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EXTRATO - RESULTADOS DE PREGÕES Nº 81/
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: 0238/2014 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 2408/
2013, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, processo
homologado em 27/02/2015.
Contrat ado:BELLAN TRANSFORMAÇÕES
VEICULARES LTDA................................................
R$ 76.500,00
Vigência: Imediat a

Montes Claros (MG), 21 de Outubro de 2015.
Pregoeiro Municip al

ESURB – Empresa Municip al de Serviços,
Obras e Urbanização.

Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão
Presencial nº 053/2015

A ESURB – Empresa Municip al de Serviços,
Obras e Urbanização, com endereço na Av.
Norival Guilherme V ieira, 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 Pregão Presencial nº 053/
2015, cujo objeto é a Aquisição de baterias p ara
aplicação nos caminhões, veículos leves e
máquinas da Esurb. Entrega p arcelada de
acordo a necessidade da Esurb,  demais
especificações está disposto no Anexo I deste
edit al l. O Credenciamento, dat a de entrega da
document ação e propost as de preços dia 24/
11/2015 a partir das 08h30m . O edital na íntegra
encontra-se à disposição na sede da ESURB na
Avenida Norival Guilherme Vieira, 165 - Bairro
Ibituruna, Montes Claros/MG e no site    http://
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
paginas/pregao_esurb.htm.

Montes Claros, 22 de outubro de 2015
Sarah Capuchinho

Pregoeira

Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão
Presencial N.º 0037/2015

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 que fará abertura de l icitação na
modalidade Pregão Presencial nº 037/2015. Objeto
- Contrat ação de empresa p ara fornecimento de
materiais elétricos, piso, azulejo e forro PVC,
para aplicação na obra de reforma da Escola
Municip al Alfredo Coutinho. Período de
vigência contrato 06 (seis) meses. Demais
especificações está disposto no Anexo I deste
edit al. Credenciamento, entrega das propostas e
documentação d ia  17/11/2015 a partir das
8:30hs.O edital na íntegra encontra-se à disposição
na sede da ESURB e no site
www.montesclaros.mg.gov.br .

Montes Claros/MG, 22 de outubro de 2015
Sarah Capuchinho

Pregoeira

ESURB – Empresa Municipal de Serviços,
Obras e Urbanização.

Aviso de Licitação – Modalidade Pregão
Presencial nº 048/2015

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 que fará licitação modalidade Pregão
Presencial nº 048/2015, do tipo menor preço por
lote, regido pelo Decreto Municipal 2.111 de 04 de
março de 2005, Portaria/Esurb n.º 020/05 de 30/
12/2005, Lei Complementar 123/06 e pela Lei
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem,
as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21
de junho de 1993, Decretos 5.450 de 31/05/2005
e alterações posteriores. Objeto: Contratação de
empresa especializada para serviço de retifica de
motor com troca de peças, para Pá Carregadeira
Michigan, lotada no Setor de Pavimentação da
ESURB. A empresa CONTRATADA deverá ter todo
equipamento necessário para execução do serviço.
Demais especificações no anexo I deste edital. O
Credenciamento, data de entrega da
documentação e propostas de preços dia 19/11/
2015 a partir das 08h30m. O edital na íntegra
encontra-se à disposição na sede da ESURB na
Avenida Norival Guilherme Vieira, 165 - Bairro
Ibituruna, Montes Claros/MG e no site: http://
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
paginas/pregao_esurb.htm

Montes Claros/MG 22 de outubro de 2015
Sarah Juliane M. Capuchinho

Pregoeira

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° 0329/2015 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 033/2015.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR
LOTE, sob o regime de execução direta por
preço global.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Nos termos da Lei
nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO:  CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA
DAS LAVANDERIAS COMUNITÁRIAS
SITUADAS NOS BAIRROS: SANTOS REIS,
MAJOR PRATES, RENASCENÇA E VILA
OLIVEIRA EM MONTES CLAROS-MG.
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro 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. 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, Wagner
Tadeu Rodrigues Pitta-  Membro da C.P.L.J,
Camila Gomes Freitas- Engenheira Civil da
Secretaria de Infraestrutura e Planejamento
Urbano. Dando início ao certame, a Presidente
da Comissão Permanente de Licitação e
Julgamento apresentou os envelopes 01-
habilitação e 02- proposta de preços das
seguintes empresas participantes no certame:
Construtora HJ Lt da-ME, tendo como
representante legal o senhor Jorge Gomes de
Oliveira, portador do CPF 111.019.278-95,
Construtora Giorgio V asari Lt da-ME  tendo
como representante o senhor Augusto Patrício
Alencar Bandeira Júnior, portador do CPF nº
042.132.841-07 e Construtora V ale Eirelle-EPP ,
que não houve representante presente no
certame. Iniciados os atos da sessão pública com
o credenciamento das empresas acima citadas.
A Sra. Presidente apresentou os envelopes de
habilitação e propostas de preços devidamente
lacrados das empresas acima citadas. A Sra.
Presidente solicitou que fossem repassados os
envelopes nº 02- Propostas de Preços para que
toda a Comissão de Licitação e Julgamento e
demais presentes rubricassem os mesmos.
Dando prosseguimento, foram abertos os
envelopes de nº 01- habilitação das empresas
acima citadas e repassadas à Comissão de
Licitação e demais presentes para serem
rubricados. Conforme solicitação dos licitantes
para alguns apontamentos em ata, segue o
seguinte: o representante da empresa
Construtora Giorgio V asari Lt da-ME alegou que
a empresa Construtora HJ Lt da-ME não atendeu
ao item 13.2.2 do edital. Devido ao grande número
de documentos, a Sra. Presidente suspendeu a
sessão, para uma análise mais detalhada de
todos os documentos, inclusive quanto a
regularidade fiscal na conferência via internet,
qualificação 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 contendo as Propostas de Preços
das empresas participantes do certame 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 21 (vinte e um)
dias do mês de outubro do ano de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
Nilma Silva Antunes  - Presidente – CPLJ
Diosmar Soares da Silva - Secretário - CPLJ
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta - Membro
C.P.L.J
Camila Gomes Freitas    - Engenheira Civil
LICITANTES:
Construtora HJ Lt da-ME - Jorge Gomes de
Oliveira - CPF 1 11.019.278-95
Construtora Giorgio V asari Lt da-ME -
Augusto Patrício Alencar Bandeira Júnior -
CPF nº 042.132.841-07

CÂMARA MUNICIPAL ESURB

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

RESOLUÇÃO Nº21, de 06 de outubro de 2.015.

Concede Placa de Prata Alferes JoséLopes de
Carvalho.
A Câmara Municipal de Montes Claros – MG
aprovou e por seu Presidente, promulga a seguinte
Resolução:
Art. 1º -  Fica outorgada à Policlínica Bem Estar
Ltda., a Placa de Prata Alferes José Lopes de
Carvalho , traduzindo o reconhecimento desta Casa
Legislativa pelos relevantes serviços prestados ao
nosso Município e região, contribuindo
sobremaneira para o nosso progresso e
desenvolvimento.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Câmara Municipal de Montes Claros, 07 de outubro
de 2.015.

Vereador – José Marcos Martins de Freit as
 Presidente da Câmara

Vereador – Cláudio Ribeiro Prates
 Vice Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

AVISO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N 091/2015 –
CONCORRÊNCIA  Nº 01/2015 - OBJET O:
Construção da 2ª Etapa e adaptação do prédio
existente da nova sede da Câmara Municipal de
Montes Claros/MG, conforme projeto e planilha. A)
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO
DE HABILIT AÇÃO  (ENVELOPE N.º 01)  e
PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 02):
LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Montes
Claros/MG, localizado na Avenida Dr. João Luiz de
Almeida, 40 : LOCAL: Plenário da Câmara
Municipal de Montes Claros/MG, localizado na
Avenida Dr. João Luiz de Almeida, 40 DATA: até
dia 24/11/2015. HORA: até as 14:00 (quatorze
horas). B) ABERTURA  DO ENVELOPE
DOCUMENTAÇÃO DE HABILIT AÇÃO
(ENVELOPE N.º 01): LOCAL: Plenário da Câmara
Municipal de Montes Claros/MG, localizado na
Avenida Dr. João Luiz de Almeida, 40 : LOCAL:
Plenário da Câmara Municipal de Montes Claros/
MG, localizado na Avenida Dr. João Luiz de Almeida,
40 C) CONSULTAS AO EDITAL : Quadro de Avisos
localizado no hall do 2º. Piso do prédio da Câmara,
na Av. Dr. João Luiz de Almeida  do 2º. Piso do
prédio da Câmara, na Av. Dr. João Luiz de Almeida
do 2º. Piso do prédio da Câmara, na Av. Dr. João
Luiz de Almeida  D) ESCLARECIMENTOS: na
Sala de Compras das 8h (oito horas) às 14h
(quatorze horas), de segunda a sexta, exceto
feriados, na Av. Dr. João Luiz de Almeida  na  Sala
de Compras das 8h (oito horas) às 14h (quatorze
horas), de segunda a sexta, exceto feriados, na Av.
Dr. João Luiz de Almeida E) REFERÊNCIA DE
TEMPO: Horário de Brasília.

MCTRANS

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT O,
GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSIT O E
TRANSPORTES DE MONTES CLAROS -

MCTRANS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 028/15 - Processo Nº 085/15
OBJET O: AQUISIÇÃO DE MA TERIAIS DE
SINALIZAÇÃO .
Dia da Licit ação:  10/11/2015 - Horário:  09:00
horas
Local:  Sala de reuniões da MCTrans, na Praça
Presidente Tancredo Neves, sem número, Terminal
Rodoviário, Bairro Canelas, Montes Claros, MG.
O Edital estará disponível na Diretoria
Administrativa e Financeira ou nos sites
www.montesclaros.mg.gov.br e
www.mctransonline.com.br.

Montes Claros - MG, 21 de outubro de 2015.
FELIPE PORTO LIMA

PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

Aviso de Licit ação - Concorrência Pública nº:
039/2015 - Processo Licit atório nº: 353/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada
para execução dos serviços de pavimentação
asfáltica em vias urbanas no município de Montes
Claros, utilizando CBUQ, compreendendo: serviços
preliminares, terraplanagem, pavimentação,
drenagem, fornecimento e colocação de meio fio,
sarjeta em concreto, passeio, rampa de
acessibilidade e sinalização viária, nos bairros
Guarujá e Independência. Data da sessão: 25/1 1/
2015 - Entrega de envelopes: até às 09h00min
do dia 25/1 1/2015 - Abertura dos envelopes: às
09h30min do dia 25/1 1/2015. 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 23/10/2015 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, 22 de outubro de 2015.

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de

Licitação e Julgamento



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Lei Municip al n° 1935 de 15/05/1991 - CNPJ 18.631.305/0001-67

EDITAL N° 02/2015 – CMDCA

1. NATUREZA E OBJETIVOS

O Edital N° 02/2015 foi elaborado pelo Conselho Municip al 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.

Por meio do Edital N° 02/2015, o CMDCA  destinará para as entidades e programas governamentais e não-governamentais regularmente registradas no CMDCA, o valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos 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:
· Contribuir para a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes, especialmente aqueles que estão submetidos a ameaças e violações de direitos.
· 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° 02/2015 está estruturado com base no marco legal nacional que concede prioridade absolut a 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.1

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).

1 Os artigos da legislação relacionada aos direitos da criança e do adolescente, às atribuições dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente,
mencionados no presente Edital, estão descritos no Anexo 6.
2.7. Resultados esperados
O Edital N° 02/2015 pretende contribuir p ara 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 no Edital N° 02/2015 as entidades e programas governament ais e não governamentais que:

3.3.1. Estejam legalmente e regularmente cadastrados no CMDCA.
3.3.2. Estejam com as prestações de contas em dia.
3.3.3. Possuam conta bancária específica e ativa, mantida em instituição financeira pública, destinada exclusivamente a gerir seus recursos.

4. EIXO DE ATUAÇÃO

Poderão candidatar-se projetos alinhados em pelo menos um dos pontos previstos no eixo de atuação abaixo. Os mesmos foram elencados de acordo com o diagnóstico “Dados de Denúncias dos Conselhos
Tutelares de Montes Claros” (Anexo), fornecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Montes Claros, através da Gestão do SUAS. Os dados apresentados no diagnóstico referem-se às
denúncias realizadas ao Conselho Tutelar deste município no decorrer do ano de 2013.

4.1. Eixo Políticas Públicas
a- projetos voltados ao efetivo fortalecimento dos vínculos familiares;

b- 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;

c- projetos voltados ao enfrentamento de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes;

d- projetos que visem à prevenção e o enfrentamento ao uso de substâncias psicoativas por parte de crianças e adolescentes.

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.

Os projetos devem estar obrigatoriamente aprovados no respectivo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. 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.

As entidades atendidas em seleções anteriores poderão participar deste processo seletivo desde que estejam com as respectivas prestações de contas semestrais ou finais em dia.

A execução do projeto deverá ter duração mínima de até dez meses e máxima de doze meses.

4.3. Valor do apoio e a duração dos projetos
Podem ser inscritos projetos que solicitem até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Obs.: 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. Gastos NÃO financiados
Não serão financiadas os seguintes gastos:
a- obras de construção civil  e reformas, ou qualquer gasto que vise recuperar ou aumentar o valor de um imóvel;
b- aluguel de imóvel;
c- manutenção da entidade (despesas de comunicação, material de expediente etc.);
d- aquisição de imóveis;
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e- elaboração de projetos;
g- taxa de administração, gerência ou similar;
h- indenizações;
i- taxas de serviços e administração de obras;
j- locação de obras;
l- despesas ou investimentos realizados e/ou contratados antes da formalização do instrumento contratual;
m- despesas com pessoal permanente ao quadro funcional das entidades proponentes;
n- 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;
o- despesas eventuais;
p- itens julgados não pertinentes ao projeto.

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 fornecer a qualquer solicitante o presente edital e seus anexos.

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:

Apresentação do Plano de Trabalho completo até 06/11/2015 às 17h00min
Análise dos projetos apresentados 09/11/2015 à 12/11/2015
Divulgação dos projetos selecionados  13/11/2015 às 17h00min
Apresentação de recursos dos projetos desclassificados 16 e 17 /11/2015 até as 17h00min
Análise dos recursos apresentados  18 à 20/11/2015
Divulgação do resultado final dos projetos selecionados 24/11/2015

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 (ANEXO).

7.3- A inscrição será efetivada mediante o envio dos seguintes documentos:
a) Carta de Encaminhamento (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
a) Cópia do cartão do CNPJ da proponente.
b) Cópia do Estatuto que regulamenta as ações da proponente.
c) Cópia da Ata que elege a atual diretoria da proponente.
d) Cópia do documentos pessoais do presidente e tesoureiro da instituição proponente.
e) Cópia do registro da instituição proponente no CMDCA.
f) Plano de trabalho (ver anexo).
g) Três orçamentos de cada item a ser adquirido.
h) Previsão de gasto com contratação de recursos humanos (memória de cálculo).
i) Lei Municipal de Utilidade Pública.
j) Certidão Negativa Municipal, Estadual e Federal.
k) Certidão Negativa de INSS e FGTS.
l) Check list

7.4. Todos os documentos indicados no item 7.3 deverão ser enviados de forma completa e legível, sem o que a inscrição não será aceita.

7.5. O prazo para inscrições no presente Edital terá início no dia 27/10/2015 e se estenderá até a data-limite de 06/11/2015 até as 17:00 horas.

7.6. As inscrições serão consideradas válidas apenas se:
a) Apresentadas a data-limite.
b) Todos os documentos indicados no item 7.3 forem anexados ao projeto.
c) Os orçamentos de todos os item a serem adquiridos forem anexados ao projeto.

7.7. A documentação deverá ser apresentada na sala do CMDCA, localizado na Casa da Cidadania, Praça Raul Soares s/n° - Centro – Montes Claros/ MG, obedecendo à data e horário limite.

7.8. 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.

8. SELEÇÃO DE PROJET OS

8.1. Etapas de Análise
As propostas passarão pelas seguintes análises:

1ª) Pré- requisitos:
O NÃO cumprimento dos itens abaixo elimina o projeto do processo.
a. remessa no prazo do cronograma;
b. check list completo e assinado;
c. documentação completa e válida;
d. preenchimento correto da proposta e anexos;
e. enquadramento nas regras do edital.

2ª) Requisitos Classificatórios:
As propostas serão analisadas e classificadas por Comissão de Seleção composta por e com base nos seguintes critérios:
a- relevância do projeto para o público-alvo: quantidade de beneficiários diretos e qualidade das ações propostas para o projeto;
b- clareza na proposta: descrição do projeto e das informações solicitadas de forma objetiva;
c- inovação do projeto: apresentação de um projeto inovador nas soluções e atividades propostas;
d- efeito multiplicador: possibilidade de desenvolver o projeto para outros públicos e localidades; condições de difusão do trabalho em contextos semelhantes;
e- transformação social: implantação de um modelo de atuação eficaz em termos de impacto social para a comunidade e público-alvo;
f- alinhamento do projeto com a missão da instituição proponente;
g- alinhamento do projeto com as prioridades apontadas no Diagnóstico anexo
h- alinhamento a políticas públicas ou programas instituídos para a garantia de direitos;
i- capacidade de articulação da entidade proponente na construção de parcerias locais;
j- estratégia clara de continuidade do projeto e de seus resultados em longo prazo;
k- experiência na área proposta: projetos já realizados pela entidade nessa área;

Obs.: A critério da Comissão de Seleção, outras diretorias poderão ser convidadas a participar desta etapa seletiva. Não poderão participar da Comissão, com poder de voto, pessoas que estiverem envolvidas com
os projetos apresentados neste certame.

8.2. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
a- maior número de beneficiados diretos pelo projeto;
b- área de abrangência de execução do projeto pertencente aos territórios identificados pelo diagnóstico utilizado para elaboração deste edital (anexo).

9. DIVULGAÇÃO DOS RESUL TADOS

A lista dos aprovados em todas as etapas que concernem ao Edital N° 02/2015 será divulgada conforme cronograma, Item 6. Cronograma por meio de correio eletrônico, redes sociais, site oficial do CMDCA  e
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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 serão destruídas.
b- Os projetos não serão devolvidos, qualquer que seja o resultado da seleção. 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.
d- De acordo com o art. 13 da Resolução N° 137 do CONANDA, o tempo de duração entre a aprovação do projeto e a capt ação dos recursos não deve ser superior a dois anos.
e- Projetos que dêem continuidade a outro deve se limitar a possuir apenas um antecedente, como por exemplo, Projeto Criança e Adolescente I e II (nome fictício).
f- Os projetos devem ser apresentados em duas cópias, incluído todos os itens mencionados no item 12. Formulários e Anexos.
g- Ambas as cópias apresentadas devem estar encadernadas.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Caso fique comprovada, por meio juridicamente válido, qualquer forma de utilização dos recursos por este repassados que seja contrária à lei, o fato será comunicado ao Ministério Público e a instituição
proponente ficará impossibilitada de participar de editais lançados pelo CMDCA em suas edições posteriores.

11.2. o CMDCA poderá, a qualquer momento, desclassificar, suspender ou cancelar a participação de qualquer das entidades e programas caso seja verificado o desatendimento de qualquer exigência deste
instrumento ou de norma legal.

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

11.4. Eventuais alterações deste instrumento poderão ser realizadas a critério do CMDCA. Nesta hipótese, o CMDCA divulgará a alteração pelos mesmos meios utilizados para divulgação deste instrumento,
conferindo, caso aplicável, o prazo de 10 (dez) dias para novas inscrições ou modificações das inscrições já realizadas.

11.5. Esclarecimentos sobre o presente Edital poderão ser solicitados pelas instituições proponentes pelo seguinte e-mail: cmdca.montesclaros@gmail.com

11.6. Em paralelo ao referido Edital, o CMDCA promoverá uma capacitação acerca da compreensão do Edital N° 02/2015 e da elaboração de projetos que alcance os propósitos est abelecidos por este e outros.

12. FORMULÁRIOS E ANEXOS

a- Carta de encaminhamento
b- Plano de trabalho
c- Declaração
d- Check list
e- Diagnóstico
f- Legislação

CARTA DE ENCAMINHAMENTO
Montes Claros, ___ de setembro de 2015.

Ofício nº: /2015
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° 05/2014 promulgado pelo Conselho Municip al dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Montes Claros – CMDCA.

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

Atenciosamente,

________________________________
Presidente

PLANO DE TRABALHO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Nome CNPJ
Endereço Sede: Bairro: Fax Telefone
Endereço e Contato Bairro Telefone de Contato
Município Distrito Caixa Postal- CEP
Banco: N° Agência Conta Corrente
Nome do Representante Legal Cargo Data Vencimento do Mandato: 

2 – CARACTERIZAÇÃO DA  PROPOSTA
2.1 – Nome do Projeto
2.2 – Fundament ação Legal Decreto 43635/2003 de 20/10/2003-Decreto 36400/1994  de 24/11/1994 Tipo de Atendimento Período de Execução
2.3 – Objetivos 2.3.1 - OBJETIVO GERAL          2.3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.4 – Justificativa
2.5 – Pessoas Beneficiadas:

3 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
3.1 - Demonstrativo de Recursos                                                        Em R$ 

Custos de Investimento e/ou Custeio
Especificação Solicitada aoCMDCA Unidade de Medida Quantidade mensal  Valor 

Unit. Ou per capita R$ MensalR$ Meses Execução TotalR$

TOTAL
Nota: Maiores detalhes estão nos orçamentos anexos.

3.2 - Valor da Propost a/Contrap artida:
Especificação Valor R$ % Observação
Solicit ado ao CMDCA 100% ——
Contrap artida isento isento isento
Outras Fontes - - -
Custo T otal da Propost a 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 - DECLARAÇÃO:     Na qualidade de representante legal da proponente, declaro, para fins de prova junto à ao CMDCA para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de
inadimplência com o Município de Montes Claros ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual e Federal que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas no orçamento do
Município, na forma deste Plano de Trabalho.     Pede deferimento.Montes Claros, ___ de ____________ de 2015.____________________________________________Instituição Nome do representante
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legalPresidente

5 - 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 legalPresidente CPF: Nº Identidade: 

DECLARAÇÃO:

Na qualidade de representante legal _____________________________________________, declaro, para fins de prova junto ao CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
MONTES CLAROS-MG, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste débito em mora ou situação de inadimplência com o Município de e Montes Claros ou qualquer órgão ou entidade de Administração Pública
Estadual  e Federal que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento.

Montes Claros ____ de julho de 2015.

_____________________________________
Instituição

Nome do representante legal
Presidente

CPF Nº
Identidade nº:

Document ação p ara entregar junto com o Plano de T rabalho:

· CERTIFICADO ATUALIZADO DO CMDCA;
· ESTATUTO;
· ATA DA ATUAL DIRETORIA;
· XEROX RG E CPF REPRESENTANTE LEGAL;
· CNPJ ATUALIZADO;
· LEI MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA;
· CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL;
· CERTIDÃO NEGATIVA DE INSS E FGTS (Exigência da Prefeitura);

CHECK LIST

Projeto:
Entidade:
Nº ITENS DE VERIFICAÇÃO SIM NÃO PREJ. OBS.

Da instituição/ programa
1 Cópia dos atos constitutivos (estatuto ou contrato social), devidamente registrados.
2 Cópia da ata de eleição da atual diretoria da entidade, devidamente registrada, ou decreto de nomeação de seu(s) representante(s) legal (is) com mandato vigente, termo de eleição.

3 Cópia da certidão negativa do INSS e do FGTS
4 Cópia do cartão de identificação junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, com situação cadastral regular.
5 Cópia da Lei de utilidade pública municipal que reconhece à proponente
6 Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, da Secretaria da Receita Federal, dentro da data de
validade. Certidões a nível Municipal, Estadual e Federal.
7 Cópia de documento de identidade e CPF do(s) representante(s) legal (is) da entidade proponente
8 Cópia do registro da instituição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
9 Plano de trabalho assinado e rubricado pelo(s) representante(s) legal (is) em todas as páginas.
10 Orçamentos previstos

DIAGNÓSTICO

Os dados disponibilizados referem-se às denúncias realizadas aos conselhos Tutelares do município de Montes Claros. Foram coletados durante o ano de 2014 e possibilitam o mapemento dessas possíveis
violações discriminadas por territórios de CRAS durante o ano de 2013.

Áreas de Abrangência do CRAS / V iolação CONSELHO TUTELAR Desaparecidos Suspeit a de Abuso Evasão Escolar e Infrequência Conflito Familiar Abandono Usuário de SPS
Conflito com a Lei Intercâmbio Indisciplina Ameaça de Morte Negligência Intrafamiliar Ato Infracional Conflito Extrafamiliar Omissão do Est ado Requisição de
Serviços Negligência Extrafamiliar Trabalho Infantil TOTAL
DELFINO 4 44 42 108 9 36 0 4 17 1 71 0 1 15 5 1 8 366 DELFINO
CENTRO 4 73 36 118 11 28 1 3 28 1 77 1 3 2 8 6 3 403 CENTRO
INDEPENDÊNCIA 3 38 34 54 5 17 0 5 9 0 86 0 0 18 3 1 8 281 INDEPENDÊNCIA
MARACANÃ 3 25 54 78 30 14 11 11 6 4 0 4 9 5 15 6 3 278 MARACANÃ
MAJOR PRATES0 14 22 21 12 4 2 1 2 1 0 0 8 0 4 2 3 96 MAJOR PRATES
RENASCENÇA 1 7 17 35 13 4 6 5 5 1 14 0 3 6 2 1 3 123 RENASCENÇA
SÃO JUDAS 4 11 10 32 4 7 0 7 19 0 33 0 0 5 4 2 2 140 SÃO JUDAS
SANTOS REIS 0 10 23 67 2 12 4 14 6 8 0 0 11 7 6 3 2 175 SANTOS REIS
VILA OLIVEIRA 0 10 36 34 2 10 1 2 6 4 0 0 3 3 2 5 3 121 VILA OLIVEIRA
JK / VILAGE 5 17 23 53 1 12 1 7 8 9 50 0 1 13 6 3 0 209 JK / VILAGE
OUTRAS REGIÕES 6 5 0 9 3 4 4 33 1 1 0 2 3 2 10 3 0 86 OUTRAS REGIÕES
TOTAL 30 254 297 609 92 148 30 92 107 30 331 7 42 76 65 33 35 2278

Dados de Denúncias do Recebidas pelo Conselho T utelar de Montes Claros

ARTIGOS DA LEGISLAÇÃO RELACIONADA  MENCIONADOS NO EDITAL

Constituição Federal

(...)

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 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. (Redação
dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo
aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência.

§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
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III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.

§ 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.

§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

§ 7º - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á em consideração o disposto no art. 204.

§ 8º A lei estabelecerá: (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Est atuto da Criança e do Adolescente

(...)

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios.

Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento: (Vide Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência

I - políticas sociais básicas;

II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem;

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos;

V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

VI - políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes; (Incluído pela
Lei nº 12.010, de 2009)

VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com
necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:

I - municipalização do atendimento;

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária
por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;

III - criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa;

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente;

V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a
adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional;

VI - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do
atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente
inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)

VII - mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

(...)

Art. 260.  Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente
deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites: (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012)

I - 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real; e (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

II - 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas na Declaração de Ajuste Anual, observado o disposto no art. 22 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997. (Redação dada pela
Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

§ 1º - (Revogado pela Lei nº 9.532, de 10.12.1997)

§ 1º -A.  Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, serão consideradas as disposições do
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar, bem como as regras e princípios relativos à garantia do direito à convivência familiar previstos nesta
Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)   Vigência

§ 2º Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização, através de planos de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando
necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfãos ou abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal.

§ 3º O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos, nos termos deste artigo. (Incluído pela Lei nº 8.242, de
12.10.1991)

§ 4º O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos neste artigo. (Incluído
pela Lei nº 8.242, de 12.10.1991)

§ 5º Observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a dedução de que trata o inciso I do caput: (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

I - será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em conjunto com outras deduções do imposto; e (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

II - não poderá ser computada como despesa operacional na apuração do lucro real.

(...)

Art. 260-G.  Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem: (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)

I - manter conta bancária específica destinada exclusivamente a gerir os recursos do Fundo; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)

II - manter controle das doações recebidas; e (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)

III - informar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados por doador: (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)
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a) nome, CNPJ ou CPF; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)

b) valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)

(...)

Art. 260-I.  Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente à comunidade: (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

I - o calendário de suas reuniões; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

II - as ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

III - os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital ou municipais; (Incluído pela Lei nº 12.594,
de 2012)

IV - a relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o valor dos recursos previstos para implementação das ações, por projeto; (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)

V - o total dos recursos recebidos e a respectiva destinação, por projeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e a Adolescência; e (Incluído pela Lei
nº 12.594, de 2012)

VI - a avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)

Lei nº 12.954/2012

(...)

Art. 31.  Os Conselhos de Direitos, nas 3 (três) esferas de governo, definirão, anualmente, o percentual de recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente a serem aplicados no financiamento das
ações previstas nesta Lei, em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação.

Parágrafo único.  Os entes federados beneficiados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para ações de atendimento socioeducativo prestarão informações sobre o desempenho dessas
ações por meio do Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo.

Resolução nº 137/2010 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 9º Cabe ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, em relação aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem prejuízo das demais atribuições:

I - elaborar e deliberar sobre a política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente no seu âmbito de ação;

II - promover a realização periódica de diagnósticos relativos à situação da infância e da adolescência bem como do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no âmbito de sua competência;

III - elaborar planos de ação anuais ou plurianuais, contendo os programas a serem implementados no âmbito da política de promoção, proteção, defesa e atendimentodos direitos da criança e do adolescente, e as
respectivas metas, considerando os resultados dos diagnósticos realizados e observando os prazos legais do ciclo orçamentário;

IV - elaborar anualmente o plano de aplicação dos recursos do Fundo, considerando as metas estabelecidas para o período, em conformidade com o plano de ação;

V - elaborar editais fixando os procedimentos e critérios para a aprovação de projetos a serem financiados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, em consonância com o estabelecido no
plano de aplicação e obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade;

VI - publicizar os projetos selecionados com base nos editais a serem financiados pelo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente;

VII - monitorar e avaliar a aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, por intermédio de balancetes trimestrais, relatório financeiro e o balanço anual do fundo dos Direitos da Criança
e do Adolescente, sem prejuízo de outras formas, garantindo a devida publicização dessas informações, em sintonia com o disposto em legislação específica;

VIII - monitorar e fiscalizar os programas, projetos e ações financiadas com os recursos do Fundo, segundo critérios e meios definidos pelos próprios Conselhos, bem como solicitar aos responsáveis, a qualquer
tempo, as informações necessárias ao acompanhamento e à avaliação das atividades apoiadas pelo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente;

IX - desenvolver atividades relacionadas à ampliação da captação de recursos para o Fundo; e

X - mobilizar a sociedade para participar no processo de elaboração e implementação da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, bem como na fiscalização
da aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Parágrafo único Para o desempenho de suas atribuições, o Poder Executivo deverá garantir ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente o suficiente e necessário suporte organizacional, estrutura física,
recursos humanos e financeiros.

(...)

Art. 15. A aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, deliberada pelo Conselho de Direitos, deverá ser destinada para o financiamento de ações governamentais e não-governamentais
relativas a:

I - desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por tempo determinado, não excedendo a 3 (três) anos, da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança
e do adolescente;

II - acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal e do art. 260, § 2º da Lei n° 8.069, de 1990, observadas
as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária;

III - programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos
da criança e do adolescente;

IV - programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;

V - desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
e

VI - ações de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase na mobilização social e na articulação para a defesa dos direitos da criança e do adolescente.

(Footnotes)
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Prefeitura Municipal de Montes Claros  
  Secretaria de Planejamento e Gestão  

Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos  

 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO LICITAT ÓRIO N° 0324/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 031/201 5.      
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE, sob o regime de execução direta por preço global. 

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 DA PRAÇA RECANTO DAS TILÁPIAS 
(CINTRA/SANTA RITA). 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro 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 09h38min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273 de 13 de abril 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, Wagner Tadeu Rodrigues Pitta-  Membro da 
C.P.L.J, Camila Gomes Freitas- Engenheira Civil da Secretaria de Infraestrutura e Planejamento Urbano. 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: Línea Empreendimentos Ltda-ME, 
Construtora Giorgio Vasari Ltda-ME , Construtora Vale Eirelle-EPP e TECPRE Construções L tda-ME. Iniciados os atos com o credenciamento das seguintes 
empresas:   

CNPJ EMPRESAS REPRESENTANTE/CPF 

12.556.226/0001-52 TECPRE Construções Ltda-ME Erick Samuel Xavier Lourenço- 090.429.066-26 

12.376.766/0001-54 Construtora Giorgio Vasari Ltda-ME, Thiago de Souza Araújo- 006.684.531-92 

As empresas Línea Empreendimentos Ltda-ME e Construtora Vale Eirelle-EPP não houve representantes no certame. 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. Conforme solicitação dos licitantes 
para alguns apontamentos em ata, segue o seguinte: o representante da empresa Construtora Giorgio Vasari Ltda-ME  alegou que a empresa TECPRE Construções 
Ltda-ME  não atendeu ao item 13.2.2 do edital; o representante da empresa TECPRE Construções Ltda-ME  alegou que a empresa Construtora Giorgio Vasari Ltda-
ME apresentou as declarações anexos V e VI com objeto diferente do licitado, a empresa Línea Empreendimentos Ltda-ME apresentou declaração de visita técnica 
com data de 02/07/2015 ( anterior á data da publicação do edital, ou seja, 15/09/2015). Devido ao grande número de documentos e aos apontamentos acima citados, a 
Sra. Presidente suspendeu a sessão, para uma análise mais detalhada de todos os documentos, inclusive quanto a regularidade fiscal na conferência via internet, 
qualificação 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 contendo as Propostas de Preços das empresas participantes do certame 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 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro do ano de 2015. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: 
 
_____________________                                                                       ____________________ 
Nilma Silva Antunes                                                                                 Diosmar Soares da Silva 
Presidente – CPLJ                                                                                      Secretário - CPLJ      
 
 
 
                                        

______________________________ 
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta 

Membro C.P.L.J 
 
 

 
_____________________________________                                      
Camila Gomes Freitas                                                                             
Engenheira Civil                                                                                                  

 
 
 

LICITANTES: 
 
________________________________________ 
TECPRE Construções Ltda-ME 
Erick Samuel Xavier Lourenço 
CPF: 090.429.066-26 
 
 
 
_______________________________________ 
Construtora Giorgio Vasari Ltda-ME 
Thiago de Souza Araújo 
CPF: 006.684.531-92 
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