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Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA DE CONTAGEM/MG – AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 091/2017 – PROCESSO Nº. 242/2017 –  SEGUNDA CHAMADA - OBJETO: OBJETO: contratação de empresa para a execução de serviços de mo-
nitoramento de emissão de efluentes gasosos, condições das aguas subterrâneas, superficiais e efluentes líquidos e emissão de ruídos do aterro sanitário no Município 
de Contagem/MG, marcado para as 09h00min, do dia 11/01/2018;
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 123/2017 – PROCESSO Nº. 297/2017 –  Contratação de empresa especializada, para manutenção, revitalização, reparo preventivo e correti-
vo, adaptação, recuperação e modernização das praças, jardins, canteiros, parques, fontes e academias da cidade no Município de Contagem/MG, marcado para as 
10h00min do dia 11/01/2018;
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 088/2017 – PROCESSO Nº. 236/2017 –  Aquisição de equipamentos de combate a incêndio, marcado para as 09h00min do dia 11/01/2018;
PREGÃO PRESENCIAL Nº.  016/2017 – PA Nº 304/2017 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E 
OUTROS COMUNICADOS, EM JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (MINAS GERAIS) 
E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), marcado para as 09h00min, do dia 11/01/2018;
CONCORRÊNCIA número 008/2017 – PA número 114/2017, tipo Menor Preço - Contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, 
para execução dos serviços e limpeza em vias e outros logradouros públicos no Município de Contagem/MG, compreendendo a varrição manual e mecanizada; forne-
cimento/instalação e manutenção de cestos coletores de resíduos leves; capina e roçada, serviços complementares, bem como transporte dos resíduos provenientes 
destas atividades para o Aterro Sanitário Municipal, localizado na Av. Helena de Vasconcelos Costa, 201 Bairro Perobas no Município de Contagem/MG, com entrega 
dos envelopes de documentação e propostas até às 08h30min, do dia 1º (primeiro) de fevereiro 2018, e com a abertura marcada para as 09h00min do mesmo dia.
Observação: essa licitação está sendo republicada na forma da Lei.

Concorrência número 015/2017 – PA número 286/2017, tipo Menor Preço - Contratação de serviços técnicos especializados das áreas de arquitetura e urbanismo, en-
genharia, trabalho social e serviços jurídicos, para elaboração e execução do projeto de regularização fundiária das AIS-1, Vila Riachinho, AIS-1-58 e Vila 18º, AIS-1-59, 
ambas localizadas na Regional Sede no Município de Contagem/MG, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 13h30min, do dia 1º (primeiro) 
de fevereiro 2018 e com a abertura marcada para as 14h00min do mesmo dia.

Os editais poderão ser obtidos através dos sites www.contagem.mg.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br, Informações: (31) 3352-5138 (31) 3352.5135 Contagem, 
26/12/2017 – CPL e Equipe de Pregões.

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 020/2017  -  CAIXA ESCOLAR CEMEI JARDIM LAGUNA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉ-
DIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO COM TROCA DE VIDROS NAS JANELAS, MANUTENÇÃO E 
REPAROS NO PISO DAS SALAS, EM UMA PARCELA DE R$ 14.994,69.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.365.0024.2210 – 33504100 Fonte: 010100
ASSINADO: 21/12/2017 VIGÊNCIA: 30/06/2018

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 086/2017  -  CAIXA ESCOLAR SOCRATES MARIANI BITTENCOURT  E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 086/2017 ATÉ 30/06/2018 EM RAZÃO DO APORTE 
FINANCEIRO DESCRITO NA CLAUSULA PRIMEIRA DESTE TERMO.
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CLAUSULA TERCEIRA  - DA RATIFICAÇÃO: PERMANECEM INALTERALDAS AS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE COOPERAÇÃO ORIGINÁRIO, SENDO RATIFI-
CADAS PELO PRESENTE TERMO.
ASSINADO:   22/12/2017       VIGÊNCIA:   30/06/2018

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº . 034/2016  -  CAIXA ESCOLAR DEPUTADO JORGE FERRAZ  E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTER-
MÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO:  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 034/2016 ATÉ 30/06/2018 EM RAZÃO DO APORTE 
FINANCEIRO DESCRITO NA CLAUSULA PRIMEIRA DESTE TERMO.
CLAUSULA TERCEIRA  - DA RATIFICAÇÃO: PERMANECEM INALTERALDAS AS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE COOPERAÇÃO ORIGINÁRIO, SENDO RATIFI-
CADAS PELO PRESENTE TERMO.
ASSINADO:   22/12/2017       VIGÊNCIA:   30/06/2018

Secretaria Municipal 
de Fazenda

PORTARIA SEFAZ Nº 21 de 26 de dezembro de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 50.B e 50.C da Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, Código Tributário Municipal de Contagem - CTMC (Isenção para apo-
sentados e pensionistas), e no Decreto nº 54, de 23 de março de 2017, que versa sobre o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 
e da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TCRS;
CONSIDERANDO as atribuições da Junta de Julgamento Fiscal, elencadas no art. 246 e seguintes do CTMC no Decreto 090/2017;
CONSIDERANDO o elevado número de pedidos de isenção formulados à luz dos referidos dispositivos legais, tendo sido protocolados mais de 14.800 (quatorze mil e 
oitocentos) processos;
CONSIDERANDO que foi feito o cruzamento eletrônico massivo dos índices cadastrais constantes nos requerimentos, visando à observância do previsto nos incisos I e III 
do art. 50C Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, sendo separados para indeferimento aqueles que não atendiam aos requisitos nestes estatuídos;
CONSIDERANDO que todos os processos com valores acima de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) passaram por todos as instâncias de análise;
CONSIDERANDO os custos administrativos de tramitação e julgamento de processos de isenção;
CONSIDERANDO os princípios da economicidade e da celeridade processual;
CONSIDERANDO que foi feita análise amostral que demonstra o cumprimento das condições exigidas;
CONSIDERANDO o elevado número de requerimentos ainda pendentes de análise final e a necessidade de sua conclusão;

RESOLVE:

Art. 1º A Junta de Julgamento Fiscal fica autorizada a deferir a isenção prevista no artigo 50.B da Lei nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983, com base no levantamento 
preliminar da documentação acostada nos requerimentos de isenção tempestivamente apresentados;
§ 1º Nos termos do caput não poderá ser deferida isenção para imóvel ou contribuinte em desacordo com o disposto nos incisos I e III do art. 50C Lei nº 1.611, de 30 
de dezembro de 1983. 

§ 2º Fica resguardado o direito de a Administração Tributária rever a decisão em caso de posterior comprovação de não atendimento dos requisitos para sua concessão.
Contagem, 26 de dezembro de 2017.

Gilberto Silva Ramos
Secretário Municipal de Fazenda
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Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 233/2013 PAC. 248/2013 PP. 103/2013 
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo: A renovação do prazo de vigência do contrato nº 233/2013, pelo período de 12 (doze) meses, vigorando de 18 de 
dezembro de 2017 a 17 de dezembro de 2018.
Dotação orçamentária: 1131.10.302.0056.2326; Natureza da despesa: 339030-25, 339039-15; CR 813/814/815/830/831/832; Fonte de recursos 214801, 214901 e 
215001.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 011A/2015 PAC. 170/2015 CRED. 011/2015 
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do termo de credenciamento nº 011A/2015/FMS, pelo período de 03 (três) 
meses, vigorando de 17 de Dezembro de 2017 a 16 de Março de 2018, cujo objeto é a realização de exames de tomografia computadorizada, sem e com contraste 
(conforme prescrição médica) raios x convencional visando atender os usuários da Rede SUS/Contagem do Complexo Hospitalar: Hospital e Maternidade Municipal 
de Saúde de Contagem, com integral sujeição à Constituição Federal/88, arts. 37, 196 a 200, Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações a serem prestados ao 
indivíduo que deles necessite, encaminhados pelos órgãos do SUS, dentro dos limites quantitativos que serão distribuídos por níveis de complexidade e de acordo com 
as normas do SUS.
Dotação orçamentária: 1131.10.302.0056.2326; Natureza da despesa: 339039-36 CR. 831; Fonte de recursos: 214901

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2016 PAC. 140/2016 PP. 069/2016 
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: RENOVAÇÃO do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, vigorando de 15 de Dezembro  de 2017 a 14 
de Dezembro de 2018 com redução de 1 dosimetro termoluninescentes e acréscimo de R$ 0,50 (cinqüenta centavos) no valor unitário conforme tabela abaixo, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dosimetria de radiação com expedição de laudo para comprovação do nível de radiação, 
conforme as especificações constantes no Termo de Referência do CONTRATANTE, consoante as condições gerais de fornecimento e execução contidas no EDITAL e seus 
anexos.
Dotação orçamentária: 11131.10.302.0056.2326; Natureza da despesa: 339039-05 CR. 830/831; Fonte de recursos: 214801/214901

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2016 PAC. 176/2016 ARP. 001/2016 
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Constituem objeto do presente Termo Aditivo: A Renovação do prazo de vigência do Contrato nº 106/2016, pelo período de 12 (doze) meses, vigorando de 21 
de Dezembro de 2017 a 20 de Dezembro de 2018, cujo objeto é locação de equipamentos de impressão, incluindo software de bilhetagem e monitoramento dos dis-
positivos da Prefeitura Municipal do Município de Timóteo, conforme especificações constantes nos anexos do edital do PREGÃO PRESENCIAL No 050/2016, REGISTRO 
DE PREÇOS No 009/2016..
Dotação orçamentária: 1131.10.301.0056.2333; Natureza da despesa: 339039-65 CR. 803; Fonte de recursos: 215002
11131.10.302.0056.2326; Natureza da despesa: 339039-65 CR. 830/831/832; Fonte de recursos: 214801/214901/215001

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2017 PAC. 238/2017 DL. 016/2017 
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: SAFI SERVIÇO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA ME 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência, pelo período de 90 (noventa) dias, vigorando de 14 de Dezembro de 2017 a 
14 Março de 2018 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA HOSPITALAR, COM QUA-
LIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICAS, PARA ATENDER 
O COMPLEXO HOSPITALAR DE CONTAGEM EM TODAS AS SUAS UNIDADES E OBEDECER A RDC 07/2010 VIGENTE, POR UM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, ATÉ QUE SE 
FINALIZE A CONTRATAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE QUE IRÁ GERENCIAR A REDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM, de acordo com as especificações e detalhamentos consignados no TERMO DE REFERÊNCIA que, passam a integrar este instrumento, independentemente 
de transcrição.
Dotação orçamentária: 11131.10.302.0056.2326; Natureza da despesa: 339039 35 CR 831; Fonte de recursos 214901.

EXTRATO DO QUINTO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/2014 PAC. 270/2014 DL. 129/2014 
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
FORNECEDOR REGISTRADO: INSTITUTO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPEBA 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: Renovação do prazo de vigência pelo período de 12 meses, vigorando de 19 de Dezembro de 2017 a 18 de 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 26 de dezembro de 2017 Página 4 de 43 Diário Oficial de Contagem - Edição 4252

Dezembro de 2018, e supressão de 20% no valor atual do contrato nº 207/2014, cujo objeto é a contratação da instituição de cooperação intermunicipal do médio 
Paraopeba, para a prestação de serviços especializados por profissionais de nível superior, na área de assistência à saúde, em nível ambulatorial e hospitalar, de média e 
alta complexidade..
Dotação orçamentária: 1113.1.10.301.0056.2333 Natureza da despesa: 339339 36 CR 805, Fonte de recursos: 215505. 1113.1.10.302.0067.2363 Natureza da despesa: 
339339 36 CR 858/1290/1339, Fonte de recursos: 214901/215508/215513. 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089.2017 PAC 241/2017 – DL 126.2017  
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: ABS/MEDICINA LTDA - ME
OBJETO: O objeto do presente contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ABS/MEDICINA LTDA, QUE ATRAVÉS DO SISTEMA CHAMADO AGENDE SUS, IRÁ FORNECER À 
PREFEITURA DE CONTAGEM UM APLICATIVO NO MODELO WHITE LABEL, COM CORES, LOGO E IDENTIDADE VISUAL DA PREFEITURA DE CONTAGEM, PARA CONTROLE, 
GESTÃO E AUTOMAÇÃO DAS AGENDAS DE CONSULTAS MÉDICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, conforme discriminado no Termo de Referência que, juntamente com a 
proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses – tendo início em 29/11/2017 e término em 28/11/2018.
VALOR: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1 │10.302.0056 2326 │ 339039 62 │ 214901  │ 831

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088.2017 – ARP 226/2016 - PP 055/2016 - PAC 020.2016 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
FORNECEDOR: INVERTER COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
OBJETO: 1.1.  O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS PARA OBESOS, ACIMA DE 90KG E CADEI-
RAS DE RODAS MOTORIZADAS PARA ADULTO E INFANTIL, CONFORME TABELA SUS., e as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência do CONTRA-
TANTE, consoante as condições gerais de fornecimento e execução contidas no EDITAL e seus anexos 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses – tendo início em 11/11/2017 e término em 10/11/2018.
VALOR: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1113.1.10.301.0056.2333; Natureza da despesa: 339030 35; Fonte: 215503 CR 753 10.302.0056.2326 339030 35 CR 815 Fonte: 214901

PARECER TÉCNICO

 PT: 17/2017

Data de Emissão: 22/12/2017

Abaixo segue planilha com o parecer técnico referente ao Pregão Presencial 100/2017. Para os itens reprovados, favor convocar o próximo licitante, se houver.
Ficam convocados os segundo colocados dos seguintes itens: 04; 05; 07; 23; 24; 26; 28; 29; 31; 69; 71; 72; 73 e 74 para apresentarem amostras no prazo de 3 (três) 
dias úteis  devendo as amostras, serem entregues, devidamente identificadas com o nome da Licitante, numero do item ganho, número do Pregão etc, a FAMUC – Av. 
General David Sarnoff, 3113 – Cidade Industrial - Contagem/MG

CLASSIF ITEM NOME DO PRODUTO
FABRICANTE/ DISTRIBUI-
DOR MARCA PARECER FINAL

1
1 – Cota 
exclusiva

Abaixador de língua de madeira, 14(+/-1) cm de comprimento 
e 1.4(+/-0.10) cm de largura, formato convencional com extre-
midades arredondadas e superfície lisa. descartável. Apresenta-
ção pacote com 100 unidades. JN DIAGNOSTICA LTDA ESTILO APROVADO

1
2 – Cota 
exclusiva

Aparelho de tricotomia, com no mínimo duas lâminas inox, 
com cabo plástico reforçado, com proteção individual para 
lâmina. descartável. JN DIAGNOSTICA LTDA MAXICOR APROVADO

1
3 – Cota 
exclusiva

Bolsa para Costomia uso em estoma intestinal, peça infantil, 
a qual poderá ser utilizada em crianças e neonatos; drenavel; 
transparente; diâmetro do precorte 10mm (aproximadamente) 
e diâmetro recorte maximo 35mm (aproximadamente); com 
revestimento em poliéster não tecido nas faces anterior e 
posterior, com bolsa de segurança, sistema de fechamento por 
conectores plásticos integrado, (ou clamp individual integrado 
a bolsa), com orifício inicial placa de resina sintética plana, em 
formato oval ou circular, com protetor de resina que apresenta 
guia de recorte impresso e lingüeta. A licitante deverá fornecer 
02 (duas) amostra para teste conforme explicitado no item 
8 deste termo (qualificação técnica). Embalagem individual, 
contendo dados importantes, como identificação, procedência, 
fabricação, validade, lote, registro na ANVISA/MS. Validade 
mínima de 12 meses, contada a partir da data de entrega. 
Apresentar amostra.

MASTERMED COMERCIAL 
LTDA COLOPLAST APROVADO
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1
4 – Cota 
exclusiva

Bolsa para costomia - uso em estoma intestinal, adulto, 
drenável, transparente, com filtro de carvão ativado integrado. 
Diâmetro do pré-corte: 10 a 20 mm aproximadamente) e diâ-
metro de recorte de 70 mm (+/- 6mm), com revestimento em 
poliéster não tecido nas faces anterior e posterior, com bolsa 
de segurança; sistema de fechamento por conectores plásticos   
integrado, ou (Clamp individual integrado a bolsa. Placa de re-
sina sintética plana, em formato oval ou circular, com protetor 
de resina que apresenta guia de recorte impresso e lingüeta, 
sem adesivo microporoso integrado nas bordas. Embalagem 
individual (unidade) contendo dados de identificação, proce-
dência, fabricação, validade, lote, registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. validade mínima de 12 meses a partir da data 
de entrega. Apresentar amostra.

BIOHOSP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA Hollister

REPROVADO -  Diametro do recorte 
é menor do que o especificado. 
Na amostra o recorte é ate 55mm, 
solicado ate 70 mm

1
5 – Cota 
exclusiva

Cal sodada, galão com 4,3 kg CAL SODADA, 4,3 KG Produ-
to químico utilizado em aparelhos de anestesia com alta 
capacidade de absorção de CO2. Desprendimento mínimo de 
pó. Nítida viragem da coloração através de indicador químico. 
Grau de unidade entre 14 e 16% de água.O material deve ser 
apresentado em grânulos porosos, duros e arredondados. 
Deverá ser embalado em balde ou galão pesando 4,3 quilos. 
Trazer   externamente os dados de identificação, procedência, 
data de fabricação, validade, lote e registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Apresentar amostra 

DBC DISTRIBUIDORA 
CIRURGICA BRASILEIRA ATRASORB

REPROVADO - NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

1
6 – Cota 
exclusiva

Camisa de proteção para micro câmera, de polietileno de 
0,4mm de espessura, 2,5 metros de comprimento e 13 cm 
delargura, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico 
com validade de 02 anos para esterilidade. Processo de este-
rilização realizado em raio gama. Embalagem individual, com 
selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização e permita a abertura e transferência 
com técnica asséptica. Deverá conter na embalagem, informa-
ções importantes, como: nome do produto, fabricante, lote, 
data de fabricação e validade, 
registro no Ministério da Saúde/ANVISA.

EMENALLI MEDICAL LTDA 
EPP PROTEC CAM APROVADO

1
7 – Cota 
principal

Capa plástica para colchão hospitalar piramidal tipo caixa de 
ovo- 100% PVC, com elástico, medindo aproximadamente 
190x88x10 cm. Deverá ser impermeável, não produzir ruídos e 
não aquecer em contato com o paciente.

CBS MEDICO CIENTIFICA 
S/A Vapt-Vup

REPROVADO - Amostra apresentou 
pouca resistência à tração, rasgando 
com facilidade.

1
8 – Cota 
principal

Colchão de uso hospitalar piramidal tipo caixa de ovo - confec-
cionado em espuma de poliuretano com superfície em relevo 
piramidal levemente arredondada e anatômica, sistema de 
arejamento, densidade 33 e tamanho aproximado 190 x 88 x 
06 cm.

DISTRIBUIDORA DIAMAN-
TE ME SO ESPUMA APROVADO

1
9 – Cota 
principal

Coletor de material perfuro cortante, em papelão resistente, 
tampa com trava de Segurança e alça transporte, com fundo e 
cinta interna rígida, bandeja para coleta de resíduos líqui-
dos e saco plástico contra vazamentos de líquido, caixa com 
capacidade de 13 litros. O recipiente deve possuir o símbolo  
internacionalmente normatizado para material infectante e 
a linha demarcatória de enchimento assim como as demais 
identificações e advertências da ABNT NBR 13853.

STARMED ARTIGOS ME-
DICOS E HOSPITALARES 
LTDA DESCARBOX APROVADO

1
10 – Cota 
exclusiva

Dispositivo para higiene oral descartável composto de haste 
plástica flexível de 15 cm aproximadamente e uma extremidade 
com esponja impregnada de 1,3 g de 
dentifrício. Embalagem individual, em saco plástico transparen-
te. As hastes são manufaturadas em plástico 
estireno. As esponjas são feitas de uretano poliéster. 
Destinado a higienização oral de pacientes em suporte 
ventilatório ou internados em unidades de terapia intensiva.

CARLA DE OLIVEIRA 
CORREA ME

kimberly clark 
halyard APROVADO

1
11 – Cota 
principal

Eletrodo cardiológico adulto, aproximadamente 4,5cm - 0,5cm. 
Fita microporosa adesiva, descartável, hipoalergênico, superfí-
cie de espuma com gel eletrolítico.

STARMED ARTIGOS ME-
DICOS E HOSPITALARES 
LTDA VITALCOR APROVADO

1
12 - Cota 
exclusiva

Eletrodo cardiológico infantil, aproximadamente 3.0cm - 
0,5cm. Fita microporosa adesiva, descartável, hipoalérgênico, 
superfície de espuma com gel eletrolítico. JN DIAGNOSTICA LTDA VITALCOR APROVADO
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1
14 – Cota 
principal

Eletrodo, USO ADULTO, descartável auto adesivo para des-
fibrilação externa, compatível com o Desfibrilador Externo 
Automático, modelo Lifepak 12 ou 20.

EMENALLI MEDICAL LTDA 
EPP MACROSUL APROVADO

1
15- cota 
esclusiva

Eletrodo, USO INFANTIL, descartável auto adesivo para 
desfibrilação externa, compatível com o Desfibrilador Externo 
Automático, modelo Lifepak 12 ou 20.

EMENALLI MEDICAL LTDA 
EPP MACROSUL APROVADO

1
16- cota 
principal 

Embalagem do tipo Invólucro para esterilização, tamanho 
30x30, folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, 
confeccionados em não-tecido composto por três camadas 
de polipropileno (tecnologia S-M-S). Deve ser utilizado para 
embalar pacotes de até 2,7 kg, incluindo os seguintes artigos: 
caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba 
rim e bacia e bandejas de procedimento.Compatível com os 
seguintes métodos de esterilização: Processos de Vapor, Óxido 
de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração (360º). 
Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
45 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto 
apresentado em proposta comercial.

POLARFIX IND.E CO-
MERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA POLAR FIX APROVADO

1
17- cota 
principal 

Embalagem do tipo Invólucro para esterilização, tamanho 
45x45, folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, 
confeccionados em não-tecido composto por três camadas 
de polipropileno (tecnologia S-M-S). Deve ser utilizado para 
embalar pacotes de até 2,7 kg, incluindo os seguintes artigos: 
caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba 
rim e bacia e bandejas de procedimento.Compatível com os 
seguintes métodos deesterilização: Processos de Vapor, Óxido 
de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração (360º). 
Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
45 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto 
apresentado em proposta comercial. JN DIAGNOSTICA LTDA HOSPFLEX APROVADO

1
18 cota 
principal

Embalagem do tipo invólucro para esterilização tamanho 
60x60, folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, 
confeccionados em não-tecido composto por três camadas 
de polipropileno (tecnologia S-M-S). Deve ser utilizado para 
embalar pacotes de até 2,7 kg, incluindo os seguintes artigos: 
caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba 
rim e bacia e bandejas de procedimento. Compatível com os 
seguintes métodos de esterilização: Processos de Vapor, Óxido 
de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração (360º). 
Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
45 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto 
apresentado em proposta comercial. JN DIAGNOSTICA LTDA HOSPFLEX APROVADO

1
19 - Cota 
principal

Embalagem do tipo Invólucro para esterilização tamanho 
76x76, folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, 
confeccionados em não-tecido composto por três camadas 
de polipropileno (tecnologia S-M-S). Deve ser utilizado para 
embalar pacotes de até 4,5 kg, incluindo os seguintes artigos: 
caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba 
rim e bacia e bandejas de procedimento. Compatível com os 
seguintes métodos de esterilização: Processos de Vapor, Óxido 
de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração (360º). 
Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
60 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto 
apresentado em proposta comercial. JN DIAGNOSTICA LTDA HOSPFLEX APROVADO
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1
20 - Cota 
principal

Embalagem do tipo Invólucro para esterilização tamanho 
90x90, folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, 
confeccionados em não-tecido composto por três camadas 
de polipropileno (tecnologia S-M-S). Deve ser utilizado para 
embalar pacotes de até 4,5 kg, incluindo os seguintes artigos: 
caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba 
rim e bacia e bandejas de procedimento. Compatível com os 
seguintes métodos de esterilização: Processos de Vapor, Óxido 
de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração (360º). 
Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
60 g/m2. O produto deverá ter registro na Registro no Minis-
tério da Saúde/ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação 
do produto apresentado em proposta comercial. JN DIAGNOSTICA LTDA HOSPFLEX APROVADO

1
21 - Cota 
principal

Embalagem do tipo invólucro para esterilização, tamanho 
120x120, folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, 
confeccionados em não-tecido composto por três camadas 
de polipropileno (tecnologia S-M-S). Deve ser utilizado para 
embalar pacotes de até 4,5 kg, incluindo os seguintes artigos: 
Caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba 
rim e bacia e bandejas de procedimento. Compatível com os 
seguintes métodos de esterilização: Processos de Vapor, Óxido 
de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração (360º). 
Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
60 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto 
apresentado em proposta comercial. JN DIAGNOSTICA LTDA HOSPFLEX APROVADO

1
22 - Cota 
exclusiva

Escova ginecológica para exame papanicolau, com cerdas 
curtas e macias,estéril, embaladas individualmente. Registro no 
Ministério da saúde.

GLOBALMIX DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS LTDA EPP CRAL APROVADO

1
23 cota 
principal

Esparadrapo, fita hipoalérgica, microporoso, 25mm x 10m, 
com excelente fixação a pele. O material poderá vir nas cores 
branca, cor da pele e transparente, rotulo com validade de fa-
bricação. Só será aceito material com vida útil superior a 80%. 

GLOBALMIX DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS LTDA EPP MAXICOR SOLICITAR AMOSTRA

1
24 cota 
principal

Esparadrapo em tecido de algodão, branco 10 com x 4,5m, 
impermeável em umas das faces e om excelente massa adesiva 
na outra face, validade de fabricação. Só será aceito material 
com vida útil sperior a 80%.

CBS MEDICO CIENTIFICA 
S/A ADPELE

REPROVADO - Material apresenta 
baixa adesividade, descolando da 
pele com pouco tempo de uso

1
25 cota 
exclusiva

Espátula de ayres (ginecológica), pacote com 100  unidades. 
Apresentar registro no Ministério da Saúde.

GLOBALMIX DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS LTDA EPP THEOTO APROVADO

1
26 cota 
principal

Especulo vaginal estéril (descartável), para exames ginecológi-
cos, embalados individualmente, tamanho pequeno. Registro 
no Ministério da Saúde. ADLIN PLASTICOS LTDA  ADLIN VAGISPEC

REPROVADO - Material menor que o 
padrão, não possibilitando a visuali-
zação do colo do útero

1
27 cota 
principal

Especulo vaginal estéril (descartável), para exames ginecoló-
gicos, embalados individualmente, tamanho médio. Registro 
Ministério da Saúde. ADLIN PLASTICOS LTDA  ADLIN VAGISPEC APROVADO

1
28 cota 
exclusiva

Filme transparente para fixação de cateter - curativo filme 
transparente de poliuretano, estéril, adesivo, hipoalergenico, 
com alta permeabilidade ao oxigênio e 
vapores úmidos, impermeável a líquido e bactérias, indicado 
para fixaçao e proteçao de cateteres centrais e periféricos 
medindo 7 x 8,5cm   aproximadamente.Embalagem individual, 
com selagem eficiente que garanta a integridade do produto 
até o  momento de sua utilização e permita a abertura e trans-
ferência com técnica asséptica. Deverá conter na embalagem, 
informações importantes, como: lote,  fabricação, validade, re-
gistro no Ministério da  Saúde/ANVISA. Prazo de validade deve 
ser de, no mínimo, de 12 meses a partir da data da entrega. 
Apresentar amostra JN DIAGNOSTICA LTDA VITALDERME 

REPROVADO - NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA
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1
29 cota 
principal

Filme transparente de poliuretano, para fixação de catéteres, 
medindo no mínimo 8,9 x 11,5 cm, estéril, 
adesivo hipoalergênico, semipermeável a trocas gasosas, im-
permeável a líquidos e fluídos corporais.Fenestrado, com refor-
ço de tecido macio em toda a borda da película, locais de difícil 
fixação. Acompanha tiras extras para fixação de tubulações e 
identificação. Esterilizado à raio gama. Livre de látex. Deverá 
conter na embalagem,  informaçõesimportantes, como: lote, 
fabricação, validade, registro no Ministério da Saúde/ANVISA 
Prazo de validade deve ser de no minimo de 12 meses a partir 
da data de entrega. Apresentar amostra. JN DIAGNOSTICA LTDA VITALDERME 

REPROVADO - NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

1
30 cota 
exclusiva

Fita cardíaca: algodão branco trançado; medindo 0,3mm x  80 
cm. Estéril; acondicionado em papel grau Cirúrgico e filme 
plástico laminado. Embalagem apropriada ao método de 
esterilização que permite abertura e transferência asséptica, 
mantendo a integridade do produto e sua esterilização até 
o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os 
dados de identificação, procedência, numero de lote, data de 
validade e numero de registro do Ministério da Saúde/ANVISA. 
Apresentar amostra.

EMENALLI MEDICAL LTDA 
EPP BIOLINE APROVADO

1
31 - Cota 
principal

Fita termo-sensível para autoclave - adesiva com boa fixacao, 
medindo 19 mm x 30 m, confeccionada em duas 
faces, sendo o dorso de papel crepado tratado com sinalizador 
visual da passagem do vapor, e na outra face 
adesivo especial, resistente a altas temperaturas, apresentação 
em rolos acondicionados individualmente em embalagem 
plastica com dados de identificacao, 
procedencia, data de fabricação, validade e numero de lote 
registro do Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar amostra. JN DIAGNOSTICA LTDA MASTERFIX

REPROVADO - NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

1
32 - Cota 
principal

Frasco de polietileno para administração de dieta enteral com 
capacidade para 100 ml: frasco fracionador para administração 
de solução enteral; com capacidade de 100 ml de dieta líquida. 
Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de 
soluções; graduado com escala de 10 em 10 ml crescente e 
decrescente. Produto unitario embalado individualmente em 
plástico para garantia da higiene. Com dispositivo para fixação 
em suporte; Tampa rosqueável com lacre e adaptador de equi-
po. O prazo de validade deve ser de, no mínimo, de 12 meses a 
partir da data da entrega.

BIOBASE INDUSTRIA  E 
COMERCIO LTDA

BIOFRASCO NUTRI 
100 ML APROVADO

1
33 - Cota 
principal

Frasco de polietileno para administração de dieta enteral com 
capacidade para 300 ml: frasco fracionador para administração 
de solução enteral; com capacidade de 300 ml de dieta líquida. 
Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de 
soluções; graduado com escala crescente e decrescente. Produ-
to unitarizado embalado em plástico para garantia da higiene. 
Com dispositivo para fixação em suporte; Tampa rosqueável 
com lacre e adaptador de equipo . O prazo de validade deve 
ser de, no mínimo, de 12 meses a partir da data da entrega.

BIOBASE INDUSTRIA  E 
COMERCIO LTDA

BIOFRASCO NUTRI 
300 ML APROVADO

1
34 - Cota 
principal

Lençol descartável para maca com elástico, confeccionado 
em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno, atóxico, cor 
branca, com elástico por toda volta, tamanho: 2,00m x 90cm, , 
gramatura 20 g/m2 Embalagem c/ 100 unidades.

STARMED ARTIGOS ME-
DICOS E HOSPITALARES 
LTDA ANADONA APROVADO

1
35 - Cota 
principal

Lençol descartável de papel, na cor branca, 100% fibras natu-
rais - rolo de 70 cm de largura x 50 m de comprimento.

DISTRIBUIDORA DIAMAN-
TE ME ANADONA APROVADO

1
36 - Cota 
principal

Mascara cirúrgica descartável com 3 camadas, filtro bacterioló-
gico, confeccionado em material não tecido sendo 2 camadas 
de não tecido, uma camada de filtro bacteriano, modelo 
retangular, com gramatura mínima de 40g/m2, 4 tiras laterais, 
pregas horizontais com clip nasal hipoalérgica, atóxica inodora, 
maleável, resistente. Embalagem com dados de identificação, 
procedência; data de fabricação, validade e número de lote, 
Registro no Ministério da Saúde – Apresentação: caixa com 50 
unidades. Prazo de validade de no mínimo 80% de vida útil a 
partir da data de entrega.

GLOBALMIX DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS LTDA EPP INNOVA APROVADO

1
37 - Cota 
exclusiva

Papel termo sensível para vídeo printer p.p s 110 mmx20 m – 
rolo. JN DIAGNOSTICA LTDA MEDPEX APROVADO
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1
38 - Cota 
principal

Papel para aparelho de ecg não termosensivel milimetrado 
couche A-4 medidas 22cm x30cm compativel com ecg dixtal 
ep3 pacote 100 folhas.

MASTERMED COMERCIAL 
LTDA LIBEMA APROVADO

1
39 - Cota 
exclusiva

Papel rolo para impressão de ecg medidas 50 x 30 para uso no 
cardioversor lifepack 12 (bobina para desfibrilador). JN DIAGNOSTICA LTDA LIBEMA APROVADO

1
40 - Cota 
principal

Papel para eletrocardiógrafo bionet 215mm x 30m, a4 milime-
trada, compatível com eletrocardiógrafo cardiocare 2000.

MASTERMED COMERCIAL 
LTDA LIBEMA APROVADO

1
41 - Cota 
exclusiva

Papel para cardiotocógrafo compatível com o equipamento 
Bistos (BT 300) FS – 130-120-30R- 01 TEC. Este papel deve 
ser fornecido em blocos e cada bloco contém 200 folhas 
(130x120x 54 metros). JN DIAGNOSTICA LTDA LIBEMA APROVADO

1
42 - Cota 
exclusiva

Pera de borracha para aspiração de secreção para recém-nas-
cidos nº2, confeccionada em borracha, com a ponta e bulbo 
de borracha, não desmontável e autoclavável a 134ºC. Possui 
um fino e delicado bocal para ser utilizado em recém-nascidos 
prematuros de peso de 400gr a 250gr. Apresentar design apro-
priado para facilitar o manuseio, em forma de pera.

MASTERMED COMERCIAL 
LTDA SANITY APROVADO

1
43 - Cota 
exclusiva

Pera de borracha para aspiração de secreção para recém-nas-
cidos nº4, confeccionada em borracha, com a ponta e bulbo 
de borracha, não desmontável e autoclavável a 134ºC. Possui 
um fino e delicado bocal para ser utilizado em recém-nascidos 
prematuros de peso de 400gr a 1250gr. Apresentar design 
apropriado para facilitar o manuseio, em forma de pera.

MASTERMED COMERCIAL 
LTDA SANITY APROVADO

1
44 - Cota 
exclusiva

Pera de borracha para aspiração de secreção para recém-nas-
cidos nº8, confeccionada em borracha, com a ponta e bulbo 
de borracha, não desmontável e autoclavável a 134ºC. Possui 
um fino e delicado bocal para ser utilizado em recém-nascidos 
prematuros de peso de 400gr a 1250gr. Apresentar design 
apropriado para facilitar o manuseio, em forma de pera.

EQUIPAR MEDICO E HOS-
PITALAR LTDA INBORPLAS APROVADO

1
45 - Cota 
principal Pinça de cheron descartável estéril. JN DIAGNOSTICA LTDA VAGISPEC APROVADO

1
48 - Cota 
exclusiva

Sapatilha cirúrgica simples formato anatômico solda por 
ultrassom, descartável, baixo desprendimento partículas em 
polipropileno, gramatura 20, pacote com 100 unidades. Prazo 
de validade de no mínimo 80% de vida útil a partir da data de 
entrega.

DISTRIBUIDORA DIAMAN-
TE ME ANADONA APROVADO

1
49 - Cota 
principal

Touca descartável em tela não tecido, micro perfurada a base 
de fibra de viscose (polipropileno), com borda elástica, grama-
tura de 25gr/m2, pacote com 100 unidades. Prazo de validade 
de no mínimo 80% de vida útil a partir da data de entrega.

GLOBALMIX DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS LTDA EPP JARC APROVADO

1
50 - Cota 
exclusiva

Tala ortopédica tamanho grande para imobilização dos mem-
bros (86x09x03 cm).

EMENALLI MEDICAL LTDA 
EPP POLARFIX APROVADO

1
51 - Cota 
exclusiva

Tala ortopédica tamanho médio para imobilização dos mem-
bros (63x09x03 cm).

MASTERMED COMERCIAL 
LTDA MSO APROVADO

1
52 - Cota 
exclusiva

Tala ortopédica tamanho pequeno para imobilização dos mem-
bros (53x06x03 cm).

MASTERMED COMERCIAL 
LTDA MSO APROVADO

1
53 - Cota 
exclusiva

Tala ortopédica para imobilização de dedos em alumínio mol-
dável com espuma. Tamanho pequeno (12 x 2cm), embalagem 
com validade de fabricação. Só será aceito 
material fornecido com vida útil superior a 70% - unidade.

FLAVIA GEMELHU PENA 
ME POLARFIX APROVADO

1
54 - Cota 
exclusiva

Tala ortopédica para imobilização de dedos em alumínio mol-
dável com espuma. Tamanho médio ( 20 X 2cm) embalagem 
com validade de fabricação. Só será aceito material fornecido 
com vida útil superior a 70% - unidade.

EMENALLI MEDICAL LTDA 
EPP POLARFIX APROVADO

1
55 - Cota 
exclusiva

Tala ortopédica para imobilização de dedos em alumínio mol-
dável com espuma. Tamanho grande ( 25 x 2cm), embalagem 
com validade de fabricação. Só será aceito 
material fornecido com vida útil superior a 70% - unidade.

EMENALLI MEDICAL LTDA 
EPP POLARFIX APROVADO

1
57 - Cota 
exclusiva

Tubo de látex, natural, resistente a tração, referencia 200 (gar-
roteamento de vasos). Metro. Embalagem com lote e data de 
fabricação, validade, registro no MS/ANVISA.

EQUIPAR MEDICO E HOS-
PITALAR LTDA LENGRUBER APROVADO

1

61 - Cota 
reservada 
item 11

Eletrodo cardiológico adulto, aproximadamente 4,5cm - 0,5cm. 
Fita microporosa adesiva, descartável, hipoalergênico, superfí-
cie de espuma com gel eletrolítico. JN DIAGNOSTICA LTDA VITALCOR APROVADO
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1

62 - Cota 
reservada 
item 14

Eletrodo, USO ADULTO, descartável auto adesivo para des-
fibrilação externa, compatível com o Desfibrilador Externo 
Automático, modelo Lifepak 12 ou 20. JN DIAGNOSTICA LTDA MACROSUL APROVADO

1

63 - Cota 
reservada 
item 16

Embalagem do tipo Invólucro para esterilização, tamanho 
30x30, folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, 
confeccionados em não-tecido composto por três camadas 
de polipropileno (tecnologia S-M-S). Deve ser utilizado para 
embalar pacotes de até 2,7 kg, incluindo os seguintes artigos: 
caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba 
rim e bacia e bandejas de procedimento.Compatível com os 
seguintes métodos de esterilização: Processos de Vapor, Óxido 
de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração (360º). 
Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
45 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto 
apresentado em proposta comercial.

FLAVIA GEMELHU PENA 
ME POLARFIX APROVADO

1

64 - Cota 
reservada 
item 17

Embalagem do tipo Invólucro para esterilização, tamanho 
45x45, folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, 
confeccionados em não-tecido composto por três camadas 
de polipropileno (tecnologia S-M-S). Deve ser utilizado para 
embalar pacotes de até 2,7 kg, incluindo os seguintes artigos: 
caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba 
rim e bacia e bandejas de procedimento.Compatível com os 
seguintes métodos deesterilização: Processos de Vapor, Óxido 
de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração (360º). 
Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
45 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto 
apresentado em proposta comercial. JN DIAGNOSTICA LTDA HOSPFLEX APROVADO

1

65 - Cota 
reservada 
item 18

Embalagem do tipo invólucro para esterilização tamanho 
60x60, folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, 
confeccionados em não-tecido composto por três camadas 
de polipropileno (tecnologia S-M-S). Deve ser utilizado para 
embalar pacotes de até 2,7 kg, incluindo os seguintes artigos: 
caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba 
rim e bacia e bandejas de procedimento. Compatível com os 
seguintes métodos de esterilização: Processos de Vapor, Óxido 
de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração (360º). 
Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
45 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto 
apresentado em proposta comercial. JN DIAGNOSTICA LTDA HOSPFLEX APROVADO

1

66 - Cota 
reservada 
item 19

Embalagem do tipo Invólucro para esterilização tamanho 
76x76, folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, 
confeccionados em não-tecido composto por três camadas 
de polipropileno (tecnologia S-M-S). Deve ser utilizado para 
embalar pacotes de até 4,5 kg, incluindo os seguintes artigos: 
caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba 
rim e bacia e bandejas de procedimento. Compatível com os 
seguintes métodos de esterilização: Processos de Vapor, Óxido 
de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração (360º). 
Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
60 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto 
apresentado em proposta comercial. JN DIAGNOSTICA LTDA HOSPFLEX APROVADO

1

67 - Cota 
reservada 
item 20

Embalagem do tipo Invólucro para esterilização tamanho 
90x90, folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, 
confeccionados em não-tecido composto por três camadas 
de polipropileno (tecnologia S-M-S). Deve ser utilizado para 
embalar pacotes de até 4,5 kg, incluindo os seguintes artigos: 
caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba 
rim e bacia e bandejas de procedimento. Compatível com os 
seguintes métodos de esterilização: Processos de Vapor, Óxido 
de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração (360º). 
Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
60 g/m2. O produto deverá ter registro na Registro no Minis-
tério da Saúde/ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação 
do produto apresentado em proposta comercial. JN DIAGNOSTICA LTDA HOSPFLEX APROVADO
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1

68 - Cota 
reservada 
item 21

Embalagem do tipo invólucro para esterilização, tamanho 
120x120, folha sequencial para esterilizar Caixas e Pacotes, 
confeccionados em não-tecido composto por três camadas 
de polipropileno (tecnologia S-M-S). Deve ser utilizado para 
embalar pacotes de até 4,5 kg, incluindo os seguintes artigos: 
Caixas de instrumentos, pacotes grandes diversos, kits de cuba 
rim e bacia e bandejas de procedimento. Compatível com os 
seguintes métodos de esterilização: Processos de Vapor, Óxido 
de Etileno e Peróxido de Hidrogênio. Resistente à tração (360º). 
Possui BFE de aproximadamente 98%. Folha gramatura acima 
60 g/m2. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. Laudo BFE deverá conter especificação do produto 
apresentado em proposta comercial. JN DIAGNOSTICA LTDA HOSPFLEX APROVADO

1

69 - Cota 
reservada 
item 23

Esparadrapo, fita hipoalérgica, microporoso, 25mm x 10m, 
com excelente fixação a pele. O material poderá vir nas cores 
branca, cor da pele e transparente, rotulo com validade de fa-
bricação. Só será aceito material com vida útil superior a 80%. 

GLOBALMIX DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS LTDA EPP MAXICOR SOLICITAR AMOSTRA

1

70 - Cota 
reservada 
item 24

Esparadrapo em tecido de algodão, branco 10 com x 4,5m, 
impermeável em umas das faces e om excelente massa adesiva 
na outra face, validade de fabricação. Só será aceito material 
com vida útil sperior a 80%.

GLOBALMIX DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS LTDA EPP MISSNER APROVADO

1

71 - Cota 
reservada 
item 26

Especulo vaginal estéril (descartável), para exames ginecológi-
cos, embalados individualmente, tamanho pequeno. Registro 
no Ministério da Saúde.

GLOBALMIX DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS LTDA EPP CRAL

REPROVADO - Material menor que 
o padrão, não possibilitando a 
visualização do colo do útero. A 
torneirinha não fixa as lâminas do 
espéculo, dificultando o exame.

1

72 - Cota 
reservada 
item 27

Especulo vaginal estéril (descartável), para exames ginecoló-
gicos, embalados individualmente, tamanho médio. Registro 
Ministério da Saúde.

GLOBALMIX DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS LTDA EPP CRAL

REPROVADO - Material menor que 
o padrão, não possibilitando a 
visualização do colo do útero. A 
torneirinha não fixa as lâminas do 
espéculo, dificultando o exame.

1

73 - Cota 
reservada 
item 29

Filme transparente de poliuretano, para fixação de catéteres, 
medindo no mínimo 8,9 x 11,5 cm, estéril, adesivo hipoalergê-
nico, semipermeável a trocas gasosas, impermeável a líquidos e 
fluídos corporais.Fenestrado, com reforço de tecido macio em 
toda a borda da película, locais de difícil fixação. Acompanha 
tiras extras para fixação de tubulações e identificação. Esterili-
zado à raio gama. Livre de látex. Deverá conter na embalagem,  
informações importantes, como: lote, fabricação, validade, 
registro no Ministério da Saúde/ANVISA Prazo de validade deve 
ser de no minimo de 12 meses a partir da data de entrega. 
Apresentar amostra. JN DIAGNOSTICA LTDA VITALDERME 

REPROVADO - NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

1

74 - Cota 
reservada 
item 31

Fita termo-sensível para autoclave - adesiva com boa fixacao, 
medindo 19 mm x 30 m, confeccionada em duas faces, sendo 
o dorso de papel crepado tratado com sinalizador visual da 
passagem do vapor, e na outra face adesivo especial, resistente 
a altas temperaturas, apresentação em rolos acondicionados 
individualmente em embalagem plastica com dados de iden-
tificacao, procedencia, data de fabricação, validade e numero 
de lote registro do Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar 
amostra. JN DIAGNOSTICA LTDA MASTERFIX

REPROVADO - NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA

1

75 - Cota 
reservada 
item 32

Frasco de polietileno para administração de dieta enteral com 
capacidade para 100 ml: frasco fracionador para administração 
de solução enteral; com capacidade de 100 ml de dieta líquida. 
Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de 
soluções; graduado com escala de 10 em 10 ml crescente e 
decrescente. Produto unitario embalado individualmente em 
plástico para garantia da higiene. Com dispositivo para fixação 
em suporte; Tampa rosqueável com lacre e adaptador de equi-
po. O prazo de validade deve ser de, no mínimo, de 12 meses a 
partir da data da entrega.

EMENALLI MEDICAL LTDA 
EPP BIOBASE APROVADO
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1

76 - Cota 
reservada 
item 33

Frasco de polietileno para administração de dieta enteral com 
capacidade para 300 ml: frasco fracionador para administração 
de solução enteral; com capacidade de 300 ml de dieta líquida. 
Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de 
soluções; graduado com escala crescente e decrescente. Produ-
to unitarizado embalado em plástico para garantia da higiene. 
Com dispositivo para fixação em suporte; Tampa rosqueável 
com lacre e adaptador de equipo . O prazo de validade deve 
ser de, no mínimo, de 12 meses a partir da data da entrega.

EMENALLI MEDICAL LTDA 
EPP BIOBASE APROVADO

1

78 - Cota 
reservada 
item 35

Lençol descartável de papel, na cor branca, 100% fibras natu-
rais - rolo de 70 cm de largura x 50 m de comprimento.

DISTRIBUIDORA DIAMAN-
TE ME ANADONA APROVADO

1

79 - Cota 
reservada 
item 36

Mascara cirúrgica descartável com 3 camadas, filtro bacterioló-
gico, confeccionado em material não tecido sendo 2 camadas 
de não tecido, uma camada de filtro bacteriano, modelo 
retangular, com gramatura mínima de 40g/m2, 4 tiras laterais, 
pregas horizontais com clip nasal hipoalérgica, atóxica inodora, 
maleável, resistente. Embalagem com dados de identificação, 
procedência; data de fabricação, validade e número de lote, 
Registro no Ministério da Saúde – Apresentação: caixa com 50 
unidades. Prazo de validade de no mínimo 80% de vida útil a 
partir da data de entrega.

GLOBALMIX DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS LTDA EPP INNOVA APROVADO

1

80 - Cota 
reservada 
item 38

Papel para aparelho de ecg não termosensivel milimetrado 
couche A-4 medidas 22cm x30cm compativel com ecg dixtal 
ep3 pacote 100 folhas.

MASTERMED COMERCIAL 
LTDA LIBEMA APROVADO

1

81 - Cota 
reservada 
item 40

Papel para eletrocardiógrafo bionet 215mm x 30m, a4 milime-
trada, compatível com eletrocardiógrafo cardiocare 2000.

MASTERMED COMERCIAL 
LTDA LIBEMA APROVADO

1

82 - Cota 
reservada 
item 45 Pinça de cheron descartável estéril. JN DIAGNOSTICA LTDA VAGISPEC APROVADO

1

83 - Cota 
reservada 
item 49

Touca descartável em tela não tecido, micro perfurada a base 
de fibra de viscose (polipropileno), com borda elástica, grama-
tura de 25gr/m2, pacote com 100 unidades. Prazo de validade 
de no mínimo 80% de vida útil a partir da data de entrega.

GLOBALMIX DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS LTDA EPP JARC APROVADO

 

 ________________________
Cecília de Oliveira C. Faria
Enfermeira -  Matrícula 173033-7

C.M.D.C.A.C.

RESOLUÇÃO Nº 25 DE   DE DEZEMBRO DE 2017.
 
Dispõe sobre os procedimentos relativos às doações dedutíveis do Imposto de Renda e a indicação da Instituição beneficiária pelo declarante doador, com base na 
Declaração de Ajuste Anual (DAA).

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CMDCAC – CONTAGEM, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, e pela Lei Municipal nº 3.967, de 18 de novembro de 2005,
CONSIDERANDO o disposto inciso XIII do artigo 7º da Lei Municipal nº 3.967/2005, que estabelece como competência do CMDCAC gerir o Fundo Municipal da Infância 
e do Adolescente, alocando recursos para programas de entidades governamentais e não governamentais voltadas ao objeto do referido diploma legal;

CONSIDERANDO o Ofício n.º 27/2017/SEI/CGCONANDA/SNDCA/MDH  de 27 de novembro de 2017 e decisão da plenária realizada em 13 de dezembro de 2017 que au-
torizou a normatização dos procedimentos a serem adotados pelas Instituições captadoras de recursos para comprovação de doações dedutíveis de imposto de renda 
pessoa física com indicação da Instituição beneficiária;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES, documento de preenchimento obrigatório pelos doadores com a indicação da 
Instituição beneficiária.
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§ 1º A declaração deverá estar devidamente assinada da mesma forma do documento de identidade, devendo a Instituição fazer a verificação da assinatura do doador, 
comparando com a assinatura do documento apresentado.

§ 2º Para a formalização do processo todos os documentos deverão ser apresentados, não sendo comprovada a referida indicação só recursos permanecerão no fundo 
conforme disciplina a resolução CONANDA e as resoluções internas do Conselho

Art. 2º Deverá ser juntada à declaração citada no Art. 1º as cópias dos seguintes documentos, quais sejam: recibo de entrega da declaração, DARF, RG, CPF e compro-
vante de pagamento.

Art. 3º A comprovação da doação via declaração e cópias de documentos deverão ser protocoladas no CMDCAC que fará a verificação dos mesmos e procederá aos 
trâmites  legais para a liberação dos recursos indicados. 

Art. 4º para a liberação dos recursos a Instituição depois de comprovada a destinação, deverá apresentar plano de trabalho que será avaliado pela Comissão de Seleção 
credenciada que procederá de acordo com as normas estabelecidas.

Art. 5º A destinação dos recursos de acordo com as normas disciplinadas e a aprovação do plano não implicam na liberação dos recursos, devendo a Instituição obede-
cer a todas as normas que disciplinam o regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil.

 Art. 6º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Contagem,  21 de dezembro de 2017.

Wellington Soares Martins
Presidente CMDCAC

ANEXO DA RESOLUÇÃO 025/2017 - CMDCAC

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES

Eu ________________________________________, portador (a) do RG n.º ________________, órgão expedidor ____________ e do CPF n.º _______________________, resi-
dente no Endereço _____________________________________________, Bairro _____________, Município __________________, CEP – ____________ assumo inteira respon-
sabilidade sob pena da Lei, pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos documentos entregues para o processo de indicação da Instituição beneficiária 
com destinação de recursos vinculados a (DAA) Declaração de Ajuste Anual (Instrução Normativa 1.311/2012), servindo o mesmo para comprovação junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Contagem, que neste ato exerço o direito de indicar a Instituição de meu interesse: Nome da Instituição: _________
___________________________________, CNPJ.: _____________________, Endereço __________________________________________. Bairro _____________________, Muni-
cípio ___________________________ CEP ________________, conforme disciplina o Art. 12,  §1º da Resolução do CONANDA n.º 137/2010, ficando esta doação vinculada 
ao projeto _____________________________________, CAC n.º _________________, com validade até : _____________,  aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Contagem – MG.
CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROTOCOLADOS:

Recibo de entrega da Declaração.

DARF.

RG.

CPF.

Comprovante de pagamento.

____________________________________
Doador

_______________________________________
Beneficiário/Instituição

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – CMDCAC 

Edital de Chamamento Público nº 01/2017 
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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, com fulcro na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 
13.204, de 14 de dezembro de 2015, no Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 291, de 17 de novembro de 2017, e na Lei nº 3.967, de 18 
de novembro de 2005, torna público o presente Edital de Chamamento Público visando à seleção de Projetos das Organizações da Sociedade Civil – OSCs registradas no 
Conselho, para fins de concessão de Certificado de Autorização para Captação – CAC para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem.

1. DO OBJETO
1.1. Este Edital tem por objeto a seleção de projetos voltados à promoção, garantia e defesa dos direitos fundamentais das Crianças e Adolescentes, para a concessão 
do Certificado de Autorização para Captação – CAC para as Organizações da Sociedade Civil – OSCs, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Contagem – CMDCAC.

1.2. O Certificado de Autorização para Captação – CAC é um instrumento de certificação para obtenção de recursos financeiros junto às pessoas físicas e jurídicas, 
oriundos de renúncia fiscal do Governo Federal por meio do Fundo para Infância e Adolescência Municipal – FIA, destinados a financiar atividade ou projeto em propos-
ta apresentado por OSCs previamente aprovada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC.

1.3. Para a concessão do CAC, a proposta deverá atender crianças e/ou adolescentes dentro da faixa etária de 00 (zero) a 18 (dezoito) anos de idade incompletos, nos 
termos do art. 2º, caput, da Lei Federal nº 8.069/1990, dentro das seguintes diretrizes e ações prioritárias, a saber:

Prevenção de dependência química, direcionados ao atendimento psicossocial de crianças e adolescentes e suas famílias;
Arte, cultura, música e esporte para crianças e adolescentes, voltados à prevenção do uso e abuso de substâncias psicoativas;
Inclusão social de crianças e adolescentes com necessidades especiais;
Arte, cultura, música e esporte para crianças e adolescentes, voltados à convivência familiar e comunitária, e fortalecimento de vínculos;
Enfrentamento a violência e abuso doméstico, abuso, exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes;
Medidas socioeducativas em meio aberto;
Acolhimento institucional;
Famílias acolhedoras;
Divulgação de ações e programas de defesa do Direitos da Criança e do Adolescente.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo geral:
2.1.1. Apoiar a execução de projetos das OSCs direcionados ao atendimento de crianças e/ou adolescentes dentro da faixa etária de 00 (zero) a 18 (dezoito) anos de 
idade incompletos, nos termos do art. 2º, caput, da Lei Federal nº 8.069/1990 e que estejam em conformidade com ao menos uma das diretrizes e ações prioritárias 
constantes no subitem 1.3. deste Edital (Do Objeto). 

2.2. Objetivos específicos: 
2.2.1. Selecionar projetos de OSCs para fins de concessão de Certificado de Autorização para Captação – CAC para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Contagem – FMDCAC.

2.2.2. Promover a captação de recursos para o FMDCAC em parceria com as OSCS.

2.2.3. Celebrar Termo de Fomento entre a Administração Pública Municipal e as OSCs para a execução de projetos de atendimento às crianças e adolescentes no âmbito 
do Município de Contagem, selecionados através deste Chamamento Público, desde que cumpridos os requisitos previstos neste Edital.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1. Os recursos financeiros a serem destinados para a execução dos projetos que vierem a ser selecionados ficam exclusivamente condicionados aos recursos captados 
pelas OSCs para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – FMDCAC.

3.2. Uma vez captados pela OSC os recursos adequados à realização do projeto, o CMDCAC procederá à avaliação do Plano de Trabalho do projeto autorizado e pu-
blicará a deliberação que determina quais são as OSCs aptas à formalização do Termo de Fomento e encaminhará o processo administrativo à Secretaria a que estiver 
vinculado, para que essa proceda às práticas administrativas necessárias à celebração da parceria.

3.3. Recursos captados em valor superior ao previsto no projeto serão executados desde que fique comprovada a possibilidade de adequação das metas do projeto sem 
prejuízo do objeto aprovado no chamamento público.

3.4. Recursos captados em valor inferior ao previsto no projeto serão executados desde que fique comprovada a possibilidade de adequação das metas do projeto sem 
prejuízo do objeto aprovado no chamamento público.

3.5. A avaliação da adequação das metas do projeto será de responsabilidade da comissão de seleção instituída pelo CMDCAC.

3.6. Não sendo possível a adequação das metas do projeto, os recursos captados serão revertidos para o saldo do Fundo.

3.7. Os recursos captados diretamente pela OSC, por meio do CAC, serão depositados diretamente na conta bancária do FMDCAC e terão sua destinação vinculada à 
execução do projeto aprovado.

3.8. Do total de recursos captados diretamente pela OSC, por meio do CAC, 20% (vinte por cento) deverão ser retidos para as ações gerais do Fundo.

3.9. As despesas decorrentes da execução do objeto da parceria dependerão dos recursos a serem captados pelas OSCs e de indicação expressa de prévia dotação 
orçamentária para execução da parceria.
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3.10. Observado o disposto no item 3.8. deste Edital, 80% (oitenta por cento) do recurso captado pela OSC será repassado na periodicidade que vier a ser estabelecida 
no cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo IX) do Termo de Fomento (Anexo X), respeitada a vigência da parceria e os pressupostos legais, 
além de estar condicionado à avaliação positiva pelo CMDCAC e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, quanto à execução do projeto, à 
manutenção da habilitação jurídica e à regular prestação de contas.

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
4.1. Poderão participar deste Edital as OSCs devidamente registradas no CMDCAC, com documentação atualizada, para que possam apresentar propostas para aprova-
ção e obtenção do CAC onde serão considerados os seguintes critérios:
Entrega do projeto, em conformidade com o subitem 4.2.;
Apresentar cópia do Atestado de Funcionamento no CMDCAC, conforme Anexo IV;
Declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus 
anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção;
Apresentar os documentos previstos nos arts. 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019/2014, observado o art. 28 da referida Lei, e arts. 26 a 34 do Decreto nº 30/2017.

4.2. A proposta a ser apresentada para a emissão do CAC deverá conter, no mínimo:
A descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 
A descrição da forma de execução das ações a serem executadas; 
A descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas; 
A definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas; 
A previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos 
indiretos necessários à execução do objeto; 
A estimativa de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria; 
A descrição dos resultados esperados em decorrência do atingimento das metas. 

4.3. O Certificado de Autorização para Captação, conforme o Anexo III (Minuta do Certificado de Autorização para Captação nº 01/2017 – CMDCAC) será concedido 
pelo CMDCAC às OSCs que tiverem proposta aprovada em processo prévio de Chamamento Público, visando à captação de recursos para o FIA.

5. COMISSÃO DE SELEÇÃO 
5.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente chamamento público, será composta por pelo menos quatro membros indi-
cados dentre os conselheiros do CMDCAC, devendo, em todo caso, ser mantida a paridade entre os representantes da sociedade civil e do poder público, e garantida a 
presença de pelo menos um ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, através de Resolução, previamente à etapa de avaliação das propostas.

5.2. A comissão deverá contar com pelo menos dois membros suplentes, que atuarão nas hipóteses de ausência ou impedimento dos membros titulares, respeitada a 
indicação de um suplente dentre os representantes da sociedade civil e outro do poder público.

5.3. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.

5.4. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades 
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.

5.5. Não poderão participar da reunião da Comissão o conselheiro que mantenha ou tenha mantido, nos últimos cinco anos, relação jurídica com a OSC, cuja proposta 
ou parceria será avaliada.
5.6. O conselheiro impedido deverá ser imediatamente substituído, pelo membro suplente da Comissão a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de 
seleção.

6. DA FASE DE SELEÇÃO 
6.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:

Tabela 1

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 28/12/2017

2 Impugnação do Edital 5 (dias) dias contados da publicação do edital.

3 Envio das propostas pelas OSCs. 11 meses 

4
Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de 
Seleção.

Até 60 dias da entrega

5 Divulgação do resultado preliminar. Até 5 dias após a aprovação em Plenária

6 Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 
5 (cinco) dias contados da divulgação do 
resultado preliminar 
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7 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 
5 (cinco) dias após prazo final de apresenta-
ção das contrarrazões aos recursos

8

Homologação e publicação do resultado definitivo da 
fase de seleção, com divulgação das decisões recursais 
proferidas (se houver).

Até 5 dias após a aprovação em Plenária

9 Entrega do Certificado de Autorização para Captação
A partir do primeiro dia útil após a data de 
publicação do resultado preliminar no DOC

6.2. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.
6.2.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Município de Contagem (http://www.contagem.mg.gov.br/?se=doc), com prazo de 11 
(onze) meses para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.

6.3. Etapa 2: Impugnação do Edital. Haverá fase de impugnação do Edital 5 (cinco) dias após a publicação do mesmo no Diário Oficial do Município de Contagem – 
DOC.

6.4. Etapa 3: Envio das propostas pelas OSCs
6.4.1. As propostas serão apresentadas pelas OSCs, e deverão ser encaminhadas em envelope lacrado, contendo toda documentação necessária, e com identificação 
conforme o Anexo III, e entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente na sede do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, Avenida José Faria da Rocha, nº 1.016, 4º andar, Bairro Eldorado.

6.4.2. Na hipótese do subitem anterior, a proposta será entregue em 2 (duas) vias impressas (deverão ter todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e 
assinada pelo representante legal da OSC proponente), e também deverá ser enviado um dispositivo de armazenamento (CD ou pen drive), arquivo em PDF.

6.4.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem 
explícito e formalmente solicitados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC.

6.4.4. A OSC poderá apresentar mais de um projeto, com objetos distintos.

6.4.5. A apresentação da proposta não é garantia de Certificação de Autorização para Captação, pois requer avaliação da Comissão de Seleção do CMDCAC como 
exposto nos termos deste Edital.

6.5. Etapa 4: Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 
6.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório, a Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSCs. A análise e julgamento de cada proposta será real-
izada pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer o seu julgamento.

6.5.2. A Comissão de Seleção cumprirá os prazos estabelecidos na Tabela 1 para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do pro-
cesso de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 10 (dez) dias.

6.5.3. As propostas candidatas à obtenção do CAC deverão atender ainda os seguintes critérios de julgamento apresentados:

Tabela 2

Critérios de 
Julgamento Metodologia de pontuação Pontuação Máxima por Item 

(A) O projeto deve estar em consonância com os indicadores sociais 
que justifiquem a metodologia proposta para sua execução. Deverá 
agregar informações de diagnósticos e pesquisas que efetivamen-
te retrate a realidade em que o projeto vai atuar, descrevendo a 
realidade do território de atuação e a situação no qual o projeto 
pretende abranger, ou seja, a priorização dos problemas a serem 
enfrentados.

- Grau pleno de atendimento (2,0 pontos) 
- Grau satisfatório de atendimento (1,0 pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 
(0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 
eliminação da proposta, por força do art. 16, §2º, 
incisos II e III, do Decreto nº 30/2017.  2,0

(B) O projeto proposto deve manter relação com o programa/
regime de atendimento inscrito no CMDCAC, bem como atender 
uma das diretrizes/ações prioritárias descritas no subitem 1.3. deste 
Edital.

- Grau pleno de atendimento (2,0 pontos) 
- Grau satisfatório de atendimento (1,0 pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 
(0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 
eliminação da proposta, por força do art. 16, §2º, 
incisos II e III, do Decreto nº 30/2017.   2,0

(C) Capacidade técnica e gerencial da OSC para executar o projeto, 
com a observância dos requisitos previstos na Lei nº 13.019/2014, 
em especial no seu artigo 33.

- Grau pleno de atendimento (2,0 pontos) 
- Grau satisfatório de atendimento (1,0 pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 
(0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 
eliminação da proposta, por força do art. 16, §2º, 
incisos II e III, do Decreto nº 30/2017. 2,0 
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(D) Consonância do projeto em relação ao Plano de Trabalho com 
os requisitos previstos no artigo 22, da Lei nº 13.019/2014, bem 
como a compatibilidade do custo do projeto com os valores prati-
cados no mercado. 

- Grau pleno de atendimento (2,0 pontos) 
- Grau satisfatório de atendimento (1,0 pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 
(0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 
eliminação da proposta, por força do art. 16, §2º, 
incisos II e III, do Decreto nº 30/2017. 2,0 

(E) Número de crianças e adolescentes beneficiadas pelo programa 
ou projeto. 

- Até 100 crianças/adolescentes: 0,1 para cada 10 
crianças/adolescentes cadastrados (até 1,0 ponto) 
-A partir de 101 crianças/adolescentes (2,0) 
-O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 
(0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 
eliminação da proposta, por força do art. 16, §2º, 
incisos II e III, do Decreto nº 30/ 2017. 2,0 

(F) Capacidade técnico-operacional da instituição proponente, por 
meio de experiência comprovada no portfólio de realizações na 
gestão de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria 
ou de natureza semelhante 

- Grau pleno de capacidade técnico-operacional (2,0). 
- Grau satisfatório de capacidade técnico-operacional 
(1,0). 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 
do requisito de capacidade técnico-operacional (0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 
eliminação da proposta, por falta de capacidade técni-
ca e operacional da OSC (art. 33, caput, inciso V, alínea 
“c”, e §5º da Lei nº 13.019/2014). 2,0

Pontuação Máxima Global 12,0

6.5.4. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento (F), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ai-
nda, a aplicação de sanção administrativa contra a Instituição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento 
de eventual crime.

6.5.5. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de julgamento (F), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua 
duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar relevantes. A comprovação documental de 
tais experiências dar-se-á na fase de celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as providências indicadas no subitem 
anterior.

6.5.6. Serão eliminadas aquelas propostas: 
cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos; 
que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C), (D) (E) ou (F); ou ainda que não contenham os quesitos exigidos no item 4.2. deste Edital; ou 
que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do Decreto nº 30/ 2017).

6.6. Etapa 5: Divulgação do resultado preliminar. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC divulgará o resultado prelimi-
nar do processo de seleção no Diário Oficial do Município de Contagem – DOC (http://www.contagem.mg.gov.br), iniciando-se o prazo para recurso.

6.7. Etapa 6: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.

6.7.1. Nos termos do art. 18 do Decreto nº 30/2017, os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, 
no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da publicação da decisão, à comissão de seleção. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.

6.7.2. Os recursos serão entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Contagem – CMDCAC, Avenida José Faria da Rocha, nº 1.016, 4º andar, Bairro Eldorado.

6.7.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses, arcando somente com os devidos custos.

6.8. Etapa 7: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
6.8.1. As OSCs poderão apresentar recurso contra o resultado da habilitação na etapa de classificação, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da publicação da 
decisão, à comissão de seleção.

6.8.2. Os recursos que não forem reconsiderados pela comissão de seleção no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento, deverão ser encaminhados ao 
administrador público para decisão final.
6.8.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A 
motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou 
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão.

6.8.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.

6.8.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

6.9. Etapa 8: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). 
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6.9.1 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para sua interposição, o Órgão Público deverá homologar o resultado e enviar para a Secretaria de 
Comunicação e Transparência divulgar, no sítio eletrônico oficial do Município (http://www.contagem.mg.gov.br/?se=doc), as decisões recursais proferidas e o resultado 
definitivo do processo de seleção (art. 19 do Decreto nº 30/2017). 

6.9.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019/2014 e art. 20 do Decreto nº 30/2017).    

6.9.3. A revogação ou anulação do processo de chamamento público não gera direito à indenização às OSCs participantes.

6.10. Etapa 9: Entrega do Certificado de Autorização para Captação – CAC
6.10.1. O CMDCAC efetuará a entrega do CAC, conforme modelo descrito no Anexo III, para as OSCs com projetos selecionados a partir do primeiro dia útil após a data 
de publicação do resultado preliminar no Diário Oficial do Município de Contagem – DOC.

7. DOS PRAZOS 
7.1. O Presente Chamamento Público ficará aberto pelo período máximo de 11 (onze) meses, de modo que os projetos e os respectivos documentos poderão ser apre-
sentados durante todo o ano, de janeiro a dezembro.
 
7.2. O prazo de validade do CAC para o FMDCA de Contagem será de 01 (um) ano, contados da data de publicação do resultado final do Chamamento Público no DOC, 
podendo ser renovado por igual período.

7.3. As OSCs que captarem recursos no período de Janeiro a Abril de cada ano, através do Imposto de Renda de guias recolhidas junto a pessoas físicas e jurídicas 
diretamente a Receita Federal, deverão apresentar os documentos comprobatórios da arrecadação específica, conforme a Resolução nº 25/2017 do CMDCAC,  para o 
projeto proposto até o final de junho de cada ano. 

7.4. As OSCs que captaram recursos durante todo o ano, através da lei de incentivo fiscal, deverão apresentar os documentos comprobatórios da arrecadação específica 
até o final do mês de dezembro de cada ano. 

7.5. As OSCs que arrecadarem o valor integral do projeto e solicitar o repasse dos recursos, não mais poderão arrecadar no ano seguinte com a mesma chancela, a 
entidade terá que apresentar um novo projeto para uma nova autorização da captação de recursos.

8. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
8.1. Para a celebração do termo de fomento, a OSC deverá ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente:

Objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instru-
mento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019/2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as 
sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019/2014);
 
Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei 
nº 13.019/2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, III, da Lei nº 13.019/2014). Estão dispensadas desta exigência as 
organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019/2014);
 
Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, IV, da Lei nº 13.019/2014);
 
Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo, um ano de existência com cadastro ativo, comprovados por meio de documento de inscrição 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Este prazo poderá ser reduzido por ato específico e excepcional do 
Prefeito quando nenhuma OSC o atingir (art. 33, V, alínea “a”, da Lei nº 13.019/ 2014 e Art. 28, III e §5º, do Decreto nº 30/2017);
 
Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no 
momento da apresentação do plano de trabalho e na forma do art. 28, IV, do Decreto nº 30/2017 (art. 33, V, alínea “b”, da Lei nº 13.019/2014, e art. 28, IV, do Decreto 
nº 30/2017); 

Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou prever a sua contrata-
ção ou aquisição com recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo V – Declaração sobre Instalações e 
Condições Materiais. A capacidade técnica e operacional da OSC independe da capacidade já instalada, admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e 
equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019/2014, 
e art. 28, XII e §1º, do Decreto nº 30/2017); 

Documentos que comprovem experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de natureza semelhante, na forma do art. 28, IV, alíneas “a” a “f”, do Decreto nº 
30/2017, sem prejuízo de outros (art. 33, V, alínea “b”, da Lei nº 13.019/2014, e art. 28, IV, do Decreto nº 30/2017); 

Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa e trabalhista (art. 34, II, da Lei nº 13.019/2014, e art. 28, V a VIII e §§ 2º e 
3º, do Decreto nº30/2017); 

Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, 
certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, III, da Lei nº 13.019/2014, e art. 28, I, do Decreto nº 30/2017);
 
Cópia autenticada da ata de eleição e posse da atual diretoria da organização da sociedade civil, registrada na forma da Lei, bem como relação nominal atualizada 
dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número 
de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, conforme Anexo VI – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, V e VI, da Lei nº 
13.019/2014, e art. 28, II, IX e XI, do Decreto nº 30/ 2017);
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Cópia da conta de consumo, cobrança de IPTU ou contrato de locação, comprovando que a OSC funciona no endereço por ela declarado (art. 34, VII, da Lei nº 
13.019/2014, e art. 28, X, do Decreto nº 30/2017);

Atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 
13.019/2014);
 
Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço do Presidente;
 
Cópia do Atestado de Funcionamento da OSC no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, em plena vigência.

8.2. Ficará impedida de celebrar o termo de fomento a OSC que:
não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, I, da Lei nº 13.019/2014);
 
esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, II, da Lei nº 13.019/2014);
 
tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública, estendendo-se a vedação 
aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria 
natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 
39, III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019/2014, e art. 29, I e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 30/2017);
 
tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 
eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com 
efeito suspensivo (art. 39, caput, IV, da Lei nº 13.019/2014);
 
tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; com declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014; ou com a sanção prevista 
no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, V, da Lei nº 13.019/2014);
 
tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últi-
mos 8 (oito) anos (art. 39, VI, da Lei nº 13.019/2014); 

tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, VII, da Lei nº 13.019/2014);

8.2.1. A OSC deverá declarar o não impedimento, conforme o Anexo VII – Declaração da não ocorrência de impedimentos.
 
8.3. A cláusula de definição da titularidade dos bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública 
municipal após o fim da parceria, prevista no inciso X do art. 42 da Lei nº 13.019/2014, poderá determinar a titularidade dos bens remanescentes, conforme art. 25 do 
Decreto nº 30/2017:
Para o órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta do Município, quando necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da 
celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela administração pública municipal;
Para a organização da sociedade civil, quando os bens forem úteis à continuidade da execução de ações de interesse social pela organização. 

9. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 
9.1. As OSCs selecionadas serão convidadas para celebrar instrumento de parceria, devendo apresentar a documentação prevista no item 8 deste Edital.

9.2. A celebração dos instrumentos de repasse será condicionada à regularidade dos requisitos previstos no arts. 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019/2014.

9.3. Os atos e procedimentos relativos a formalização, execução, acompanhamento e a prestação de contas dos instrumentos de parcerias celebrados serão realizados 
nos termos dos Capítulos III e IV da Lei nº 13.019/2014.

9.4. A liberação de recursos obedecerá o cronograma de desembolso da proposta de instrumento de parceria estará condicionada ao cumprimento da contrapartida e 
as exigências para contratação e execução do plano de trabalho, sem prejuízo das demais disposições da Lei nº 13.019/2014 e do Decreto nº 30/2017.

10. CONTRAPARTIDA
10.1. Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão 
monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento (art. 35 da Lei nº 13.019/2014 e art. 12 do Decreto nº 30/2017).

11. DISPOSIÇÕES FINAIS  
11.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente 
Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração pública. 
 
11.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. 
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das 
sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a 
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descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das 
sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.  
 
11.3. A Administração Pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste Chamamento Público.

11.4. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira respon-
sabilidade das OSCs, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da Administração Pública. 
 
11.5. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo II – Minuta da capa do envelope;
Anexo III – Minuta do Certificado de Autorização para Captação nº 01/2017 – CMDCAC;
Anexo IV – Atestado de Funcionamento;
Anexo V – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 
Anexo VI – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade; 
Anexo VII – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 
Anexo VIII – Declaração do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
Anexo IX – Minuta do Plano de Trabalho;
Anexo X – Minuta do Termo de Fomento;
Anexo XI – Formulário de Apresentação de Projetos para o FIA.

Contagem, 21 de dezembro de 2017.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 
 Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 
.........../20....... e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados 
durante o processo de seleção. 

 
Contagem, ____ de ______________ de 20___. 

 
............................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

ANEXO II

MINUTA DA CAPA DO ENVELOPE

CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM - CMDCAC
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017
COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CMDCAC
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): ____________________________________
CNPJ:__________________________
PROPOSTA:____________________________________________________________________
TIPO DE ATENDIMENTO:
( ) Prevenção de dependência química, direcionados ao atendimento psicossocial de crianças e adolescentes e suas famílias;
(  ) Arte, cultura, música e esporte para crianças e adolescentes, voltados à prevenção do uso e abuso de substâncias psicoativas;
(   ) Inclusão social de crianças e adolescentes com necessidades especiais;
(  ) Arte, cultura, música e esporte para crianças e adolescentes, voltados à convivência familiar e comunitária;
(  ) Enfrentamento a violência e abuso doméstico, abuso, exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes;
(   ) Medidas socioeducativas em meio aberto;
(   ) Acolhimento institucional;
(   ) Famílias acolhedoras;
            (   ) Divulgação de ações e programas de defesa do Direitos da Criança e do Adolescente
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ANEXO III
Minuta do Certificado de Autorização para Captação nº 01/2017 – CMDCAC

      O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE  CONTAGEM, AUTORIZA A CAPTÇÃO DE RECURSO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO 
ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM – FMDCAC, 

PARA VIABILIZAR O PROJETO: ________________________________________________
NA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: _____________________________________           

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚLICO Nº _____

FICA AUTORIZADA A CAPITAR O VALOR DE R$: _________________
NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO _______________

WELLINGTON SOARES MARTINS 
PRESIDENTE DO CMDCAC

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO - CAC

Registro nº

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ FARIA DA ROCHA, 1.016 – 4º ANDAR – ELDORADO – CONTAGEM/MG – TEL.: (31)3352-5836 – E-MAIL – CMDCAC@CONTAGEM.MG.GOV.BR

ANEXO IV
ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Atesto para os devidos fins que a entidade xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com  sede àxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-Contagem/MG, inscrita no CNPJ: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fundada em xxxxxxx, encontra-se em regular funcionamento e está inscrita neste Conselho, sob o nº. xxx, executando os seguintes 
programas socioeducativos: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sendo sua diretoria com mandato de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx constituída dos seguintes membros: 

Presidente: 
Endereço: 
CI:                                                                                    CPF: 
                                 

Vice-Presidente: 
Endereço: 
CI:                                                                                     CPF: 

 Secretário: 
Endereço: 
CI:                                                                                       CPF: 
  

Tesoureira: 
Endereço: 
CI:                                                                                       CPF: 

Atesto, outrossim, que a referida entidade não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício específico de suas funções não distribui lucros ou bonificações a di-
rigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, destinado a totalidade das rendas apurados ao atendimento beneficente de suas finalidades. Este atestado 
tem validade de dois (02) anos a partir da data de emissão do mesmo.

Contagem, xx dexxxxxxx de xxxx.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

ANEXO V 
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DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 
 
 Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]: 

dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 
OU 
pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimen-
to das metas estabelecidas.  
OU 
dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, 
bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 
 
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da 
declaração.  

Contagem, ____ de ______________ de 20___. 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 
 
Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – OSC], que:
 
Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: 
membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal; ou 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: a presente veda-
ção não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado 
pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 
13.019, de 2014); 
 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Nome do dirigente e 
cargo que ocupa na OSC 

Carteira de identidade, órgão expedidor e 
CPF 

Endereço residencial, 
telefone e e-mail 

Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 
confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 

(a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal; 
(b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública federal 
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e 
na lei de diretrizes orçamentárias; e 
(c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine 
pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.  
 

Contagem, ____ de ______________ de 20___. 
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........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
Declaro para os devidos fins, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 
39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade:
 
Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional; 
Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental 
na qual será celebrado o termo de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora 
referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente 
como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 
Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 
13.019, de 2014;  
Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inido-
neidade para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo; 
Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 
8 (oito) anos; e 
Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou fun-
ção de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do 
art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.  

Contagem, ____ de ______________ de 20___. 

 
........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO QUE ATENDE O ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA  REPÚBLICA.

________________________________, (nome da organização da sociedade civil), com sede na________________________________(endereço da OSC), CNPJ 
______________________________, por seu representante legal infra-assinado, e em atenção a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, de-
clara de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 
em qualquer trabalho (exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Contagem, ........ de .........................de XXXX

......................................................................................................................

Nome e assinatura do responsável (representante legal)

Carimbo da organização da sociedade civil

ANEXO IX
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MINUTA

PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE FOMENTO

1 - DADOS CADASTRAIS 

1.1 PMC

SECRETARIA GESTORA DA POLÍTICA PÚBLICA

ENDEREÇO
BAIRRO

CIDADE
U.F C.E.P DDD/FONE

1.1.1 GESTOR DA PARCERIA

NOME
LOTAÇÃO

CARGO
MATRÍCULA

E-MAIL GESTOR DA PARCERIA

1.2 OSC

NOME
CNPJ

ENDEREÇO
BAIRRO

CIDADE
U.F C.E.P DDD/FONE LEI DE UTILIDADE PÚBLICA

BANCO
AG CC NOME DA AGÊNCIA

E-MAIL

1.2 DIRIGENTE

NOME DO RESPONSAVEL
C.P.F

R.G./ORGÃO EXPEDIDOR
CARGO FUNÇÃO PERÍODO DE MANDATO

ENDEREÇO
CIDADE

CEP
U.F TELEFONE E-MAIL

ASSINATURA DO DIRIGENTE VALIDANDO O CONTEÚDO DO PLANO

2 - DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

2.1 PROGRAMA DE GOVERNO: 

2.2 Identificação do Objeto: 

2.3 Período de execução :
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2.4 Justificativa da proposição: 

3 – METAS 

Desdobramento do objeto do Termo de Colaboração em realizações físicas, de acordo com unidades de medidas preestabelecidas. Nesse campo deverá ser indicado o 
conjunto de elementos que compõem o objeto. 

A descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pre-
tende realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto.

Qtd Meta Quantidade Prazo

01

02

03

04
3.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META AÇÃO

INDICADOR Inicio Término RESPONSAVEL

Und. Qtd

01

02

03

3.2 – INDICADORES, DOCUMENTOS E OUTROS MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Especificar com serão aferidos os indicadores

4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Descrição da Despesa Quantidade Valor Valor Total da Despesa

Pessoal (folha e encargos) R$- R$- 

Material de Consumo R$- R$- 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$- R$- 

TOTAL GERAL R$- R$- 

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Os valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso compatível com os gastos das etapas vinculadas às metas do cronograma físico.

META
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

R$ R$ R$ R$ R$ R$

META
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

R$ R$ R$ R$ R$ R$

VALOR GLOBAL
R$
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6 – CONTRAPARTIDA

7 – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

A prestação de contas parcial deverá ser apresentada na periodicidade definida pelo Plano de Trabalho da parceria, de forma condizente com o seu objeto e com o 
cronograma de desembolso de recursos, quando houver.

Prazo para apresentação das Contas:

8 - PREVISÃO DE RECEITAS E A ESTIMATIVA DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES, INCLUINDO OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E A 
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO;

A previsão de receitas e despesas deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mer-
cado ou com outras parcerias da mesma natureza, tais como cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras 
fontes de informação disponíveis ao público.

Colocar documentos em anexo caso necessário.

9 –  APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA PMC

11.1 - DECLARAMOS que foi analisado o conteúdo do PLANO DE TRABALHO, aprovamos e autorizamos a execução dos procedimentos operacionais detalhados no 
mesmo, que será vinculado ao PROCESSO Nº ...................... de ...... / ...... / ......, proposto pela (OSC) ..................................... 
Contagem., ....... de .................. de 2017.

-------------------------------------------------     ----------------------------------------------      
GESTOR DA PARCERIA                         SECRETÁRIO DA PASTA

ANEXO X
MINUTA DA PARCERIA
TERMO DE FOMENTO Nº /ANO
     
Processo Administrativo nº 000000/ANO 

Termo de Fomento nº xxxxxxxxxxxx que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a Organização da Sociedade Civil XXXXXXXX mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MGF, CEP: 32.017-900, inscrito no CNPJ nº 
18.715.508/001-31, neste ato representado pelo Secretário Municipal_________________________ (NOME COMPLETO E QUALIFICAÇÃO), doravante denominado MU-
NICÍPIO, e a Organização da Sociedade Civil ______________________________, com sede na Rua _________________, nº ___, Cidade ____________, Estado ___________, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº _____________, neste ato, por seu [cargo do dirigente/procurador], [nome completo do dirigente/procurador], brasileiro, portador da cédula 
de identidade RG n.º _____________, inscrito no CPF sob o n.º ______________, doravante denominada OSC, com fundamento no que dispõem a Lei Federal n.º 13.019, 
de 31 de julho de 2014, e o Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, resolvem firmar o presente Termo de Colaboração, que será regido pelas cláusulas e 
condições que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO   
1.1. O presente Termo de Fomento, tem por objeto ________________________, consoante o plano de trabalho anexo, parte integrante indissociável deste ajuste (Anexo 
I).

1.2. O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração, respeitada a legislação vigente e após proposta previamente justificada pela OSC e acolhida em parecer 
técnico favorável do órgão competente, ratificado pelo Titular da Secretaria Municipal ________________________, vedada alteração do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 
2.1. São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos assumidos por meio deste termo e respectivo plano de trabalho, os previstos na Lei Federal n.º 
13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e legislação e regulamentação aplicáveis à espécie: 

2.1.1. COMUNS DOS PARTÍCIPES:
I- assegurar o regular funcionamento da ________________________; 
II- colaborar, acompanhar, supervisionar, avaliar e divulgar a implantação e o desenvolvimento das atividades decorrentes da presente parceria. 
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2.1.2. DO MUNICÍPIO:
I- elaborar e conduzir a execução da política pública; 
II- emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio do presente termo, estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a serem observados pela 
OSC; 
III- acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos 
repassados; 
IV- prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto da parceria em toda sua extensão e no tempo devido; 
V- repassar à OSC os recursos financeiros previstos para a execução do objeto da parceria, de acordo com o cronograma de desembolsos previsto, que guardará con-
sonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto; 
VI- manter, em seu sítio eletrônico, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o encerramento da 
vigência; 
VII- conferir, a cada XX (XXXXXXX) dias, o relatório a ser enviado pela OSC ao MUNICÍPIO, por meio informatizado, com indicação da quantidade 
________________________; 
VIII- publicar, no Diário Oficial do Município, extrato deste termo, de seus aditivos e apostilamento. 
IX- instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA, por ato da autoridade competente, a ser publicado no Diário Oficial do Município; 
X- emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria; 
XI- analisar os relatórios gerenciais financeiros e de resultados; 
XII- analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis; 
XIII- disponibilizar na íntegra, em seu site eletrônico, o teor deste termo e de seus aditivos, bem como de todos os relatórios gerenciais de resultados e da CMA, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de suas assinaturas; 
XIV- viabilizar o acompanhamento, pela internet, dos processos de liberação de recursos; XV- na hipótese de inexecução exclusiva por culpa da OSC, o MUNICÍPIO 
poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio independentemente de autorização judicial, a fim de realizar 
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas, retomar os bens públicos em poder da OSC, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu 
direitos de uso de tais bens, e/ou assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a 
evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que o MUNICÍPIO assumiu essa respon-
sabilidade; 
XVI- divulgar, pela internet, os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos; 
XVII- realizar pesquisas por amostragem, sem caráter restritivo, acerca do perfil dos usuários do ________________________. 

2.1.3 - DA OSC:
I- apresentar relatórios de execução do objeto e de execução financeira, elaborados eletronicamente por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico do 
MUNICÍPIO e contendo, entre outros dados: 
a) comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de justificativas para todos os resultados não alcançados e propostas de ação para 
superação dos problemas enfrentados; 
b) demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em regime de caixa e em regime de competência; e 
c) comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.
II- prestar contas, eletronicamente, por meio de formulários próprios constantes do sítio eletrônico do MUNICÍPIO, da totalidade das operações patrimoniais e resulta-
dos da parceria, de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis; 
III- executar o plano de trabalho - isoladamente ou por meio de atuação em rede, na forma do artigo 35-A, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, bem 
como aplicar os recursos 

públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, 
da eficiência e da eficácia; 
IV- zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os resultados pactuados de forma otimizada; 
V- observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orientações emanadas do MUNICÍPIO; 
VI- responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução 
do objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre 
o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 
VII- divulgar, no seu sítio eletrônico e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, na forma e prazos definidos pelo MU-
NICÍPIO, todas as parcerias celebradas com esse último, observando-se as informações mínimas exigidas e eventuais restrições de segurança que impeçam a sua divul-
gação, na forma da lei; VIII- indicar pelo menos um representante para acompanhar os trabalhos da CMA, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura 
deste instrumento; 
IX- manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do objeto da parceria em uma única e exclusiva conta bancária da parceria, aberta junto 
ao Banco _________, observado o disposto no artigo 51 da Lei federal n. 13.019, de 2014; 
X- manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao objeto da parceria; 
XI- assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja realizada com o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO; 
XII- utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos públicos vinculados à parceria em conformidade com o objeto pactuado; 
XIII- permitir e facilitar o acesso de agentes do MUNICÍPIO, membros dos conselhos gestores da política pública, quando houver, da CMA e demais órgãos de fiscaliza-
ção interna e externa a todos os documentos relativos à execução do objeto da parceria, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas, bem como aos locais 
de execução do objeto; 
XIV- responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execução do objeto da parceria, pelo que responderá diretamente perante o MU-
NICÍPIO e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de descumprimento; 
XV- responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 
investimento e de pessoa. 
XVI- _________________________________ (ACRESCENTAR OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA PARCERIA) CLÁUSULA TERCEIRA - DO GESTOR DA PARCERIA 

3.1. O gestor da parceria fará a interlocução técnica com a OSC, bem como o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto da parceria, devendo zelar pelo 
seu adequado cumprimento e manter o MUNICÍPIO informado sobre o andamento das atividades, competindo-lhe em especial:
I- acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria; 
II- informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregulari-
dades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação; IV- 
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disponibilizar ou assegurar a disponibilização de materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação; 
V- comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da OSC; 
VI- acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e monitorar a execução do objeto da parceria nos aspectos administrativo, técnico e financeiro, propondo as 
medidas de ajuste e melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for necessário; 
VII- realizar atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas de acompanhamento e verificação no local das atividades desenvolvidas, mediante agenda de 
reuniões e encontros com os dirigentes da OSC, para assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do plano de trabalho; 
VIII- realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a adequada implemen-
tação da política pública, verificando a coerência e veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais; 

3.2. Fica designado como gestor [nome e qualificação geral e funcional do servidor].

3.3. O gestor da parceria poderá ser alterado a qualquer tempo pelo MUNICÍPIO, por meio de simples apostilamento.

3.4. Em caso de ausência temporária do gestor, o Secretário Municipal de ____________________ assumirá a gestão até o retorno daquele.

3.5. Em caso de vacância da função de gestor, o Secretário Municipal de ____________________ assumirá interinamente a gestão da parceria, por meio de simples 
apostilamento, até a indicação de novo gestor.

CLÁUSULA QUARTA - DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 4.1. Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria devem ser moni-
torados e avaliados sistematicamente por meio de relatórios técnicos emitidos por responsável designado pelo Prefeito em ato próprio, na forma do artigo 59, da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 

4.2 A periodicidade e a quantidade dos relatórios técnicos previstos no caput desta cláusula serão estipuladas pela CMA.

CLÁUSULA QUINTA - DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
5.1. Compete à CMA:
I- homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas pela OSC, o relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata 
o artigo 59, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014; 
II- avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da parceria, de acordo com informações constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliação, e 
fazer recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos; 
III- analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, bem como a razoabilidade desses gastos; 
IV- solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas técnicas na OSC e no local de realização do objeto da parceria com a finalidade de obter infor-
mações adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos; 
V- solicitar aos demais órgãos do MUNICÍPIO ou à OSC esclarecimentos que se fizerem necessários para subsidiar sua avaliação; 
VI- emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, contendo a nota da parceria, avaliação das justificativas apresentadas no relatório técnico de 
monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões; 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
6.1. O valor total da presente parceria é de R$ XXX.XXX,XX (valor da parceria por extenso).

6.2. As despesas para implementação e execução do Plano de Trabalho, estabelecido neste Termo, correram à conta do orçamento vigente, na dotação orçamentária: 
_____________

6.3. Os recursos financeiros de que trata esta cláusula serão transferidos à OSC na forma do cronograma de desembolso constante do plano de trabalho, sendo que as 
parcelas subsequentes à primeira apenas serão liberadas após aprovação da prestação de contas das parcelas precedentes.

6.4. Havendo saldo remanescente do repasse de recursos anteriores, o valor do repasse subsequente corresponderá ao valor previsto no cronograma de desembolso 
subtraído do referido saldo remanescente, garantindo-se que, ao final de cada período de avaliação, seja disponibilizado o montante de recursos necessários à ex-
ecução do objeto da parceria.

6.5. Não serão computados como saldo remanescente os valores referentes a compromissos já assumidos pela OSC para alcançar os objetivos da parceria, bem como os 
recursos referentes às provisões para liquidação de encargos.

6.6. É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos destinados à parceria, para finalidades diversas ao objeto pactuado, mesmo que em caráter de urgência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS 7.1. Durante o período de vigência desta parceria, poderão ser destinados à OSC bens 
públicos necessários ao seu cumprimento, os quais poderão ser disponibilizados por meio de disposição constante do plano de trabalho, de permissão de uso ou de 
instrumento equivalente em que se transfira a responsabilidade pelo seu uso e guarda, na forma da lei. 

7.2. Os bens adquiridos, produzidos ou transformados pela OSC com recursos da parceria não compõem o patrimônio desta e deverão ser utilizados em estrita confor-
midade com o objeto pactuado.

7.3. Extinto o ajuste por realização integral de seu objeto, os bens adquiridos, produzidos ou transformados com recursos da parceria serão entregues ao MUNICÍPIO, 
para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela administração pública mu-
nicipal.

7.4. A OSC deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas, disponibilizar os bens para o MUNICÍPIO, que deverá retirá-los, no prazo de até XX 
(XXXXXXX) dias, após o qual a organização da sociedade civil não mais será responsável pelos bens.

7.5. Na hipótese de dissolução da organização da sociedade civil durante a vigência da parceria, os bens remanescentes deverão ser retirados pela administração 
pública municipal, no prazo de até XX (XXXXXXX) dias, contado da data de notificação da dissolução.
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7.6. Esta cláusula formaliza a promessa de transferência da propriedade dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos provenientes da celebra-
ção da parceria, para fins do disposto no art. 35, § 5º, da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
8.1. A OSC elaborará e apresentará ao MUNICÍPIO prestação de contas na forma discriminada no Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, observando-se o 
Capítulo IV, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e demais legislação e regulamentação aplicáveis.

8.2. Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome da OSC, devidamente 
identificados com o número do Processo _________/2017, e mantidos em sua sede, em arquivo e em boa ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas ou da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado, relativa ao 
exercício da gestão, separando-se os de origem pública daqueles da própria OSC.

8.3. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica a ser disponibilizada no portal do MUNICÍPIO, permitindo a visualiza-
ção por qualquer interessado.

8.4. Até que se institua a plataforma eletrônica de que trata o item anterior, referida prestação de contas e atos subsequentes serão realizados na forma indicada pela 
Controladoria Geral do Município, sendo utilizados, para tanto, os instrumentais disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura de Contagem.

8.5. Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior ao período de vigência da parceria.

8.6. Não poderão ser pagas com recursos da parceria, despesas em desacordo com o plano de trabalho, bem como aquelas decorrentes de multas, juros, taxas ou 
mora, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo e a título de taxa de administração.

8.7. A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta cláusula e na legislação aplicável, ou a sua desaprovação pelos órgãos competentes do MU-
NICÍPIO, implicará a suspensão das liberações subsequentes, até a correção das impropriedades ocorridas.

8.8. A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e à execução 
do objeto da parceria é exclusiva, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do 
objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
9.1. O prazo de vigência desta parceria é de _____ (___________), contados a partir da data de sua assinatura.

9.2. No mínimo trinta dias antes de seu término, havendo possibilidade legal e interesse dos partícipes, a parceria poderá ter seu prazo de execução prorrogado para 
cumprir o plano de trabalho, mediante termo aditivo e prévia autorização do MUNICÍPIO, respeitada a legislação vigente, após proposta previamente justificada pela 
OSC e autorização do Prefeito, baseada em parecer técnico favorável do órgão competente.

9.3. O MUNICÍPIO prorrogará de ofício a vigência da parceria quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso 
verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA AÇÃO PROMOCIONAL 
10.1. Em qualquer ação promocional relacionada à parceria serão, obrigatoriamente, seguidas as orientações do MUNICÍPIO.

10.2. É vedada à OSC a realização de qualquer ação promocional relativa ao objeto da parceria sem o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO.

10.3. Caso a OSC realize ação promocional sem a aprovação do MUNICÍPIO e com recursos da parceria, o valor gasto deverá ser restituído à conta dos recursos dis-
ponibilizados e o material produzido deverá ser imediatamente recolhido.

10.4. A divulgação de resultados técnicos, bem como todo e qualquer ato promocional relacionado ao desenvolvimento ou inovação tecnológica e/ou metodológica, 
decorrentes de trabalhos realizados no âmbito da presente parceria, deverá apresentar o brasão oficial de Contagem, sendo vedada a sua divulgação total ou parcial 
sem o consentimento prévio e formal do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
11.1. A presente parceria poderá, a qualquer tempo, ser denunciada por qualquer dos partícipes, mediante notificação escrita com antecedência de ____ (_________) 
dias e será rescindido por infração legal ou descumprimento das obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne jurídica, material ou 
formalmente inexequível. 

11.2. Ocorrendo a rescisão ou a denúncia do presente ajuste, MUNICÍPIO e OSC responderão pelas obrigações assumidas até a data de assinatura do respectivo termo 
de encerramento, devendo a OSC apresentar ao MUNICÍPIO, no prazo de até 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumi-
das até aquela data.

11.3. Havendo indícios fundados de malversação do recurso público, o MUNICÍPIO deverá instaurar Tomada de Contas Especial, para apurar irregularidades que tenham 
motivado a rescisão da parceria.

11.4. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente ajuste, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos financeiros recebidos do MUNICÍPIO, 
fica a OSC obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data do evento, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes 
das receitas obtidas das aplicações financeiras, acrescidos de correção monetária e de juros de mora, devendo encaminhar o respectivo comprovante de depósito 
bancário ao MUNICÍPIO.
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11.5. A inobservância do disposto no item anterior ensejará a imediata instauração da tomada de contas especial, sem prejuízo da inscrição de demais sanções e medi-
das cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 
12.1. Este termo poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e condições, exceto no que tange ao seu objeto, de comum acordo, desde 
que tal interesse seja manifestado por qualquer dos partícipes, previamente e por escrito, observado o disposto neste termo e na legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 13.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da 
Lei federal n. 13.019, de 2014 e da legislação específica, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as sanções previstas no artigo 73 da Lei federal 
n. 13.019, de 2014. 

13.1.1. Aplicadas as sanções previstas nesta cláusula, deverão ser as mesmas registradas no sítio eletrônico do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. Acordam as partes, ainda, em estabelecer as condições seguintes.

14.1.1. Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam qualquer vínculo empregatício com o MUNICÍPIO, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse 
último em relação às obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela OSC.

14.1.2. O MUNICÍPIO não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais as-
sumidas pela OSC, não se responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais.

14.1.3. Todas as comunicações relativas a esta parceria serão consideradas como regularmente efetuadas quando realizadas por meio eletrônico. 14.1.4. As exigências 
que não puderem ser cumpridas por meio eletrônico deverão ser supridas através da regular instrução processual, em meio físico.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Contagem para dirimir quaisquer questões resultantes da execução ou da interpretação deste instrumento e que não puderem 
ser resolvidas administrativamente.

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assina-
das, para que produza os efeitos legais. 

Contagem, … de ... de 2017. 

Secretário Municipal de ________________________ 

(NOME DO DIRIGENTE ) 
(cargo do dirigente da OSC) 

Testemunhas: 
_________________________________          ______________________________ 
Nome:                                                                 Nome: 
RG                                                                      RG: 
CPF:                                                                   CPF:

ANEXO XI

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS
FUNDO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE CONTAGEM 
FIA

(   ) CAC                                                  

SOBRE A INSTITUIÇÃO 
1.1- Dados
RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO:
SIG LA:
CNPJ:
NOME FANTASIA:
ENDEREÇO: 
MUNICÍPIO:       
ESTADO: 
TELEFONE:
E-MAIL:
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RESPONSAVEL   LEGAL:                                        CARGO:
EMAIL                                                                         TELEFONE:

Data :    /     /     

Histórico da Instituição ( aproximadamente uma lauda)

2-  SOBRE O PROJETO
2.1 Dados
A- NOME DO PROJETO: 
B- LINHA ATUAÇÃO DO PROJETO: 
OBS: Vai desenvolver ou realizar  o quê?
C- ÃREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO
OBS:  locais de execução, endereços  
D- COORDENADOR:
OBS: nome do profissional que vai coordenar o projeto

E- ELABORADOR DO PROJETO:

2.2- Resumo do Projeto (aproximadamente uma lauda)
 OBS: falar sobre o projeto, quando e como começou e o porquê, sobre o  valor total que deve constar, também, no final do resumo. 
3-  Justificativa do Projeto ( aproximadamente 30 linhas)
          OBS: Falar sobre a importância do projeto no local onde será desenvolvido e o  porquê?
3.1-  Publico Alvo
 OBS: deve contar: descrição, idade, quantidade, situação econômica e social, critérios de
seleção.

3.2- Objetivos:
3.2.1 - Objetivos Geral
OBS:  Solução de um problema detectado. O verbo deverá vir sempre no infinitivo.
Ex: fazer, realizar, cumprir
3.2.2- Objetivos Específicos
OBS:  Distribuir o objetivo geral em no máximo 06 específicos para alcançar o objetivo geral

3.3- Metodologia  (passo a passo)
3.3.1 Desenvolvimento (descrever)
               a- como serão desenvolvidas

3.3.2 Quadro de Horários da Atividades

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

8:00 -9:00 Dança Reforço Atend. Dança Reforço Plantão

3.3.3 Equipe Técnica

Nome Profissão Função Regime Carga horária

João Teixeira Assist. Social Coordenador CLT 40 horas

Educador Reforço Escolar Contrato 40 horas
OBS: não é necessário colocar o nome de todos os profissionais, apenas o do coordenador,
Os demais somente se já tiverem sido selecionados.

4- SUSTENTABILIDADE DO PROJETO
4.1 – Interações com as Políticas Públicas
      OBS:  Como o projeto vai interagir com as Políticas Públicas?
4.2 – Plano de Comunicação 

Discriminação Qtde Público

Banner 02 Parceiro e comunidade 

Panfleto 1000 Comunidade
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4.3 – Participação da Comunidade 
OBS: Como a comunidade vai participar do projeto?

4.4 – Parceiros do Projeto

Nome do Parceiro Tipo de Parceria (financeira, técnica, Recursos Humanos ou outra)

5- METAS 

Objetivos Específicos Metas

Para cada objetivo específico uma meta
OBS: refere-se ao objetivo geral; deve dizer onde pretende chegar com o projeto; deve apontar o prazo; como sugestão, no máximo três metas.

6-  RESULTADOS ESPERADOS  
OBS: refere-se aos objetivos específicos, deve ser em forma de quadro, os resultados devem ser quantitativos e qualitativos 
 

Objetivos Específicos Ações Resultados Esperados

  
7- AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 
OBS: Refere-se aos objetivos específicos, devem ser em forma de quadro contendo:
Indicadores
Meios de verificação
Período de verificação
d - Quem vai monitorar e avaliar

Objetivos Específicos Indicadores Meios de verificação Período Responsável

Algo que possa ser men-
surado

8- CRONOGRAMA DO PROJETO 

Objetivos específicos Ações Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

 

9-  RECURSOS NECESSÁRIOS
9.1 Planilha de Recursos

DESCRIÇÃO QUANTIDADE CLASSIFICAÇÃO

Humanos 04

01 Coordenador 
01 Assistentes Social
02 Educadores Sociais
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Físicos 03

01 dança(multiuso para outras oficinas)
01 sala para atendimento
01 refeitório

Materiais (consumo)
Higiênico, Limpeza, Escritório, Oficinas... 

Equipamentos  (investimentos) Vários Computadores, mesas, cadeiras....

Etc...

9.2. Planilha Financeira

Descrição (Cada item por categoria) Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

RH

Coordenador

1.2. Assistente Social

1.3. Educador

Obs: Em caso de pagamento de pessoal informar os encargos sociais 
de cada um quando utilizar CLT

2- DESPESAS

2.1 Água 

2.2 Luz

MATERIAIS

2.1 Oficinas

2.1.1 bola

TOTAL

OBS: Utilizar valores dentro do piso salarial de acordo com a categoria do sindicato correspondente. 
                                                  ANEXOS
EXECUÇÃO FINANCEIRA:

10.1. Plano de Aplicação (R$ 1,00)

Especificação Concedente Proponente Total

Custeio
Investimentos

12.000,00
  4.000,00   16.000,00

FIA 20%    

Total Geral 19.200,00

10.2. Descrição da Contrapartida:
OBS: equipe de profissionais para acompanhar as crianças nos eventos, equipamentos de som para Baú de Histórias.

Mês 6.º mês5.º mês4.º mês3.º mês2.º 
mês1.º mês

Valor/parcela
R$ 16.000,00

Total

Mês 12.º mês11.º mês10.º mês9.º 
mês8.º mês7.º mês



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 26 de dezembro de 2017 Página 34 de 43 Diário Oficial de Contagem - Edição 4252

Valor/parcela

Total

Mês 6.º mês5.º mês4.º mês3.º mês2.º 
mês1.º mês

Valor/parcela

Total

Mês 12.º mês11.º mês10.º mês9.º 
mês8.º mês7.º mês

Valor/parcela

Total

10.3. Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)

10.3.1. Concedente:

10.3.2. Proponente (contrapartida):

ANEXOS/INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
OBS: Orçamentos, Plantas.

Contagem,  de  de 

_________________________________________
 Presidente

Funec

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC EDITAL Nº 01/2017
PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES CANDIDATOS/AS PARA O ANO LETIVO DE 2018

RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO CONTRA O RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
RETIFICADO

ORD. NOME INSCRIÇÃO RECURSO SITUAÇÃO

01 Anielle Gomes Rabelo 060751 Lançamento da Bonificação DEFERIDO

02 Bárbara Gabrielle do Couto Aquino 314240 Lançamento da Bonificação INDEFERIDO / Não marcou a opção no momento da inscrição

03 Clarice Nápoli Palhares 933399 Lançamento da Bonificação INDEFERIDO / Não marcou a opção no momento da inscrição

04 Eduardo Samuel Gonçalves Mota 293368 Lançamento da Bonificação INDEFERIDO / Não marcou a opção no momento da inscrição

05 Iasmin Ester Botelho Silva 976000 Lançamento da Bonificação INDEFERIDO / Não marcou a opção no momento da inscrição

06 Jhonny Wilson Milanez Maia 641622 Lançamento da Bonificação DEFERIDO

07 João Vitor Ferreira Pinto Silva 085199
Revisão da Nota do conteúdo Língua 
Portuguesa DEFERIDO

08 Jorge Daniel Pôpe Ferreira 051595 Lançamento da Bonificação INDEFERIDO / Não marcou a opção no momento da inscrição

09 Lucas Ryan Souza Rodrigues 626018 Lançamento da Bonificação DEFERIDO

10 Marcelo Bueno Gontijo 946634 Lançamento da Bonificação INDEFERIDO / Não marcou a opção no momento da inscrição

11 Matheus Henrique Carvalho de Paula 293340 Lançamento da Bonificação DEFERIDO
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12 Tatiana Zanon Mingote 702144 Lançamento da Bonificação DEFERIDO

13 Thiago Palhares Moutinho 031568 Lançamento da Bonificação INDEFERIDO / Não marcou a opção no momento da inscrição

14 Vitor Magalhães de Castro 033078 Lançamento da Bonificação DEFERIDO

Contagem, 26 de dezembro de 2017. 

Joaquim Antonio Gonçalves
Presidente Interino

Transcon

COMISSÃO JULGADORA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE
TRANSPORTE
COJUR/ CONTAGEM-MG
BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Julgadora de Recursos de Infrações 
de Transportes de  Contagem – COJUR, quando da sessão realizada no dia 15/12/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

SESSÃO ORDINÁRIA N° 17ª /2017

Data Julga-
mento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

15/12/2017 8547 854/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

15/12/2017 9365 933/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

15/12/2017 9366 934/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

15/12/2017 9309 935/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

15/12/2017 9625 936/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

15/12/2017 9274 937/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

15/12/2017 9257 938/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

15/12/2017 9258 939/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

15/12/2017 9279 940/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

15/12/2017 9319 941/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

15/12/2017 7611 751/2017 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

15/12/2017 7617 752/2017 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

15/12/2017 7616 753/2017 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

15/12/2017 9467 913/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

15/12/2017 9475 914/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

15/12/2017 9545 916/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

15/12/2017 9331 923/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

15/12/2017 9333 924/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

15/12/2017 6619 689/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da COJUR Consórcio Sul

15/12/2017 8487
707/2017

Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da COJUR Consórcio Sul

15/12/2017 8485 708/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pela Presidente da COJUR Consórcio Sul

15/12/2017 8489 711/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul
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15/12/2017 8490 712/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

15/12/2017 8553 714/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

15/12/2017 7609 742/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

15/12/2017 7593 743/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

15/12/2017 7610 744/2017 Solicitado vistas aos autos recursais pelo Representante da TransCon Consórcio Sul

Secretaria Geral da COJUR, Contagem, 15 Dezembro de 2017.

Angela Menicucci Starling Freitas
Presidente - COJUR

COMISSÃO JULGADORA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE
TRANSPORTE
COJUR/ CONTAGEM-MG

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Julgadora de Recursos de Infrações 
de Transportes de  Contagem – COJUR, quando da sessão realizada no dia 19/12/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

SESSÃO ORDINÁRIA N° 18ª /2017

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

19/12/2017 9659 951/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9662 952/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9256 953/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9627 954/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9629 955/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9320 956/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9623 957/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9809 958/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9442 959/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9707 969/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9807 960/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9052 962/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9055 963/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9810 961/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9867 964/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9869 965/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9871 966/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9873 967/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9816 968/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

19/12/2017 9441 970/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul
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19/12/2017
6618

688/2017 Solicitado vistas aos autos recur-
sais pela Presidente da COJUR Consórcio Sul

19/12/2017
8642

698/2017
Solicitado vistas aos autos recur-
sais pela Presidente da COJUR Consórcio Sul

19/12/2017 8627
704/2017 Solicitado vistas aos autos recur-

sais pela Presidente da COJUR Consórcio Sul

19/12/2017 7590 746/2017
Solicitado vistas aos autos recur-
sais pela Presidente da COJUR Consórcio Sul

19/12/2017 6623 781/2017
Solicitado vistas aos autos recur-
sais pela Presidente da COJUR Consórcio Sul

19/12/2017 6602 793/2017
Solicitado vistas aos autos recur-
sais pela Presidente da COJUR Consórcio Sul

19/12/2017 8600
713/2017

Solicitado vistas aos autos 
recursais pelo Representante da 
TransCon Consórcio Sul

19/12/2017 6630 783/2017

Solicitado vistas aos autos 
recursais pelo Representante da 
TransCon Consórcio Sul

19/12/2017 6628 784/2017

Solicitado vistas aos autos 
recursais pelo Representante da 
TransCon Consórcio Sul

19/12/2017 6667 794/2017

Solicitado vistas aos autos 
recursais pelo Representante da 
TransCon Consórcio Sul

Secretaria Geral da COJUR, Contagem, 19 de Dezembro de 2017.

Angela Menicucci Starling Freitas
Presidente - COJUR

COMISSÃO JULGADORA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE
TRANSPORTE
COJUR/ CONTAGEM-MG

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO

Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Julgadora de Recursos de Infrações 
de Transportes de  Contagem – COJUR, quando da sessão realizada no dia 21/12/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

SESSÃO ORDINÁRIA N° 19ª /2017

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

21/12/2017 9099 942/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

21/12/2017 9546 943/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

21/12/2017 9100 944/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

21/12/2017 9548 945/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

21/12/2017 9564 946/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

21/12/2017 9344 947/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul
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21/12/2017 9255 948/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

21/12/2017 7613 747/2017 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

21/12/2017 7612 748/2017 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

21/12/2017 7615 749/2017 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

21/12/2017 8118 750/2017 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

21/12/2017 8243 755/2017 NÃO CONHECIDO Consórcio Sul

21/12/2017 8493 800/2017
Solicitado vistas aos autos recur-
sais pela Presidente da COJUR Consórcio Norte

21/12/2017
8494

806/2017
Solicitado vistas aos autos recur-
sais pela Presidente da COJUR Consórcio Norte

21/12/2017 8606
807/2017 Solicitado vistas aos autos recur-

sais pela Presidente da COJUR Consórcio Norte

21/12/2017 8403 795/2017

Solicitado vistas aos autos 
recursais pelo Representante da 
TransCon Consórcio Sul

21/12/2017 8406
796/2017

Solicitado vistas aos autos 
recursais pelo Representante da 
TransCon Consórcio Sul

21/12/2017
8441 797/2017

Solicitado vistas aos autos 
recursais pelo Representante da 
TransCon Consórcio Sul

21/12/2017
8443

798/2017

Solicitado vistas aos autos 
recursais pelo Representante da 
TransCon Consórcio Sul

21/12/2017 5692 801/2017

Solicitado vistas aos autos 
recursais pelo Representante da 
TransCon Consórcio Sul

21/12/2017 5695 802/2017

Solicitado vistas aos autos 
recursais pelo Representante da 
TransCon Consórcio Norte

21/12/2017 8491 805/2017

Solicitado vistas aos autos 
recursais pelo Representante da 
TransCon

Consórcio Norte

21/12/2017 6618 688/2017

Solicitado vistas aos autos 
recursais pelo Representante das 
Concessionárias Consórcio Sul

21/12/2017 8487 707/2017

Solicitado vistas aos autos 
recursais pelo Representante das 
Concessionárias Consórcio Sul

21/12/2017 8485 708/2017

Solicitado vistas aos autos 
recursais pelo Representante das 
Concessionárias Consórcio Sul

Secretaria Geral da COJUR, Contagem, 21 de Dezembro de 2017.

Angela Menicucci Starling Freitas
Presidente - COJUR

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE  TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 
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BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 18/12/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.  

SESSÃO ORDINÁRIA N° 67ª/2017

Data Julgamento N° Protocolo N° AIT Resultado Recorrente

18/12/2017 1564/2017 8683 DEFERIDO Consórcio Sul

18/12/2017 1576/2017 8595 DEFERIDO Consórcio Sul

18/12/2017 1668/2017 8889 DEFERIDO Consórcio Norte

18/12/2017 2038/2017 9395 DEFERIDO Consórcio Sul

18/12/2017 2234/2017 10076 DEFERIDO Consórcio Sul

18/12/2017 2235/2017 10075 DEFERIDO Consórcio Sul

18/12/2017 2446/2017 10105 DEFERIDO Consórcio Norte

18/12/2017 2480/2017 10407 DEFERIDO Consórcio Norte

18/12/2017 2483/2017 10406 DEFERIDO Consórcio Norte

18/12/2017 2531/2017 10382 DEFERIDO Consórcio Norte

18/12/2017 2209/2017 10029 INDEFERIDO Consórcio Sul

18/12/2017 2232/2017 9716 INDEFERIDO Consórcio Sul

18/12/2017 2233/2017 9718 INDEFERIDO Consórcio Sul

18/12/2017 2236/2017 10093 INDEFERIDO Consórcio Sul

18/12/2017 2243/2017 10079 INDEFERIDO Consórcio Sul

18/12/2017 2328/2017 9771 INDEFERIDO Consórcio Norte

18/12/2017 2470/2017 9912 INDEFERIDO Consórcio Sul

18/12/2017 2544/2017 10203 INDEFERIDO Consórcio Norte

18/12/2017 2549/2017 9943 INDEFERIDO Consórcio Norte

18/12/2017 2565/2017 10204 INDEFERIDO Consórcio Norte

18/12/2017 2584/2017 10304 INDEFERIDO Consórcio Norte

18/12/2017 1644/2017 8661 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

18/12/2017 2237/2017 10094 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

18/12/2017 1642/2017 8663
Solicitado vistas aos autos recursais pela 
Presidente da Jarit Consórcio Sul

18/12/2017 1650/2017 8742
Solicitado vistas aos autos recursais pela 
Presidente da Jarit Consórcio Sul

18/12/2017 1652/2017 8744
Solicitado vistas aos autos recursais pela 
Presidente da Jarit Consórcio Sul

18/12/2017 2444/2017 9974
Solicitado vistas aos autos recursais pela 
Presidente da Jarit Consórcio Sul

18/12/2017 2445/2017 9973
Solicitado vistas aos autos recursais pela 
Presidente da Jarit Consórcio Sul

18/12/2017 2450/2017 10112
Solicitado vistas aos autos recursais pela 
Presidente da Jarit Consórcio Norte

18/12/2017 2454/2017 9971
Solicitado vistas aos autos recursais pela 
Presidente da Jarit Consórcio Sul

18/12/2017 1629/2017 8677
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017
1632/2017

8666
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul
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18/12/2017 1635/2017 8700
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 1636/2017 8723
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 1640/2017 8727
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 1762/2017 9020
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

18/12/2017 1775/2017 8988
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

18/12/2017 1776/2017 8932
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

18/12/2017 1777/2017 8989
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

18/12/2017 1779/2017 9002
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

18/12/2017 1780/2017 9003
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

18/12/2017 1781/2017 9005
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

18/12/2017 1783/2017 9001
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 1784/2017 9007
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 1849/2017 8957
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

18/12/2017 1935/2017 9328
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 1959/2017 9388
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

18/12/2017 2018/2017 9334
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 2029/2017 9304
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 2040/2017 9368
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 2176/2017 9895
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 2186/2017 10023
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

18/12/2017 2201/2017 10044
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 2210/2017 10028
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 2229/2017 9713
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 2230/2017 9714
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 2231/2017 9715
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 2297/2017 9698
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

18/12/2017 2331/2017 9770
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

18/12/2017 2429/2017 10013
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul
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18/12/2017 2433/2017 9919
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 2502/2017 9898
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

18/12/2017 2539/2017 9932
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 18 Dezembro de 2017.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE  TRANSPORTE
JARIT/ CONTAGEM-MG 

  BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 
Em conformidade com os dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que a Junta  Administrativa de Recursos de Infra-
ções de Transportes de  Contagem – JARIT, quando da sessão realizada no dia 21/12/2017, julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.  

SESSÃO ORDINÁRIA N° 68ª/2017

Data Julgamento N° AIT N° Protocolo Resultado Recorrente

21/12/2017 10036 2211/2017 DEFERIDO Consórcio Sul

21/12/2017 10412 2498/2017 DEFERIDO Consórcio Norte

21/12/2017 10370 2660/2017 DEFERIDO Consórcio Sul

21/12/2017 10369 2661/2017 DEFERIDO Consórcio Sul

21/12/2017 10356 2662/2017 DEFERIDO Consórcio Sul

21/12/2017 10355 2663/2017 DEFERIDO Consórcio Sul

21/12/2017 10077 2241/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

21/12/2017 9788 2338/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

21/12/2017 9827 2425/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

21/12/2017 9825 2428/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

21/12/2017 10318 2481/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

21/12/2017 10317 2484/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

21/12/2017 10206 2491/2017 INDEFERIDO Consórcio Norte

21/12/2017 10340 2659/2017 INDEFERIDO Consórcio Sul

21/12/2017 8650 1670/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

21/12/2017 8780 1724/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

21/12/2017 8823 1726/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

21/12/2017 8826 1727/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

21/12/2017 8842 1731/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

21/12/2017 10010 2180/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Norte

21/12/2017 9710 2226/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

21/12/2017 9711 2227/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

21/12/2017 9983 2439/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul
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21/12/2017 10192 2503/2017 DILIGÊNCIA Consórcio Sul

21/12/2017 8663 1642/2017
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

21/12/2017 8742 1650/2017
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

21/12/2017 8744 1652/2017
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

21/12/2017 9418 1986/2017
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

21/12/2017 9489 1994/2017
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

21/12/2017 10030 2208/2017
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

21/12/2017 10092 2244/2017
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

21/12/2017 9787 2388/2017
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

21/12/2017 9826 2417/2017
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

21/12/2017 9829 2427/2017
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

21/12/2017 9974 2444/2017
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

21/12/2017 9973 2445/2017
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

21/12/2017 10112 2450/2017
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Norte

21/12/2017 9971 2454/2017
Solicitado vistas aos autos recursais pelo 
Representante das Concessionárias Consórcio Sul

Das decisões da JARIT cabe recurso, no prazo de 15 (Quinze) dias, de acordo com o regulamento operacional do serviço de transporte coletivo vigente. O recurso deverá 
ser protocolado na TRANSCON, Av. João César de Oliveira, nº 6155, B. Beatriz, Contagem/MG.

Secretaria Geral da JARIT, Contagem, 21 Dezembro de 2017.

Cristina de Paula Batista Carvalho Guerra
Presidente JARIT - Contagem

Câmara Municipal

Ata da 41ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal  de Contagem do ano dois mil e dezessete. Aos doze dias do mês de dezembro,  realizou-se, neste Legislativo, no 
Plenário  “Vereador José Custódio”, a quadragésima primeira reunião ordinária com a presença de dezenove vereadores. Havendo quórum regimental, o Presidente 
Daniel Flávio de Moura Carvalho solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, quando se  constatou a ausência dos vereadores  José Antônio Procópio de 
Almeida (Zé Antônio do Hospital) e Vinícius Faria. Em seguida, o servidor Marco Antônio fez a leitura do Capítulo 1, Versículos 39 a 41, narrado por São Lucas, da Bíblia 
Sagrada. Logo após, foi votada e aprovada, sem  ressalva, a ata da reunião anterior. Na sequência,  foram lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e 
parecer no prazo legal, os projetos, a saber: Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2017 – “Altera a estrutura da Procuradoria Geral do Município, e dá outras 
providências”, de autoria do Poder Executivo;  Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 028/2017 – “Altera a Lei Municipal nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983 
– Código Tributário do Município de Contagem, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar nº 029/2017 – “Altera a Lei 
Complementar nº 190, de 30 de dezembro de 2014, que “Dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Contagem”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei 
Complementar nº 030/2017 – “Altera a Lei Municipal nº 1.611, de 30 de dezembro de 1983 – Código Tributário do Município de Contagem, e dá outras providências”, 
de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar nº 031/2017 – “dispõe sobre a Organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Muni-
cipal, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Emenda Aditiva Nº 002 ao Projeto de Lei nº 019/2017 – “Estima as receitas e fixa as despesas do Orça-
mento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2018”, de autoria do Poder Executivo; Emenda Substitutiva Nº 003 ao Projeto de Lei nº 019/2017 – “Estima 
as receitas  e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2018”; Projeto de Lei nº 088/2017 – “ Institui o Dia Municipal do Povo 
Cigano, no calendário de comemorações do Município de Contagem (para o exercício de 2018), digo, de autoria do Vereador José Antônio (do Hospital). Na terceira 
parte da reunião foram, votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos Nºs 1338 a 1359/2017; Indicações Nºs 1676 a 1721/2017, apresentados pelos 
vereadores, inclusive a matéria destacada, a saber: Indicação nº 1721/2017 – Solicita que a Escola Municipal Francisco Borges da Fonseca mantenha-se com o mesmo 
processo atual, recebendo alunos desde o primeiro até o terceiro ano, localizada no Bairro Santa Cruz Industrial, neste Município, de autoria do vereador Daniel ( do Iri-
neu). Em seguida, foi aprovado o Requerimento que, nos termos do Parágrafo 5º do Artigo 251 e do Parágrafo 2º do Artigo 252 do Regimento Interno em vigor nesta 
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Casa Legislativa, seja prorrogado o prazo para apresentação de Emendas ao Projeto de Lei nº 019/2017 que “Estima as Receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal 
do Município de Contagem para o exercício de 2018” e o Projeto de Lei  nº 018/2017 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Contagem para o período 
2018 a 2021” em tramitação nesta Casa Legislativa, de autoria de vários vereadores. Em seguida, foi executado o hino da cidade de Contagem. Passando à discussão 
e votação de projetos, foram votados e aprovados, por unanimidade, no Parecer e em Primeiro Turno, os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 022/2017, que “Altera a 
Lei nº 4.378, de 14 de julho de 2010, que “Institui tíquete alimentação/refeição, e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar 
nº 003/2017, que “Extingue cargos de provimento em Comissão da Estrutura Organizacional da Câmara Municipal de Contagem, estabelecida na Lei Complementar nº 
200, de 18 de janeiro de 2016, e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora.  Em Segundo Turno e em Redação Final, foi votado e aprovado, por unanimida-
de, o Projeto de Lei Complementar nº 024/2017, que “Altera a Lei Complementar nº 190, de 30 de dezembro de 2014, que “dispõe sobre o Código de Posturas do Mu-
nicípio de Contagem”, de autoria do Poder Executivo. Recebeu parecer conclusivo da Comissão de Administração e Serviços Públicos, o Projeto de Lei nº 086/2017, que 
“Institui no Calendário Oficial do Município de Contagem o “Janeiro Branco” mês dedicado à conscientização e difusão da saúde mental e emocional”, de autoria de 
vários vereadores, convertendo-se na Proposição de Lei  nº 068/2017. Na sequência, o vereador Daniel (do Irineu) deixou registrado o seu questionamento a respeito do 
não  comparecimento a esta Casa do Secretário Municipal de Obras e de Habitação para prestar esclarecimentos sobre alguns requerimentos, de sua autoria. De acordo 
com esse vereador, no dia 14 de novembro de 2017, ele teria enviado um ofício a este Secretário para que o mesmo comparecesse a esta Casa para esclarecer a respeito 
de seus requerimentos. Aparteando, o vereador Presidente Daniel Carvalho confirmou que o convite teria sido enviado a este Secretário. Logo após, o vereador Alex 
Chiodi  fez um breve relato da reunião que tivera com o Secretário Municipal de Educação, a fim de discutirem sobre as possíveis mudanças propostas pela Secretaria 
Municipal de Educação para a rede de ensino. De acordo com Alex Chiodi, os vereadores foram unânimes em afirmar a vontade de que essas alterações não aconteces-
sem no ano de 2018, para que haja melhores esclarecimentos. Finalizando os trabalhos, foram convocadas, digo, foi convocada a 42ª Reunião Ordinária, prevista para 
o dia 19 de dezembro, às 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Cláudio Santos Fontes, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo 
lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada. 
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