos, não geraria despesas
mensais superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil
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EXTRATO - RESULTADOS DE PREGÕES Nº 104/
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:

0135/2014 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA  EM SERVIÇOS GRÁFICOS
PARA CONFECÇÃO DE GUIAS DIVERSAS PARA
ATENDER À DEMANDA  DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, processo homologado
em 21/08/2014. Contratado:
PRINTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA – EPP.
Vigência: Primeiro T ermo de Adit amento,  firmado

em 21/07/2015. - O prazo para a prestação de
serviços, previsto na Cláusula Quarta do contrato
inicial, fica prorrogado até 31.12.2015.

0032/2015 - REGISTRO DE PREÇO PARA
FUTURA E EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE
LÂMPADAS LED DE BAIXA  POTÊNCIA,
ATEDENDO A NECESSIDADE DE EFICIENTIZAR
O USO DA ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS
PUBLICOS NO MUNICIPIO DE MONTES
CLAROS, Termo de Revogação, firmado em 27/
10/2015. O motivo da alteração foi o seguinte:
Conforme memo 175/2015 da secretaria de Ciência,
Tecnologia e Gestão de Energia, pedido se baseia
na grande quantidade de participantes
desclassificado por não atender as exigências do
edital e a diferença de preço entre o primeiro
colocado que foi desclassificado e o atual
fornecedor que está em análise.

Montes Claros (MG), 15 de Dezembro de 2015.
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 206/2015
A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público a Ratificação, o T ermo
de Adit amento e errat a de publicação referente
ao processo abaixo relacionado:

RATIFICAÇÃO

Processo nº 465/2015 – Inexigibilidade nº 66/2015,
- contratação de show musical da banda “LÁ
MAIOR”, no dia 30 de dezembro de 2015, dentro
da programação da “VIRADA CULTURAL 2015” de
Montes Claros. Contratada: BANDA MUSICAL LA
MAIOR LTDA – ME, no valor total de R$ 8.000,00
(oito mil reais) . Ratificado em 10 de dezembro de
2015.

Processo nº 475/2015 – Inexigibilidade nº 68/2015,
- contratação de show musical do grupo “SÓ
CONCEITO”, no dia 31 de dezembro de 2015,
dentro da programação da “VIRADA CULTURAL
2015” de Montes Claros. Contratada: GUILHERME
CARDOSO CELESTINO FILHO , no valor total de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) . Ratificado em 10
de dezembro de 2015.

Processo nº 477/2015 – Inexigibilidade nº 69/2015,
- contratação de empresa especializada em
prestação de serviços de fisioterapia, oriundos do
Chamamento Público: 009/2014, para atendimento
aos Usuários do Sistema Único de Saúde,
conforme plano operativo e programação pactuada
integrada assistencial. Contratadas: 1. CLINICA DE
ORTOPEDIA, TRAUMA TOLOGIA  E
FISIOTERAPIA   LTDA , cujo valor é de R$
24.324,00 (vinte e quatro mil e trezentos e vinte e
quatro reais); 2. CLINICA DE RABILITAÇÃO SÃO
LUCAS LTDA, cujo valor é de R$ 34.453,32 (trinta
e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais
e trinta e dois centavos); 3. NUCLEO DE ATENÇAO
A SAUDE E PRATICAS PROFISSIONALIZANTES
– NASPP, cujo valor é de R$ 27.070,44 (vinte e
sete mil, setenta reais e quarenta e quatro
centavos); 4. AMBAR SAUDE – HOSPIT AL DAS
CLINICAS MARIO RIBEIRO DA  SILVEIRA, cujo
valor é de R$ 34.453,32 (trinta e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e dois
centavos); 5. ORTOCLINICA LTDA, cujo valor é
de R$ 44.198,64 (quarenta e quatro mil, cento e
noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos);
6. CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE S C
LTDA, cujo valor é de R$ 29.472,36 (vinte e nove
mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e
seis centavos); 7. CENTRO AVANÇADO DE
REABILITAÇAO E ESTUDOS LTDA, cujo valor é
de R$ 31.716,72 (trinta e um mil, setecentos e

dezesseis reais e setenta e dois centavos); 8.
FISIO LINS LTDA – ME, cujo valor é de R$
29.531,40 (vinte e nove mil, quinhentos e trinta e
um reais e quarenta centavos). Ratificado em 11
de dezembro de 2015.

Processo nº 483/2015 – Dispensa nº 152/2015, -
cujo objeto é a manutenção de 10 (dez) caçambas
compactadoras de lixo acopladas nos seguintes
caminhões IVECO/TECTOR 170E22: PUR 1019,
PUR 1059, PUR 1081, PUR 3121, PUR 3167,
PUR 0995, PUR 1038, PUR 3162, PUR 1005 e
PUR 3153. Contratada: HIDRAUMONTES
RECUPERAÇÃO E VENDA DE PEÇAS
HIDRÁULICAS L TDA – ME, no valor total de R$
117.936,00 (cento e dezessete mil, novecentos
e trint a e seis reais) . Ratificado em 11 de
dezembro de 2015.

Processo nº 484/2015 – Dispensa nº 153/2015, -
cujo objeto é contratação de empresa
especializada para elaboração de questões para
os concursos públicos da Prefeitura Municipal de
Montes Claros (GUARDA MUNICIPAL E
PREVMOC). Contratada: FADENOR – Fundação
de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino
Superior do Norte de Minas , no valor total de
R$  26.775,00 (vinte e seis mil e setecentos e
setenta e cinco reais). Ratificado em 11 de
dezembro de 2015.

Processo nº 476/2015 – Dispensa nº 147/2015, -
cujo objeto é locação de imóvel para
funcionamento da Estratégia Saúde da Família –
ESF Cidade Cristo Rei, neste município de
Montes Claros/MG. Contratada: AGNALDO
PEREIRA DA SILVA, no valor total de R$ 766,94
(setecentos e sessent a e seis reais e novent a
e quatro cent avos) . Ratificado em 11 de
dezembro de 2015.

TERMO DE ADITAMENTO

Contrato nº P0017715, proveniente do Processo
n° 0177/2015, Dispensa de Licit ação nº 0056/
2015. Cujo objeto é: contratação de empresa
especializada para execução de serviços de
recapeamento asfáltico de vias públicas em
Montes Claros. Contratada: ESURB – Empresa
Municipal de Serviços, Obras e Urbanização.
Primeiro T ermo de Adit amento.  Os prazos de
vigência contratual e de execução dos
serviços , previstos na Cláusula Quarta do
contrato inicial, fica prorrogado por mais 06
(seis) meses, tendo como termo inicial
27.11.2015 e termo final 26.05.2016 . Firmado em
25 de novembro de 2015.

Contrato nº P000414, proveniente do Processo
n° 0004/2014, Dispensa de Licit ação nº 0002/
2014. Cujo objeto é: Locação de imóvel para o
funcionamento do CEMEI do Bairro
Independência – CEMEI Professora Elizabete
Pereira Soares. Locador: Gontran Amoroso
Junior. Primeiro T ermo de Adit amento.  O prazo
para a locação, previsto na Cláusula Segunda do
contrato inicial, fica prorrogado por mais 12
(doze) meses, a p artir de 17.01.2015 com
término previsto p ara 16.01.2016. Os valores
previstos na Cláusula Terceira, de acordo com
IGP-M datado de novembro/2014, sofrerão
reajuste de 3,6542800%, passando o valor global
da locação a R$10.572,74 (dez mil, quinhentos
e setent a e dois reais e setent a e quatro
cent avos) , e o valor mensal a R$881,06
(oitocentos e oitent a e um reais e seis
cent avos) . Firmado em 05 de janeiro de 2015.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Errata de Publicação realizada no dia 11/12/2015
no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Montes Claros (pagina 01), – Extrato n°203/2015
– Onde se lê : Processo nº 321/2015 - Leia-se :
Processo nº 448/2015. Onde se lê : Montes Claros
(MG), 18 de dezembro de 2015 - Leia-se : Montes
Claros (MG), 10 de dezembro de 2015.

Montes Claros (MG), 15 de dezembro de 2015.

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de

Licitações e Julgamento

reais), o que após a implementação da medida
mostrou-se equivocado com o montante de
pagamento mensal superior a R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil) mensais, o que projeta um
gasto anual de aproximadamente R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais);

Considerando a grave queda de arrecadação que
aflige os Municípios em decorrência da Crise
Económica, impedindo a manutenção dos
vultosos gastos acima referidos;

Considerando, mais, as suspeitas de utilização
dos Cartões Sincard Gratuidade por terceiros não
cadastrados, o que estaria causando incontável
prejuízo aos Cofres Públicos;

Considerando, finalmente, a necessidade de se
aprofundar o estudo sobre a efetiva utilização dos
Cartões Sincard Gratuidade exclusivamente pelos
idosos beneficiários.

DECRETA:

Art. 1º  Fica temporariamente suspenso a utilização
dos Cartões Sincard Gratuidade emitidos aos
usuários entre 60 (sessenta) anos a 65 (sessenta
e cinco) anos incompletos, até a conclusão de
auditoria a ser feita pela  Empresa Municipal de
Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e
Transportes de Montes Claros – MCTrans, em
todos os pagamentos e nos relatórios de utilização
dos referidos Cartões Gratuidade, para
averiguação das condições de uso do benefício.

§ 1º. A MCTrans deverá realizar o recadastramento
de todos os usuários dos cartões referidos no caput
do presente artigo.

§ 2º. A partir da publicação deste Decreto o
Município não arcará com qualquer valor referênte
dos Cartões aludidos no caput, sendo
responsabilidade das Empresas de Transporte
Coletivo suspender a utilização dos mesmos até
a conclusão dos trabalhos pela MCTrans.

§ 3º. A MCTrans terá o prazo de 60 (sessenta) dias
para conclusão dos trabalhos de recadastramento
e auditória, apresentando ao final relatório
conclusivo.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Montes Claros, 14 de dezembro de 2.015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

PREVMOC

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES

CLAROS - PREVMOC
Rua Viúva Francisco Ribeiro, 150 – telefone –

0xx3832293500

CEP  39.400114  Montes Claros – MG

EXTRATO  RESULTADOS DE LICITAÇÕES
A Presidente da Comissão Permanente de
Licitação e Julgamento na forma da Lei Federal
n.o 8.666/93 e alterações torna público o Resultado

Final do Processo Licitatório abaixo:

DISPENSA POR LIMITE No 15/2015:
28/2015 – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL
INFORMATIZADO E AUTOMÁTICO, COM
ANÁLISE DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES E ENVIO
VIA EMAIL DOS EXPEDIENTES
ENCONTRADOS, ATENDENDO À
NECESSIDADE DA PROCURADORIA JURÍDICA
DO INSTITUTO MUNICIAL DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES
CLAROS - PREVMOC, processo homologado em
18/11/2015. Contratado: CARLOS AUGUSTO

MARTINS DE CARVALHO - ME R$1.332,00

Montes Claros (MG), 19 de novembro de 2015.
Presidente da Comissão Permanente de

Licitação e Julgamento
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PREVMOC
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES

CLAROS - PREVMOC
Rua Viúva Francisco Ribeiro, 150 – telefone –

0xx3832293500

CEP  39.400114  Montes Claros – MG

EXTRATO  RESULTADOS DE LICITAÇÕES
A Presidente da Comissão Permanente de
Licitação e Julgamento na forma da Lei Federal
n.o 8.666/93 e alterações torna público o Resultado

Final do Processo Licitatório abaixo:

DISPENSA POR LIMITE No 18/2015:
32/2015 – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO (CADEIRA GIRATÓRIA, ARQUIVO,
APOIO PARA PÉS E ESTANTE DE AÇO) EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES
CLAROS, processo homologado em 09/12/2015.
Contratado: COMERCIAL TOAZZA E GIRALDI

LTDA – ME - ME R$3.032,00

Montes Claros (MG), 14 de dezembro de 2015.
Presidente da Comissão Permanente de

Licitação e Julgamento

Aviso de Licitação – Modalidade Pregão
Presencial 054/2015

A ESURB – Empresa Municipal de Serviços, Obras
e Urbanização, com endereço na Av. Norival
Guilherme Vieira, nº 165 – Bairro Ibituruna, cidade
de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
21.022.694/0001-38, por sua Pregoeira torna
público a abertura da licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 054/2015. Objeto
Contrat ação de empresa p ara aquisição de
mangueiras, abraçadeiras, cap as e Terminais
aplicação em veículos, máquinas da frot a da
ESURB. O fornecimento será por um período
de 12 (doze) meses, as demais especificações
está disposto no Anexo I deste edit al. A nova
data de Credenciamento, entrega das propostas
e documentação dia  14/01/2016 a partir das
08h:30m. O edital na íntegra encontra-se à
disposição na sede da ESURB e no site
www.montesclaros.mg.gov.br .

Montes Claros/MG, 14 de dezembro de 2015

Sarah Capuchinho
Pregoeira

ESURB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS – MG

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/

2015

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS,  através da
Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos,
designada pelo Decreto Municipal nº 3.362 de 10
de dezembro de 2015 e a Secretaria Municipal de
Esporte, Juventude e Cultura, TORNA PÚBLICO
o credenciamento para a exploração de barracas
que serão instaladas na Lagoa do Interlagos nos
dias 29, 30 e 31 de dezembro de 2015 para
realização das festividades da Virada Cultural
2015.

DATA/HORA  PARA  ENTREGA DOS
ENVELOPES: até às 08h00min do dia 23 de
dezembro de 2015.

DATA/HORA PARA ABERTURA  DE SESSÃO-
PEDIDO DE CREDENCIAMENTO: às 08h30min
do dia 23 de dezembro de 2015.

ÍNTEGRA DO EDITAL: a partir do dia 16/12/2015
no site www .montesclaros.mg.gov .br/
central_licit açao

FONE: (38) 3229-3229/ 3229- 3080 (Comissão
Permanente de Licitação e Julgamento)
FAX (38) 3229-3182 (Diretoria de Compras)

Montes Claros – MG, 15 de dezembro de 2015.

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão de Licit ação e

Julgamentos

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

Julgamentos

ATA DE SESSÃO PÚBLICA  REFERENTE AO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0339/2015 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 036/2015.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR
LOTE, 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 OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS E ACESSOS RURAIS NO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS.

Aos 15 (quinze) 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 09h30min, reuniu-
se a Comissão Permanente de Licitações e
Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.362 de
10 de dezembro de 2015. A Senhora Presidente
em exercício da Comissão Permanente de
Licitações e Julgamentos, Nilma Silva Antunes,
adotou os seguintes procedimentos: Compôs a
mesa, a qual passou a contar com as seguintes
pessoas: Nilma Silva Antunes- Presidente da
C.P.L.J, Diosmar Soares da Silva - Secretário da
C.P.L.J  e Karen Daniela Magalhães de Castro -
Membro da C.P.L.J. Dando início ao certame, a
Presidente da Comissão de Licitação apresentou
os envelopes 01- habilitação e 02- proposta de
preços das seguintes empresas participantes no
certame: COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA, IPÊ ENGENHARIA
LTDA, FEIJÃOZINHO ESCA VAÇÕES E
TERRAPLENAGEM L TDA , ELMORAIS
CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA
MENDES & MENDES LTDA, KONQUISTA
CONSTRUTORA LTDA, GOLEM ENGENHARIA
LTDA-ME, EMPRESER- EMPRESA  DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA E CENTRAL
ENGENHARIA  E CONSTRUTORA LTDA.
Iniciados os atos com o credenciamento das
seguintes empresas: COMPANHIA DA OBRA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, tendo
como representante legal o Senhor Luiz de
Gonzalez Nonato, portador do CPF: 156.526.536-
04, IPÊ ENGENHARIA LTDA, representante legal
o senhor Gustavo Antunes Pereira, portador do
CPF: 016.409.866-69, CONSTRUTORA MENDES
& MENDES LTDA, tendo como representante legal
a senhora Eliane Mendes Silva, portadora do CPF:
066.623.776-00, FEIJÃOZINHO ESCAVAÇÕES E
TERRAPLENAGEM L TDA ,  tendo como
representante legal o senhor Eriton Cezar
Szervinsks Mendonça, portador do CPF:
776.326.995-20, ELMORAIS CONSTRUÇÕES
LTDA, representante legal senhor Helbert Batista
Vila Real, portador do CPF: 033.991.216-28,
KONQUISTA CONSTRUTORA LTDA,
representante legal senhor Francisco Gustavo
Ferreira, portador do CPF: 833.176.781-00. As
empresas GOLEM ENGENHARIA  LTDA-ME,
EMPRESER- EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA E CENTRAL ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA, não houve represente na
sessão.  Ato contínuo com a abertura dos
envelopes 01- Documentação das empresas
acima citadas e repassadas à Comissão de
Licitação e demais presentes para serem
rubricados. A senhora Eliane Mendes Silva,
representante legal da empresa CONSTRUTORA
MENDES & MENDES LTDA, deixou a sessão logo
após o credenciamento das empresas. Devido à
grande demanda de documentos, a Comissão
Permanente de Licitação e Julgamento decidiu
suspender a sessão para uma análise mais
detalhada de todos os documentos, inclusive
quanto à regularidade fiscal na conferência via
internet, qualif icação técnica e financeira.
Posteriormente será publicado no Diário Oficial
Eletrônico do Município e comunicado aos
licitantes acima citados, o resultado de análise dos
documentos. Os envelopes 02, contendo as
Propostas de Preços das empresas acima citadas
ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de
Licitação e Julgamentos. A presente ata será
publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico
do Município. Nada mais havendo a tratar, eu
Diosmar Soares da Silva, lavrei a presente ata que
após lida e aprovada será assinada por todos.
Prefeitura de Montes Claros, aos 15 (quinze) dias
do mês de dezembro do ano de 2015.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

_____________________
Nilma Silva Antunes
Presidente – CPLJ
____________________
Diosmar Soares da Silva
Secretário - CPLJ
______________________________
Karen Daniela Magalhães de Castro
Membro C.P.L.J

LICITANTES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
PORTARIA Nº 176 /2015

O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o  disposto nas Resoluções nº 15
de 31/08/99, nº 24 de 18/04/2002, nº 125 de 12/
12/2006, Leis nº 3002/02, 3.074/02, 3.191/04,
3.382/05, 3.520/06, 3.718/07, 3.906/08, 4.461/11,
4.745/15 e Instrução Administrativa nº 03/2015, de
23/02/2015  deste Legislativo e demais legislações
em vigor, RESOLVE:
Artigo 1º –  Alterar a estrutura do gabinete do
vereador André Ricardo Alves Martins, conforme
descrito a seguir: 01 cargo de Assessor
Parlamentar G-106, 115 pontos; 01 cargo de
Assessor Parlamentar G-56, 65 pontos; 01 cargo
de Assessor Parlamentar G-46, 55 pontos; 02
cargos de Assessor Parlamentar G-41, 50 pontos;
03 cargos de Assessor Parlamentar G-31, 40
pontos. Total de pontos: 455.
Artigo 2º – Alterar, a partir do dia 14 (quatorze) de
dezembro de 2015, o nível de vencimento do cargo
de Assessor Parlamentar, da servidora a seguir,
lotada no gabinete do mesmo vereador: Lidiane
Lopes da Silva, nível G-46, 55 pontos.
Artigo 3º – A presente portaria entra em vigor na
data de sua publicação no lugar de costume.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Montes Claros, 14 de
dezembro de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
PORTARIA Nº 175 /2015

O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o  disposto nas Resoluções nº 15
de 31/08/99, nº 24 de 18/04/2002, nº 125 de 12/
12/2006, Leis nº 3002/02, 3.074/02, 3.191/04,
3.382/05, 3.520/06, 3.718/07, 3.906/08, 4.461/11,
4.745/15 e  Instrução Administrativa nº 03/2015,
de 23/02/2015  deste Legislativo e demais
legislações em vigor, RESOLVE:
Artigo 1º –  Alterar a estrutura do gabinete da
vereadora Marly das Graças Alves e Silva,
conforme descrito a seguir: 01 cargo de Assessor
Parlamentar G-106, 115 pontos;  02 cargos de
Assessor Parlamentar G-61, 70 pontos; 04 cargos
de Assessor Parlamentar G-51, 60 pontos; 01
cargo de Assessor Parlamentar G-41, 50 pontos.
Total de pontos: 545.
Artigo 2º – Alterar, a partir do dia 14 (quatorze) de
dezembro de 2015, o nível de vencimento do cargo
de Assessor Parlamentar, das servidoras a seguir,
lotadas no gabinete da vereadora Marly das Graças
Alves e Silva: Dardiane Santos Gonçalves, nível
G-51, 60 pontos, Nayara Daniela Ruas Andrade,
nível G-51, 60 pontos e Virlaine Santos Pereira,
nível G-51, 60 pontos.
Artigo 3º – A presente portaria entra em vigor na
data de sua publicação no lugar de costume.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Montes Claros, 14 de
dezembro de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

_______________________________________
Comp anhia Da Obra Eng. E Construções Lt da
Luiz de Gonzalez Nonato
CPF: 156.526.536-04
_______________________
Ipê Engenharia Lt da
Gustavo Antunes Pereira
CPF: 016.409.866-69
______________________
Konquist a Construtora Lt da
Francisco Gustavo Ferreira
CPF: 033.176.781-00.
________________________________________
Feijãozinho Escavações E T erraplenagem
Ltda
Eriton Cezar Szervinsks Mendonça
CPF: 776.326.995-20
__________________________
Elmorais Construções Lt da
Helbert Batista Vila Real
CPF: 033.991.216-28

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

Julgamentos

ATA DE SESSÃO PÚBLICA  REFERENTE AO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0389/2015 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 044/2015.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR
LOTE, 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 PARA TERRAPLANAGEM NO
TERRENO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA DO
BAIRRO CARMELO.
Aos 15 (quinze) 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 15h00min, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações e
Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.362 de
10 de dezembro de 2015. A Senhora Presidente
em exercício da Comissão Permanente de
Licitações e Julgamentos, Nilma Silva Antunes,
adotou os seguintes procedimentos: Compôs a
mesa, a qual passou a contar com as seguintes
pessoas: Nilma Silva Antunes- Presidente da
C.P.L.J, Diosmar Soares da Silva- Secretário da
C.P.L.J  e Adriene Rodrigues Xavier -Membro da
C.P.L.J. Dando início ao certame, a Presidente da
Comissão de Licitação apresentou os envelopes
01- habilitação e 02- proposta de preços da única
empresa participante no certame: TERRASA
ENGENHARIA LTDA. Iniciados os atos com o
credenciamento da empresa: TERRASA
ENGENHARIA LTDA, representada pelo Senhor
Marcelo de Souza Alves, portador do CPF:
905.981.802-49. Ato contínuo com a abertura dos
envelopes 01- Documentação da empresa acima
citada e repassada à Comissão de Licitação e
demais presentes para serem rubricados. Após
uma análise detalhada de todos os documentos,
verificou que a empresa TERRASA ENGENHARIA
LTDA não atendeu o item 13.2 “a”, no que diz
respeito ao balanço patrimonial, ficando assim
inabilit ada. Utilizando do fundamento instituído na
Lei 8.666/93 no seu artigo 48 § 3º a Comissão
resolve pela concessão do prazo de 08 (oito) dias
úteis, contados a partir da publicação desta ata,
para que a empresa apresente o documento que
resultou a sua inabilitação. O envelope contendo
propostas de preços da empresa participante do
certame ficará sob a guarda da Comissão
Permanente de Licitações e Julgamento. A
presente ata será publicada na íntegra no Diário
Oficial Eletrônico do Município. Nada mais havendo
a tratar, eu Diosmar Soares da Silva, lavrei a
presente ata que após lida e aprovada será
assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros,
aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano
de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

_____________________
Nilma Silva Antunes
Presidente – CPLJ

____________________
Diosmar Soares da Silva
Secretário - CPLJ

______________________________
Adriene Rodrigues Xavier
Membro C.P.L.J

LICITANTES:

________________________
Terrasa Engenharia Lt da
Marcelo de Souza Alves
CPF: 905.981.802-49

CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Av. Cula Mangabeira, 211 – telefone – 0xx-38-

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

EXTRATO - RESULTADOS DE PREGÕES Nº 105/
2015. A Pregoeira Municipal na forma da Lei
Federal  n.º 8.666/93 e alterações torna  público 
os Resultados Finais dos Processos Licitatórios
abaixo identificados: PREGÃO PRESENCIAL Nº:
0151/2015 – REGISTRO DE PREÇO PARA
FORNECIMENTO DE GÁS GLP P45 PARA
ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS, processo homologado em 26/10/2015.
Contratado: ROBERTO BARBOSA CRUZ - ME
Vigência: Primeiro Termo de Aditamento, firmado
em 12/11/2015. -  Será acrescido ao valor global,
previsto na Cláusula Sexta do Contrato Inicial, a
quantia de R$ 288,00 (Duzentos e oitenta e oito
reais), referente reequilíbrio econômico financeiro
no percentual de 3,14% sobre o saldo contratual
remanescente.
0151/2015 – REGISTRO DE PREÇO PARA
FORNECIMENTO DE GÁS GLP P45 PARA
ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS, processo homologado em 26/10/2015.
Contratado: ROBERTO BARBOSA CRUZ - ME
Vigência: Primeiro Termo de Aditamento, firmado
em 12/11/2015.-  Será acrescido ao valor global,
previsto na Cláusula Sexta do Contrato Inicial, a
quantia de R$ 1.596,00 (Hum mil quinhentos e
noventa e seis reais), referente reequilíbrio
econômico financeiro no percentual de 3,14%
sobre o saldo contratual remanescente.

Montes Claros (MG), 15 de Dezembro de 2015.
Pregoeiro Municipal
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal n° 1935 de 15/05/1991 

CNPJ 18.631.305/0001-67 
 

EDITAL N° 03/2015 – CMDCA 
 

 
1. NATUREZA E OBJETIVOS 
 

O Edital N° 03/2015 foi elaborado pelo Conselho Mun icipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Montes Claros – CMDCA para 

apoiar entidades, serviços, programas ou projetos que contribuam para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, de acordo com a 

legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O CMDCA destinará para as entidades e programas governamentais e não-governamentais regularmente registradas no CMDCA, o 

valor de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais), recursos financeiros oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA. 

Conforme determina a legislação, esses recursos deverão ser empregados para viabilizar ações, serviços, programas ou projetos, que 

deverão ser executados por entidades e programas governamentais ou não governamentais sem fins lucrativos, escolhidas mediante critérios definidos 

pelo CMDCA e selecionadas em conformidade com as normas legais. 

As destinações têm os seguintes propósitos: 

1. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes, especialmente aqueles que estão submetidos a 

ameaças e violações de direitos. 

2. Contribuir para que as entidades e programas governamentais e não governamentais se fortaleçam para promover avanços 

efetivos nas políticas municipais de garantia dos direitos das crianças e adolescentes. 

 

2. PREMISSAS 

2.1. O Edital N° 03/2015 está estruturado com base no marco legal nacional que concede prioridade absoluta à garantia dos direitos das 

crianças e adolescentes, e define o CMDCA como instância responsável pelos processos de deliberação e controle das políticas voltadas a esse público. 

 

2.2. O artigo 227 da Constituição Federal estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e 

adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.  

2.3. O Estatuto da Criança e do Adolescente define como responsabilidade dos municípios e do Distrito Federal, em cooperação com a 

União e com os Estados, a implantação de políticas locais de proteção integral das crianças e adolescentes. A proposição e o controle do processo de 

execução dessas políticas cabem ao CMDCA – órgão paritário, composto por representantes do governo e da sociedade civil (ECA, artigo 88).  

2.4. O FMDCA se configura como fundo público, com finalidade específica de custear ações, serviços, programas ou projetos que

contribuam para a proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes.  

2.5. O CMDCA é responsável pela definição de critérios de aplicação dos recursos dos FMDCA. O artigo 88 do ECA, incisos II e IV, 

dispõe sobre a vinculação do FMDCA ao CMDCA; o artigo 260, parágrafo 2º, atribui ao CMDCA o papel de fixar critérios de utilização, através de Planos 

de Aplicação, das doações subsidiadas e demais receitas. 

2.6. Entre outras fontes de recursos, o FMDCA pode receber destinações de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, passíveis de 

dedução do Imposto de Renda Devido, nas situações e nos limites previstos na legislação vigente (Lei 8.069/90, artigo 260, incisos I e II, alterada pela Lei 

12.594/12). 

2.7. Resultados esperados 

Pretende contribuir para que as entidades e programas governamentais e não governamentais alcancem os seguintes resultados:  

• Erradicação e prevenção de violências e violações de direitos contra crianças e adolescentes. 

• Fortalecimento da capacidade dos sistemas de atendimento local para implementar ações efetivas de proteção e promoção dos direitos das 

crianças e adolescentes. 

 

3. QUEM PODE PARTICIPAR 

3.1. O presente edital está direcionado às entidades e programas governamentais e não governamentais sem fins lucrativos que, tendo 

estabelecido ações prioritárias para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes em seus respectivos territórios, buscam mobilizar recursos que 

possam ser destinados a viabilizar a concretização das prioridades definidas. 

3.2. Entidades e programas que possuam projetos em andamento ou em fase de planejamento que tenham como foco ações de 

fortalecimento do sistema de proteção e de promoção dos direitos da criança e do adolescente, em conformidade com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA e com os artigos 15 e 16 da Resolução Conanda Nº 137, de 21.01.2010.  

3.3. Poderão efetuar inscrições as entidades e programas governamentais e não governamentais que: 

3.3.1. Estejam legalmente e regularmente cadastrados no CMDCA. 

3.3.2. Estejam com as prestações de conta em dia.  
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4. EIXO DE ATUAÇÃO  

Poderão candidatar-se projetos alinhados em pelo menos um dos pontos previstos no eixo de atuação abaixo.  

4.1. Eixo Políticas Públicas 

a) Projetos que promovam e garantam os serviços essenciais disponibilizados pela rede.  

b) Projetos voltados ao efetivo fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; 

c) Projetos que visem à garantia de igualdade de condições de acesso e estímulo a permanência e reingresso à educação seja em 

creches, educação infantil, fundamental e médio; 

d) Projetos voltados ao enfrentamento de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes;  

e) Projetos que visem à prevenção e o enfrentamento ao uso de substâncias psicoativas por parte de crianças e adolescentes.  

f) Projetos que visem a erradicação do trabalho infantil, a proteção e a qualificação do trabalho do adolescente, conforme legislação 

específica. 

 

 

 

 

 

4.2. Condicionantes  

Serão aceitos projetos sob responsabilidade de instituições de direito privado ou público, sem finalidade lucrativa, legalmente constituída 

no país (possuir personalidade jurídica), adimplentes com suas obrigações fiscais e que estejam regularmente registradas no CMDCA.  

É vedada a apresentação de instituições não registradas no CMDCA ou com cadastro irregular no ano vigente. 

As ações propostas pelo projeto devem beneficiar diretamente o público-alvo do ECA, composto de crianças e adolescentes, com idade 

de 0 a 18 anos, e beneficiar indiretamente a família do público alvo, sua comunidade e a sociedade em geral.  

A instituição deverá apresentar documento de comprovação de registro devidamente regular junto ao CMDCA, de acordo com os artigos 

90 e 91 do ECA.  

O CMDCA não reterá porcentagem do recurso no FMDCA, não sendo necessário provisionar tal percentual na descrição de solicitação

de recursos do projeto. 

Cada entidade proponente poderá inscrever apenas 01 (um) projeto, sendo este um critério de eliminação caso descumprido.  

A execução do projeto deverá ter duração mínima de 06 (seis) meses e máxima de (12) doze meses. 

4.3. Valor e duração do projeto. 

Podem ser inscritos projetos que solicitem até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  

4.3.1. No caso do valor total de apoio aos projetos, qualificados no certame, superar o valor passível de repasse pelo CMDCA, este será 

desclassificado, não sendo encaminhado à etapa de avaliação. 

4.4. Não serão financiados os seguintes gastos:  

a) Pagamento de taxas de gestão/administração ou provisões;  

b) Pagamento de juros ou multas de qualquer espécie; 

c) Aluguel de imóvel; 

d) Aquisição de imóveis;  

e) Elaboração de projetos;  

f) Indenizações;  

g) Despesas ou investimentos realizados e/ou contratados antes da formalização do instrumento contratual;  

h) Despesas com pessoal permanente ao quadro funcional das entidades proponentes;  

i) Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de 

órgãos ou de entidades da administração pública federal, estadual e municipal ou do distrito federal, que esteja lotado ou em 

exercício em qualquer dos entes partícipes.  

4.5. Gastos financiados.  

a) Realização de atividades-fim do projeto; 

b) Qualificação da estrutura física da organização, em caso de sede própria; 

c) Aquisição de bens permanentes; 

d) Aquisição de veículos; 

e) Pagamento de custeio; 

f) Pagamento de pessoal vinculado ao projeto; 

g) Aquisição de materiais de consumo.  

 

5. RESPONSABILIDADES  

a) É de responsabilidade da instituição proponente a apresentação do projeto junto ao CMDCA no prazo estabelecido. 

b) É de responsabilidade da instituição proponente a apresentação de todos os documentos previstos neste edital, sob pena de 

desclassificação quando da ausência de algum. 

c)  É de responsabilidade do CMDCA disponibilizar a qualquer solicitante o presente edital e seus anexos. 
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d)  É de responsabilidade do CMDCA fornecer a instituição solicitante seu Certificado de Inscrição, caso esta esteja com 

seu cadastro devidamente regular no ano corrente. 

e) É de responsabilidade do CMDCA fornecer informações à instituição solicitante acerca do seu cadastro junto a este 

Conselho. 

 

 

 

 

 

6. CRONOGRAMA 

6.1- Apresenta-se abaixo o cronograma com as datas previstas: 

Inscrições  21/12/2015 à 22/01/2016 

Período de análises 25/01/2016 à 04/02/2016 

Divulgação do resultado parcial 05/02/2016 

Apresentação de recursos 11/02/2016 à 12/02/2016 

Análise dos recursos 15/02/2016 à 19/02/2016 

Divulgação do resultado final 25/02/2016 

6.2 – Os prazos se limitam até as 17 horas do horário oficial de Brasília.  

 

7. COMO FAZER A INSCRIÇÃO 

7.1- Para a efetivação da inscrição, as entidades e programas governamentais e não governamentais devem 

encaminhar ao CMDCA uma proposta de ação, serviço, programa ou projeto, que esteja em consonância com as possibilidades 

previstas do eixo 4. 

7.2- Cada entidade ou programa poderá inscrever uma ÚNICA proposta. 

7.3- A inscrição será efetivada mediante o envio dos seguintes documentos: 

a) Capa de identificação do projeto com a logotipo da entidade; 

b) Carta de Encaminhamento (Ver anexo) - (Esta carta deverá ser assinada pelo Presidente ou representante legal 

da proponente, caso a mesma seja assinada por este último, deve ser anexada cópia de documento que o designa 

como tal. A carta deve ser devidamente preenchida, impressa, assinada);  

c) Check list (ver anexo); 

d) Cópia do cartão do CNPJ da proponente; 

e) Cópia do Estatuto que regulamenta as ações da proponente; 

f) Cópia da Ata que elege a atual diretoria da proponente; 

g) Cópia dos documentos pessoais do presidente da instituição proponente; 

h) Cópia dos documentos pessoais do tesoureiro da instituição proponente; 

i) Cópia do registro da instituição proponente no CMDCA; 

j) Cópia da Lei Municipal de Utilidade Pública; 

k) Certidão Negativa Municipal; 

l) Certidão Negativa Estadual; 

m) Certidão Negativa Federal (inclui INSS); 

n) Declaração de regularidade sobre convênios junto ao município (ver anexo); 

o) Certidão Negativa de FGTS; 

p) Plano de trabalho rubricado em todas as páginas pelo responsável legal (ver anexo); 

q) Memória de Cálculo da previsão de gasto com contratação de recursos humanos; 

r) Três orçamentos atuais de cada item a ser adquirido (emissão com até três meses); 

s) Comprovante de sede própria, em caso de qualificação de estrutura física.  

7.4. Todos os documentos indicados no Item 7.3 deverão ser enviados de forma completa e legível. 

a) Os itens são obrigatórios e de caráter elim inatório, respeitando os seguintes critérios.  

b) É obrigatório a seguinte ordem de encadernação do item 7.3 da letra A – S. 

c) Encadernados em espiral;  

d) Duas cópias na íntegra; 

e) Entregue em único envelope lacrado com identificação.   

7.5. A documentação deverá ser apresentada na sala do CMDCA, localizado na Casa da Cidadania, Praça Raul 

Soares s/n° - Centro – Montes Claros/ MG, obedecend o à data e horário limite.  

7.6. A não apresentação da documentação solicitada dentro do prazo estabelecido, a não formatação do projeto 

segundo os modelos indicados e a ausência de orçamentos financeiros, implicará a desclassificação da proposta, bem como, não 

atendimento de quaisquer itens especificados neste edital, de forma irrevogável.   
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8. SELEÇÃO DE PROJETOS  

8.1. Etapas de Análise  

As propostas passarão pelas seguintes análises:  

1ª) Requisitos eliminatórios.  

a) O não cumprimento do cronograma do edital.  

b) O não cumprimento dos requisitos de inscrição do edital. 

c) Não cumprimento ao modelo do plano de trabalho. 

d) Não alinhamento aos eixos de atuação propostos pelo edital.  

2ª) Requisitos Classificatórios: 

As propostas serão analisadas e classificadas por Comissão, baseada nos seguintes critérios:  

a) Relevância do projeto para o público-alvo:  Quantidade de beneficiários diretos, considerando complexidade dos serviços (Proteção 

Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade) e indicadores dos resultados esperados; 20 pts. 

b) Clareza na proposta: Qualidade técnica do projeto, clareza da metodologia aplicada, pertinência e exequibilidade dos objetivos; 30 

pts. 

c) Alinhamento do projeto com a missão da instituição proponente; 10 pts. 

d) Relacionamento com as políticas públicas ou programas instituídos para a garantia de direitos no âmbito social, educacional, 

segurança e saúde; 20 pts. 

e) Articulação da entidade proponente na construção de parcerias locais; 10 pts. 

f) Estratégia de continuidade do projeto e de seus resultados em longo prazo; 5 pts. 

g) Experiência na área proposta: projetos já realizados pela entidade nessa área; 5 pts. 

8.2. Na avalição das propostas será atribuída nota zero ao item que não puder ser avaliado devido a insuficiência de informações.   

8.3 A soma dos itens classificatórios terá resultado máximo de 100 pts. 

8.4 A critério da Comissão de Seleção, outros profissionais poderão ser convidados a assessorá-la nesta etapa seletiva. Não poderão 

participar da Comissão, pessoas que estiverem envolvidas, ou possuam vínculo direto com a instituição proponente, com os projetos apresentados neste 

certame. 

 

8.2. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

a) Pontuação individual comparativa e ordenada, nos itens A – G, dos requisitos classificatórios do item 8.1. 

b) Coerência do desenvolvimento metodológico com o desembolso solicitado. 

c) Justificativa da demanda social do projeto. 

 

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A lista dos aprovados em todas as etapas que concernem a este Edital será divulgada conforme cronograma, Item 6. Por meio de 

correio eletrônico e/ou, redes sociais, site oficial do CMDCA e/ou do Diário Oficial do Município, e impressão fixada no mural informativo da Casa da 

Cidadania. 

 

10. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

a) As propostas aprovadas comporão os processos de destinação, ficando arquivadas, e as não selecionadas estarão disponíveis 

para retirada num prazo máximo de 15 dias.  

b) O CMDCA se reserva ao direito de publicar, a qualquer tempo e em qualquer meio de comunicação, as iniciativas apoiadas em 

conjunto ou individualmente.  

c) A apresentação da proposta é entendida como concordância a todas as condicionantes deste documento.  

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. As situações não previstas neste instrumento serão analisadas e decididas pelo CMDCA. 

11.2. Esclarecimentos sobre o presente Edital poderão ser solicitados exclusivamente à Câmara Permanente de Projetos do CMDCA, 

pelas instituições proponentes, através do seguinte e-mail: camaradeprojetos.cmdca@montesclaros.org.br, no prazo de 21/12/ de 2015 a 22/01/2015.   

11.3. É vetada durante o processo desse certame, qualquer orientação de conselheiros fora de sua representatividade oficial na cadeira 

do Conselho, mesa diretora ou de técnicos que tiveram envolvimento com o edital, junto as entidades na elaboração de projetos.   

11.4. Se aprovado o plano de trabalho, é obrigatória a destinação de uma conta bancária específica e ativa, mantida em instituição 

financeira pública, para gerir os recursos do projeto.  

 

12. FORMULÁRIOS E ANEXOS 

a) Carta de encaminhamento – Anexo I 
b) Declaração de regularidade – Anexo I 
c) Check list – Anexo I 
d) Plano de trabalho – Anexo II 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal n° 1935 de 15/05/1991 

CNPJ 18.631.305/0001-67 
 

(Papel Timbrado da Entidade) 
 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO 

Montes Claros, dia de mês de ano. 

 
 
 
Ofício nº:  
De:  
Para:  
Assunto: Encaminhamento do projeto “nome do projeto” 
 
 
Prezado Sr. Presidente do CMDCA, 

 

Venho por meio deste encaminhar documentação do projeto 

____________________________________, visando participar do Edital N° 03/2015 

promulgado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Montes 

Claros – CMDCA. 

 

Coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos que julgar necessários. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 

________________________________ 
Presidente da Entidade 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal n° 1935 de 15/05/1991 

CNPJ 18.631.305/0001-67 
 

(Papel Timbrado da Entidade) 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE  

 

Na qualidade de representante legal da (Nome da Instituição), declaro, para fins de 

prova junto ao Município de Montes Claros, para os efeitos e sob pena da Lei, que 

inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal 

ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal 

que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Municipal da Infância e 

Adolescência, na forma deste Plano de Trabalho. 

Declaro também que na qualidade de representante de entidade, regularidade com 

prestações de contas de convênios passados ou existentes e que aplicarei os recursos 

recebidos em conformidade com o Convênio a ser celebrado e que prestarei contas de 

todos os valores recebidos. 

 
Montes Claros  dia de mês de ano. 

 
 
 

_____________________________________ 
Instituição 

Nome do representante legal 
Presidente  

CPF Nº  
Identidade nº:  
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CHECK LIST 
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CO NSELHO MUNICIP AL DOS DIREITOS  
DA CRIANÇ A E DO  ADO LESCENTE 
Lei Munic ipal n° 1935 de 15/05/1991 

CNPJ 18.631.305/0001-67  
 

  
 

PLANO DE TRABALHO  

CO NSELHO MUNICIPAL DO S DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE  
 

1 – IDENTIFICAÇÃO  DO  PRO PO NENTE  

Nome 
 

CNPJ 
 

Endereço Sede: 
 

Bairro :  Fax 
 

Telefone 
 

Endereço e Contato 
 

Bairro 
 

Telefone de Contato 
 

Município 
 

D istrito 
 

Caixa Postal 
- 

CEP 
 

Banco: N° Agência 
 

Conta Corrente 
 

  

Nome do Representante Legal 
 

Cargo 
 

Data Vencimento do Mandato:  

  
2 – CAR ACTERIZAÇÃO  D A PRO POSTA  
 
Caracterização / Missão / Complexidade do serviço 
 
2 .1 –  Nome do Projeto  
 
 
 
2.2 – Fundamentação Legal  
Decreto 43635/2003 de 20/10/2003-Decreto 36400/1994  de 
24/11/1994 

Tipo de Atendim ento 
 

Período de Execução 
 

2.2.1  – E ixo (s) Contemplado (s)  
 
 
2.3 – O bjetivos, metodologia, metas e resultados esperado s. 
 

2.3.1  - O BJETIVO GERAL 
           

 

2.3.2  - O BJETIVOS ESPECÍFICO S 
 
 
2.3.2  – METO DO LOG IA 
 
 

2 .3.3  – METAS E RESULTADO S ESPERADO S 
 

 
 
2.4 –  Justificativa 
 
 
 
2 .5 –  Pessoas Benefic iadas: 
 
Especif icar quantidade 
 

 
3 - PLANO  DE APLIC AÇÃO  DO S RECURSO S  
3.1 - Demonstrativo de Recursos em R$   

Custos de Investimento e/ou Custeio 
 

Especificação Solicitada ao 
CMDCA 

 
Unidade de 

 Medida 

 
Q uantidade 

mensal 

  Valor   

Unit. Ou per 
capita R$ 

Mensal 
R$ 

Meses 
Execução 

Total 
R$ 

       

       
       
       
       
       
       
       

TO TAL 
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3.2 - Valor da Proposta/Contrapartida:  
 

Especificação 
 

 
Valor R$ 

 
% 

 
Observação 

 
Solicitado ao CMDCA 

 
 

 
100% 

 
---- 

 
Contrapartida isento  

isento 
 

isento 
Outras Fontes - - - 

 
Custo Total da Proposta R$   

100,00% 
 
- 

 
3.3 – Cronograma de Desembolso Financeiro  
                       Concedente  

Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Desembolso do recurso 
pela concedente. 

            

                   Proponente (Contrapartida) 
Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Desembolso pela 
Instituição. 

            
 

 
 

4 - Venho submeter à apreciação de V.Sas.  o presente Plano de Trabalho, tendo em vista repasse de recursos através de Convênio. 
 
___________________________                             
Instituição 
Nome do representante legal 
Presidente CPF:  
Nº Identidade:  
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