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DISPENSA n2 006/2017 DE CHAMAMENTO PÚBLICO n2 002/2017 

O presente documento se trata de DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO para 
formalização de Termo de Fomento com as Organizações da Sociedade Civil que atuam Atendimento ao Idoso no 
Munidpio de Mindurl, Estado de Minas Gerais. 

O inciso VI do artigo 30 da Lei 13.019 de 31/07/2014, alterado pela Lei 13.204/2015, 
regulamenta a questão da dispensa do Chamamento Público, senão vejamos: 

"Art. 30: A administração Pública poderá dispensar a realização do chamamento público: 
"(. .. )" VI: no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e 
assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente 
credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política, "(. .. )" 

No caso em comento, considerando a exposição de motivos exarada pelo Fundo 
Municipal de Assistência Social de Minduri/MG , e em conformidade com o art. 30, VI da Lei 13.019/2014, defiro 
a formalização do Termo de Fomento com a Associação da Sociedade Civil abaixo listada sem a realização do 
Chamamento Púbico no valor de R$: 20.000,00 (Vinte mil reais ) 

Protocolo Associação da Sociedade Civil CNPJ Valor Anual 

001/2017 Casa de Repouso Dona Albertina 00.217.701/0001-87 R$ 20.000,00 
Das Dores lara 

Encaminhem-se os autos para o Setor de Publicação desta Prefeitura Municipal de 
Minduri/MG, para cumprimento das medidas previstas no §1º do artigo 32 da Lei nº. 13.204/2015. 

providências. 
Após remetam-se os processos à Secretaria de Administração e Finanças para as demais 

Minduri/MG, 28 de Março de 2017 

refeito Municipal de Minduri/MG 

' 

)osê Ronaido ?~ Silva 
Prefeito Mumc1pal 
CPF: 413.912.926-34 
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TERMO DE FOMENTO No 002/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MINDURI/MG E A CASA DE 
REPOUSO DONA ALBERTINA DAS DORES LARA DE MINDURI PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICrPIO DE MINDURI , Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF 
sob n!l 17.954.041/0001-10, com sede na Rua Penha , n!l 99, Bairro Vila Vassalo, CIDADE DE MINDURI- MG, 
neste ato representado pelo atual Prefeito Municipal Sr. JOSt RONALDO DA SILVA, portador do RG n!! M-
2.286.190 - SSP/MG e do CPF n!! 413.912.926-34, doravante denominado CONCEDENTE e do outro lado a CASA 
DE REPOUSO DONA ALBERTINA DAS DORES LARA DE MINDURI , associação civil de direito privado, sem fins 
lucrativos, Inscrita no CNPJ no 00.217.701/0001-87, sediada na Rua Sagrado Coração de Jesus, n!! 148 , Bairro 
Vila Vassalo (CEP 37.447-000 ), na cidade de Mlnduri- MG, aqui representada por seu presidente o Sr. Carlos 
Roberto Moura Penha , brasileiro, portador da carteira de identidade 2.138.094 ,SSP/RJ,resldente nesta cidade 
de Mlnduri/MG, doravante denominada PROPONENTE, resolvem celebrar este TERMO DE FOMENTO, com 
fundamento nas Leis Federais nºs 13.019/2014, 8.666/1993, Processo Administrativo Fundo Municipal de 
Assistência Social de Minduri/MG e as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto Atendimento aos Idosos no Município de 
Mlndurl, Estado de Minas Gerais , conforme Plano de Trabalho anexo, que prevê o atendimento de até 20 
Idosos, com assistência alimentar diária , assistência médica semanal e assistência diariamente de uma 
enfermeira formada aos Idosos de Minduri/MG e o acolhimento institucional para idosos em situação de risco 
social, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, prestando serviços de 
proteção e cuidados contínuos aos usuários com diversos tipos de limitações físicas ,portadoras de doenças 
como hipertensão , diabetes , artrite , artrose,deficiência visual , deficiência frsica e até mesmo com deficiência 
mental. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA GESTÃO 

2.1 - Este Termo de Fomento terá como gestor da PROPONENTE (CASA DE REPOUSO ) o Sr. Carlos Roberto 
Moura Penha , brasileiro, portador da carteira de Identidade 2.138.094 ,SSP/RJ,resldente nesta cidade de 
Mlnduri/MG , o qual se responsabiliza de forma solidária, pela execução das atividades e cumprimento das 
metas pactuadas na parceria. 

2.2 - O CONCEDENTE ( MUNIClPIO ) nomeia como gestora do presente Termo de Fomento 002/2017 a Sra. 
Maira Ferreira Rocha (Assistente Social ) , portadora do RG n!! M-6.492.913 , SSP/MG e do CPF n!! 039.184.936-
01, residente nesta cidade de Minduri/MG, conforme Portaria n!! 668 de 23 de março de 2017. 

(t,~JP J~ 
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CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS 

3.1-SÃO OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE ( MUNIC(PIO ): 

a) fornecer os recursos para a execução deste objeto; 
b) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
c) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes e durante a vigência do objeto; 
d) promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso contido no 
Plano de Trabalho em conta bancária específica indicada pela Proponente ( CASA DE REPOUSO ); 
e) aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias à exigência da restituição 
dos recursos transferidos; 
f) notificar a celebração deste Instrumento à Câmara Municipal de Minduri/MG; 
g) publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial Eletrônico , Mural da Prefeitura e Jornal Regional de 
Grande Circulação; 
h) receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Proponente (CASA DE REPOUSO ); 
i) elaborar elucidativo parecer conclusivo sobre a prestação de contas da proponente, a fim de atender os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, conforme artigo 
48 da lei de Responsabilidade Fiscal. 

3.2 - SÃO OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE ( CASA DE REPOUSO ) : 

a) responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Fomento; 
b) prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao 
acompanhamento e controle da execução do objeto; 
c) permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos membros da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação e de auditores e fiscais do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos 
documentos e às informações referentes a este Instrumento, junto às instalações da PROPONENTE ( CASA DE 
REPOUSO); 
d) responsabilizar-se pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que 
diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, conforme o caso; 
e) responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos 
ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas 
em dia, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos 
respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução; 
f) manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação 
de contas integral, os documentos originais que compõem a prestação de contas; 
g) identificar o número do instrumento da parceria e Órgão repassador no corpo dos documentos da despesa e 
em seguida extrair cópia para anexar à prestação de contas a ser entregue no prazo ao CONCEDENTE ( 
MUNIClPIO ) , inclusive Indicar o valor pago quando a despesa for paga parcialmente com recursos do objeto; 
h) divulgar esta parceria em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 
estabelecimentos em que exerça suas ações, com as seguintes informações: data da assinatura, identificação do 
Instrumento, do Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto da parceria, valor total da parceria, valores liberados, 
e situação da prestação de contas da parceria, bem como atender a lei Federal n2 13.019/2014; 
i ) comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada na forma da legislação aplicável, mediante 
procedimento da fiscalização da Administração Pública Municipal, sob pena de suspensão da transferência. 
j) não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado no cumprimento das etapas 
dos programas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e 
demais atos praticados na execução da parceria e deixar de adotar as medidas saneadoras event,ty'ente apo•;;;:JZção Pública. f)W/~ 
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k) prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho anexo, mediante a contratação dos profissionais e 
pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos trabalhos, ficando proibida a 
redistribuição dos recursos a outras entidades, congêneres ou não; 
I) observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, prazos e os custos previstos; 
m) comprovar todas as despesas por melo de notas fiscais eletrônicas ou recibo de autônomo (RPA}, com a 
devida identificação da parceria celebrada, ficando vedadas Informações genéricas ou sem especificações dos 
serviços efetivamente prestados, comprovado por melo de controles ou registros, além de demonstrar os custos 
praticados ou ajustados de forma a permitir a conferência atinente à regularidade dos valores pagos; 
n) aplicar os recursos repassados pelo CONCEDENTE e os correspondentes à sua contrapartida, exclusivamente 
no objeto constante na Cláusula Primeira e Plano de Trabalho; 
o) comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente instrumento, efetuando 
todas as movimentações financeiras relacionadas aos recursos do presente termo nesta conta bancária. 
p) não aplicar taxa de administração ou despesas administrativas como condição para a execução do presente 
objeto; 
q) ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das aplicações correspondentes até 31 de 
janeiro do exercfcio seguinte, salvo se forem utilizados; 
r) promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados corretamente conforme o 
Plano de Trabalho apresentado; 
s) comprovar mensalmente através de Efetividade e de forma integral no final do Termo de Fomento todas as 
metas quantitativas e atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho; 
t) efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio da entidade, para aquisição de 
materiais e serviços; 
u) manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a prestação de contas de 
exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos da Administração 
Municipal, Estadual e Federal; 
v) comunicar o CONCEDENTE( MUNIClPIO )a substituição dos responsáveis pelo PROPONENTE ( CASA DE 
REPOUSO ) , assim como alterações em seu Estatuto; 

CLAUSULA QUARTA- REGIME JURfDICO DO PESSOAL 

4.1- A contratação de empregados para a execução do objeto, quando pagos Integralmente com recursos desta 
parceria, deverá obedecer ao princípio da legalidade, impessoalidade e da publicidade, mediante a realização 
de processo seletivo simplificado. 
4.2 - Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre o 
CONCEDENTE e o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades constantes 
deste Instrumento. 

CLAUSULA QUINTA- DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

5.1 - Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento 002/2017 , no presente exercício, o 
CONCEDENTE ( MUNICfPIO ) transferirá à PROPONENTE ( CASA DE REPOUSO ) , de acordo com o cronograma de 
execução, o valor anual de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais ). 
5.2 - As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de 
cancelamento de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a lei de Responsabilidade Ascal, o 
quantitativo deste objeto poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade. 

ét!~e · 
efeito Municipal 
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CLÁUSULA SEXTA- DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 

6.1 -Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica 
da PROPONENTE ( CASA DE REPOUSO ) vinculada ao objeto, na Agência n2 3875- X , no Banco do Brasil, na 
Conta Corrente n!! 96.565-0 , e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua 
utilização. 
6.2 - Os recursos depositados na conta bancária especifica deste instrumento, enquanto não empregados na 
sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados: 
a) em fundo de aplicação financeira ou caderneta de poupança, ou operação de mercado aberto lastreada em 
título da dívida pública. 
6.3 - Os pagamentos deverão ser efetuados por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), nos 
pagamentos realizados a pessoas físicas e/ou jurídicas, inclusive dos empregados. Excepcionalmente, poderá 
ser utilizada a emissão de cheque nominal a pessoas físicas e/ou jurídicas que não possuam conta bancária. 
6.4 Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.2 poderão ser utilizados 
pela PROPONENTE ( CASA DE REPOUSO ) desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das 
condições previstas neste instrumento. 
6.5 A PROPONENTE deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, 
caso não efetue a boa execução dos recursos. 
6.6 -A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas Inabilitará a PROPONENTE a participar de novos 
parceiros, acordos ou ajustes com a Administração Municipal. 

CLÁUSULA S~TIMA- DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 

A PROPONENTE ( CASA DE REPOUSO ) compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado 
monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos 
seguintes casos: 
a) inexecução do objeto; 
b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido; 
c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda que em caráter 
de emergência. 
d) não apresentação dos documentos previstos neste Termo de Fomento. 

Parágrafo único: compromete-se, ainda a PROPONENTE ( CASA DE REPOUSO ) , a recolher à conta do 
CONCEDENTE ( MUNIClPIO ) o valor correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, 
referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu 
emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação. 

CLÁUSULA OITAVA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

8.1 - prestar contas de acordo com os critérios e Indicações exigidos pelo CONCEDENTE, com elementos que 
permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e 
dos resultados esperados, destacados nos relatórios de execução do objeto e de execução financeira, bem como 
entregar balanço patrimonial, balancete analítico anual, demonstração de resultado do exercido e 
demonstração das origens e aplicação dos recursos da Entidade parceira, segundo as normas contábeis 
vigentes. 
8.2 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia subsequente ao da prestação de contas Integral, a 
PROPONENTE se compromete a manter em arquivo os documentos originais que compõem a pre2'ção de 

contas • . / k ' ~~ 
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CLÁUSULA NONA- DA VIG~NCIA 

Este instrumento vigerá a contar da data de sua assinatura que é a partir de 28/03/2017 e término em 
31/12/2017, podendo ser aditivado, em caso de interesse na manutenção da parceria e de comum acordo entre 
as partes. 

CLÁUSULA D~CIMA- DAS PROIBIÇÕES 

Fica ainda proibido à PROPONENTE ( CASA DE REPOUSO ) : 
a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não; 
b) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo concedente; 
c) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento; 
d) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração; 
e) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de 
Fomento; 
f) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços; 
g) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias que não haja comprovante; 
h) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento; 
i) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida pactuada no Plano de Trabalho apresentado; 
J) realizar despesas com: 
a) multas, juros ou correção monetária, Inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, 
salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas 
Indenizatórias; 
b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou Imagens que 
caracterizem promoção pessoal; 
c) obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas; 
d) pagamento de despesas bancárias. 

CLÁUSULA D~CIMA PRIMEIRA- DA RECISÃO E DA DENÚNCIA 

11.1 - O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer 
momento, ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência. 
11.2 - Constitui motivo para rescisão do Termo de Fomento o descumprimento de qualquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatado pelo CONCEDENTE a utilização dos recursos em desacordo com 
o Plano de Trabalho apresentado ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento 
apresentado. 

CLÁUSULA D~CIMA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHO 

Este Termo de Fomento poderá ser alterado ou ter modificação no Plano de Trabalho, de comum acordo entre 
as partes, mediante proposta devidamente formalizada e justificada por melo de TERMO DE ADITAMENTO. 

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com prévia apreciação do CONCEDENTE e 
aprovação do Gestor deste Instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração do objeto em 

qualquer hipótese. ~ 
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CLÁUSULA D~CIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente Termo de Fomento 002/2017 será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Minduri/MG , Mural do Município de Minduri/MG e Jornal Regional de Grande Circulação. 

CLÁUSULA D~CIMA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste Termo de Fomento 002/2017 , correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária 2017: 

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A APAE 
Dotação Orçamentária : 2.08.00.08.241.012.2.0094-335043 

CLÁUSULA D~CIMA QUINTA - DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Cruzília , Estado de Minas Gerais, para esclarecer as dúvidas de 
interpretações deste instrumento que não possam ser resolvidas administrativamente. 

CLÁUSULA D~CIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas neste Termo , as partes firmam o 
presente Instrumento em 03 (três) vias de Igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também 

subsaevem. 

Minduri/MG, 28 de Março de 2017. 

( 
José Ronaldo da Silva 
Prefeito Municipal 
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José Ronaldo da Silva 
Prefeito Municipal de Minduri/MG 

CASA DE REPOUSO DONA ALBERTINA DAS DORES LARA - PROPONENTE 
Carlos Roberto Moura Penha 

Presidente da CASA DE REPOUSO 
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JUSTIFICATIVA 

Referência: Inexigibilidade de chamamento público- Repasse ao Terceiro Setor-Termo de Fomento 002/2017 

Base legal: Art. 31 e 32, da Lei Federal n2. 13.019/2014 

Organização da Sociedade Civil/Proponente: CASA DE REPOUSO DONA ALBERTINA DAS DORES LARA 

CNPJ: 00.217.701/0001-87 

Endereço: Rua Sagrado Coração de Jesus, n2 148, Bairro Vila Vassalo, cidade de Minduri /MG ,CEP 37.447-000 

Objeto Proposto: O presente Instrumento tem por objeto Atendimento aos Idosos no 
Município de Mlnduri, Estado de Minas Gerais , conforme Plano de Trabalho anexo, que prevê o atendimento 
de até 20 Idosos, com assistência alimentar diária , assistência médica semanal e assistência diariamente de 
uma enfermeira formada aos Idosos de Minduri/MG e o acolhimento institucional para Idosos em situação de 
risco social, de ambos os sexos, Independentes e/ou com diversos graus de dependência, prestando serviços de 
proteção e cuidados contínuos aos usuários com diversos tipos de limitações físicas ,portadoras de doenças 
como hipertensão , diabetes , artrite , artrose,defldênda visual , deficiência física e até mesmo com deficiência 
mental, sem fins lucrativos e sim assistenciais a fim de possibilitar aos mesmos uma melhoria da qualidade de 
vida. 

Valor total do repasse: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais ). 

Período: Exercício de 2017. 

Tipo da Parceria: Fomento. 

Justificativa pela Inexigibilidade: que a referida entidade a anos vêm desenvolvendo atividades em parceria com 
o poder público municipal de maneira satisfatória, que a atividade objeto do plano de trabalho proposto é de 
natureza singular, que é a única no munidpio de Minduri/MG que desenvolve a atividade proposta, sendo de 
grande relevância que os serviços ofertados sejam desenvolvidos no próprio município, seja em razão do 
deslocamento dos usuários, como para o fortalecimento do vínculo familiar, haja vista o número de usuários 
residentes no município. 

Mindurl/MG, 28 de arço de 2017 

rL./hVI~ ~ • 
José Ronaldo da Silva 

Prefeito Municipal de Minduri/MG 

Jo~~ Ronaldo da Silva 
Prefeito Municipal 
CPF: 413.912.926-34 

lD: M-2.286190 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 - Minduri - Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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TERMO DE FOMENTO 

Pelo presente instrumento, de um lado como Primeiro Convenente, o MUNICfPIO DE MINDURI/MG , 
pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o n2 17.954.041/0001-10, com sede na Rua Penha, n2 99, 
Bairro Vila Vassalo (CEP 37.447-000),na cidade de Minduri- MG, de ora em diante denominado "MUNIC(PIO", 
neste ato representado pelo atual Prefeito Municipal, Sr. José Ronaldo da Silva, e, de outro lado, como Segunda 
Convenente, CASA DE REPOUSO DONA ALBERTINA DAS DORES LARA DE MINDURI , associação civil de direito 
privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ no 00.217.701/0001-87, sediada na Rua Sagrado Coração de Jesus, 
n2 148, Bairro Vila Vassalo (CEP 37.447-000 ), na cidade de Minduri- MG, aqui representada por seu presidente 

o Sr. Carlos Roberto Moura Penha, brasileiro, portador da carteira de identidade 2.138.094 ,SSP/RJ,residente 
nesta cidade de Minduri/MG, de ora em diante denominada " CASA DE REPOUSO DONA ALBERTINA DAS DORES 
LARA ", têm entre si justo e acordado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
O presente Termo de Fomento tem por objeto a transferência mensal de recursos financeiros pelo Municfpio de 
Minduri/MG , de acordo com a disponibilidade financeira do Município , que serão destinados à manutenção 
das atividades realizadas pela CASA DE REPOUSO DONA ALBERTINA DAS DORES LARA DE MINDURI/MG , a 
quem caberá observar fielmente as finalidades previstas no artigo do seu estatuto, cuja cópia passa a ser parte 
integrante deste termo. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS RECURSOS FINANCEIROS 
O Munidpio de Minduri I MG transferirá anualmente e de acordo com a sua disponibilidade financeira em 
favor da CASA DE REPOUSO DONA ALBERTINA DAS DORES LARA DE MINDURI recursos financeiros de sua 
titularidade no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais ) divididos em 12 parcelas mensais. 

Parágrafo único:Os recursos previstos nesta cláusula serão transferidos através de depósito em conta bancária 
de titularidade da CASA DE REPOUSO DONA ALBERTINA DAS DORES LARA DE MINDURI e será atualizado 
anualmente pelo índice oficial emitido pelo Governo Federal. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA EXECUÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO 
A execução do presente convênio no tocante às atividades previstas na cláusula constante do estatuto ficará a 
cargo exclusivo da CASA DE REPOUSO DONA ALBERTINA DAS DORES LARA DE MINDURI , sob o 
acompanhamento do MUNicfPIO, que poderá, a qualquer tempo, solicitar esclarecimentos e/ou relatórios 
escritos a respeito da destinação dos recursos transferidos através deste convênio. 

CLÁUSULA QUARTA- DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
Para a execução do objeto expresso na cláusula primeira, competirá à: 

I -Município: 
a) transferir os recursos financeiros necessários à execução do Termo de Fomento/Convênio: 
b) acompanhar a execução do Termo de Fomento/convênio através de servidor previamente indicado; 
c) solicitar, quando necessário, relatórios detalhados a respeito da destinação dos recursos transferidos; 

d) analisar a prestação de contas dos recursos transferidos. ~ 

~rcJ~~~~1 · 
~refeito Municipal 
CPF: 413.911.916-34 

'0: M-2.2861~a Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1444 
' CEP 37.447-000 - Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001 -10 
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11- CASA DE REPOUSO DONA ALBERTINA DAS DORES LARA DE MINDURI : 
a) executar as ações necessárias à consecução do objeto deste Termo de Fomento/convênio; 
b) aplicar os recursos transferidos pelo Munidpio de Minduri/MG exclusivamente na execução das 

ações previstas na cláusula do seu estatuto; 
c) manter arquivo Individualizado de toda a documentação comprobatória das despesas realizadas com 

os recursos obtidos através deste Termo de Fomento/convênio; 
d) prestar contas ao Município de Minduri/MG de todos os recursos que lhe forem transferidos; 
e) fornecer relatórios detalhados quando solicitados pelo MUNicrPIO de Minduri/MG. 

CLÁUSULA QUINTA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
A prestação de contas de que trata a alínea "d" do inciso 11 da cláusula anterior deverá ser apresentada ao 
Prefeito Munidpal de Minduri/MG , em até 30 (trinta) dias após o término de cada trimestre, a partir da data de 
assinatura deste Termo de Fomento 002/2017. 

CLÁUSULA SEXTA- DO PRAZO DE VIG~NCIA 
O presente Termo de Fomento/Convênio terá vigência no período de 28 de Março de 2017 e seu término em 31 
de Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e formalizado através de 
termo aditivo escrito de prorrogação de prazo. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
As despesas decorrentes da execução deste Termo de Fomento/convênio correrão por conta da dotação 
orçamentárias próprias do orçamento vigente de 2017 , a saber: Fundo Municipal de Assistência Social ; Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Contribuições : 2.08.00.08.241.012.2.0094-335043. 

CLÁUSULA OITAVA- DO FORO 
Aca eleito o foro da Comarca de Cruzrtia , Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
suscitadas na execução deste Termo de Fomento /Convênio. 

E, para constar, firmou-se este instrumento em 02 (duas) vias de Igual teor e forma, na presença de 

testemunhas que o subscrevem. ~ 

Minduri/M ,_2~~~~17. 

os~ ffC::a~ d~ Silva 
Prefeito Municipal 

, f / / - ID: M-2.286190 ~ I 
CPF: 413.912.926-34 

yYl(Yf: dO~- &Mt(.,.., t:('~ fMw {].~ 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo one: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri - ado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001 -10 
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1WOMEIA COMO GESTORA no PRESENTE TERMO DE 
FOMENTO A SRa.MAIRA FERREIRA ROCHA ASSISTENTE 

SOCIAL, POTADORA DO RG N° M- 6.492.913, SSPIMG E 
DO CPF N°.039.184.936-01, RESIDENTE NESTA CIDADE DE 
MINDURI/MG, 

O Prefeito Municipal de Minduri, no uso de uuas 
atribuições legais e de conformidade com as Leis em vigor, RESOLVE: 

Art. 1°. Nomear os servidores abaixo relacionados para Termo 
de Fomento com as organizações da Sociedade Civil que atuam na Educação EspCJcial 
!nciusiva e Atendimento ao Idoso no Município de Minduri, Estado de Minas Geré is. 

1°. -·· fii1AIRA FERREIRA ROCHA - GESTORA 
2°. -- THIAGO VILELA FERREIRA DE ANDRADE- VICE- GESTOR 
3°. -MARIA HELANA PEREIRA SILVA- SECRETÁRIA 

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua pubiicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Minduri -MG, 23 de março de 2017. 

. r !ivlcl r/{ ' 
sé Ronatdo da SII\IQ 

Prefeito Munrcipal 
CPF: 413.912.9:.~6-34 

tO: M-2.286190 

' 

Rua Penha, 99 - Yila v.assalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 - Mmdun- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001 -10 
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PORTARIA N° 65612017 

"NOMEIA COMISSAO PERMANENTE DE UCrrAÇAO 
DO MUNICIPIO DE MINDURJ • MG". 

O Prefeito Municipal de Minduri, no uso de das 
atribuições qae lhe sso conferidas e de acordo com Lei em vigor, RESOLVE~ 

Art. 1° - Nomear os Servidores abaixo relacionados 
para constirufrem a COMISSAO PERMANENTE DE UCrrAÇAO DO 
MUNICJPIO DE IIINDURI, estado de Minas Gerais para o e de 2017. 

COMISSAO DE UCITAçAO: 

1°. - Amarildo Silva G•1imaraes- Presidente 
?'. - Tiago d9 Oliveira dos Reis- Membro 
30. - Janne de Oliveira Silva - Membro 

SUPLENTES: 

1°. - José Edson Botelho 
2°. - Luiz Claudio de Souza 

Art. ~ - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicaçao. 

Art. ~- Revogam-se as disposiç(jes em contrário. 

M~;:r.z; js~eiro de 2017 
Ronaldo da Silvo 

· refeito Muoiclpcd 
CPn 413.911.926·34 

10: M-21.86190 ,:·.· 

.· .· 

Rua Penha, 99- "VOa Vualo- F'oae: (3S) 3326--UU -l'u: (35) 3326-1-"4 
CEP 37.447..000-Mladuri- Eáado de Miau Genil- CNPI: 17.tS&.Mll0001-10 
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DECRETO EXECUTIVO DE N° 1526 DE 23 DE MARCO DE 2017 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORITAMENTO E AVALIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS APRESENTADAS NO PLANO DE TRABALHO E NA DOCUMENTAÇÃO 
APRESENTADA PELAS ORGANIZAÇÃOES DA SOCIEDADE CIVIL E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

Eu José Ronaldo da Silva , Prefeito Municipal de Mliduri/MG, Estado de Minas Gerais , no uso 
de suas atribuições legais, DECRETA: 

Art.1°. Fica criada a COMISSÃO DE MONITORITAMENTO E AVALIAÇÃO , com o objetivo 
que deverá emitir parecer técnico com base na análise das propostas apresentadas no plano de 
trabalho e na documentação apresentada pelas organizações da sociedade civil das entidades 
que recebem subvenção em âmbito do Município de Minduri/MG , de acordo com a Lei n° 
13.019/2014 alterada pela lei 13.204/2015 . 

Art. 2°. A Comissão de Monitoramento e Avaliação do marco regulatório do terceiro setor, será 
composta pelos seguintes membros: 

1- Presidente : Amarildo Silva Guimarães 
11- Secretário: José Edson Botelho 
111- Membro: Janne de Oliveira Silva 

Art. 3°. A Comissão de Monitoramento e avaliação das propostas apresentadas no plano de 
trabalho e na documentação apresentada pelas organizações da sociedade civil do terceiro 
setor prestarão serviços de caráter relevante ao Município de Minduri/MG , não acarretando 
ônus aos cofres públicos. 

Art. 4°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Publique-se , Notifique-se , Cumpra-se 

Minduri/MG , 23 de Março de 2017 

efeito Municipal de Minduri/MG 

Jo~é Ronaldo do Silvo 
Prefeito Municipal 
CPF: 413.912.926-34 

ID: M -2.286190 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 
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DECRETO EXECUTIVO DE N2 1527 DE 23 DE MARÇO DE 2017 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL MULTIDISCIPLINAR DO MARCO REGULATÓRIO 

DO TERCEIRO SETOR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Eu José Ronaldo da Silva, Prefeito Municipal de Minduri, Estado de Minas Gerais, no uso 

de suas atribuições legais, 

DECRETA: 

Art. 12. Fica criada a Comissão Municipal Multidisciplinar do Marco Regulatório do 

Terceiro Setor, com o objetivo de diagnosticar os aspectos jurídicos, contábeis, análise do 

plano de trabalho e índice de efetividade das entidades que recebem subvenção em 

âmbito municipal, de acordo com a Lei nº 13.019/2014 alterada pela lei 13.204/2015. 

Art. r . A Comissão Municipal Multidisciplinar do Marco Regulatório do Terceiro Setor, 

será vinculada a Controladoria Geral do Município, composta pelos seguintes membros: 

I - Presidente: Danilo Moura Penha 
11 - Secretário: Marli das Graças Lifonsino 
111 - Suplente 1- Lucas Lopes Magalhães 
IV - Suplente 2 - Luiz Cláudio de Souza 

Art. 32. Os membros da Comissão Municipal Multidisciplinar do Marco Regulatório do 

Terceiro Setor prestarão serviços de caráter relevante ao Município, não acarretando 

ônus aos cofres públicos. 

Art. 42. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Publique-se, Notifique-se, Cumpra-se . 

Minduri/MG, 23 de Março de 2017 

/ ~# ~ 1 Jo~é Ronaldo da Silva 
é Ronaldo da Silva Prefeito Municipal 

CPF: 413.912.926-34 
Municipal de Minduri/MG lO: M-2.286190 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (3~9 -- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri - Estado de Minas Gerais - CNPJ: 17.954.041/0001 -10 
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PORTARIA N°. 66812017 

NO,WEJA COMO GESTORA DO PRESENTE TERMO DE 
FOMENTO A SR-.MAIRA FERREIRA ROCHA ASSISTENTE 
SOCIAL, POTADORA DO 11G N• Af - 6.492.913, SSPIMG E 
DO CPF N-.039.11U.93U1, RESIDENTE NESTA CIDADE DE 
MINDURJ/IfG, 

. . _ O Prefeito Municipal de Minduri, no uso ~e 
atnbwçoes legais e de conformidade com as Leis em v1gor, RESOLVE .. 

UBS 

Art. 1°. Nomear os servidores abaixo relacionados para Tenno 
de Fomento com as organizaç(jes da Soc1edade CIVtl que atuam na Educação Esp~ciaJ 
Inclusiva e Atendtmento ao Idoso no Mumclpio de Mínduri, Estado de Minas Gersis . . .. . 

1°. - iVIAIRA FERREIRA ROCHA- GESTORA 
2°. - THIAGO VILELA FERREIRA DE ANDRADE- VICE· GESTOR 
3°. -A1ARJA HELA• J\ PEREIRA SILVA · SECRETARIA 

Art 2fl Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicaçlio. 

Att. 30 - Revogam-.ss as disposições em contrário. 

A1indurl-MG, 23 de março oe 2017. 

r tf,/~ ,./( ' 
Ronuldo da~ PUtJUCAuv v , • L U;\ ~.~tu:.a~t:, 1 v• ... , , Prefeito Mumclpot 

CPF: •• 13.912.926-34 

10: M-'-286190 MlN OU Rl, .l:J_ /..a.l../20 .1:l:. ... 

Ruo Pet-.. ia. ~·Vale I - Fooe. (35) 3328-1219 . Fu (35) 
33

26-
CEP 37 . .W7·000- Mlndu I · Elildo dt Minai Gtnis - CNPJ· 17 g.: .. ".. 1 ... 

. ..,.. .~110001-10 

• 
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QECRETO EXEC\JT1VO DE N° 1526 DE 23 DE MARCO DE 2017 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO OE MONITORITAMENTO E AVAUAÇÃO DAS 
PROPOSTAS APRESENTADAS NO PLANO DE TRABALHO E NA DOCUMENTAÇÃO 
APRESENTADA PELAS ORGANIZAÇÃOES DA SOCIEDADE CIVIL E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

Eu José Ronaldo da Stlva . Prefeito Munictpal de Mltduri/MG, Estado de Minas Gerats , no uso 
de suas atribuições legais, DECRETA· 

Art.1o. Fíca cnada a COMISSÃO DE MONITORITAMENTO E AVAUAÇÃO , com o objetivo 
que deverá emitir parecer técmco com base na análise das propostas apresentadas no plano de 
trabalho e na documentação apresentada pelas organizações da soctedade civil das enttdades 
que recebem subvenção em âmbito do Município de MinduriJMG . de acordo com a lei no 
13 019/2014 alterada pela lei 13.204/2015 

Art. r A Comtssão de Monitoramento e Avaliação do marco regulatôno do tercetro setor, serà 
composta pelos seguintes membros. 

1- Presidente Amarildo Stlva Gutmarães 
li- Secretãno: José Edson Botelho 
IH- Membro. Janne de Oliveira Silva 

Art 3• A Comissão de Monitoramento e avaliação das propostas apresentadas no plano de 
trabalho e na documentação apresentada pelas organizações da sociedade civtl do terceiro 
setor prestarão serviços de caráter relevante ao Municip1o de MinduniMG • não acarretando 
ônus aos cofres púbticos. 

Art. .-•. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contráno. 

Publique-se • Notifique-se , Cumpra-se 

Mlnduri!MG . 23 de Março de 20 17 

1 ~/~?é 
Sê Ronaldo da Silva 

e e to Municipal de MindurVMG 

Jo~~ Ronaldo do Silva 
Prefeito Munidpal 
CP F: 413.9t2..926-~4 

10: M-2 286190 

//~UBUCAuO l~ü ~ .. Ht~\L DA Pktf-ttlUI 



DECRETO EJCEC\JTlVO DE Nt 1527 DE 23 OE MARÇO DE 2017 

DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAl MUlT1DISCfPUNAR DO MARCO REGUIATÓRIO 

00 TERCEIRO SETOR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Eu José Ronaldo da Silva I Prefeito Municipal de Mlnduri I Estado de Minas Gerais, no uso 

de suas atribuições legais, 

DECRETA~ 

Art. 12. Fica criada a Comis$ão Municipal Multidisciplinar do Marco Regulatório do 

Terceiro Setor, com o objetivo de diagnosticar os aspectos jurídicos, contábeis, análise do 

plano de trabalho e índice de efetividade das entidades que recebem subvenção em 

âmbito municipal, de acordo com a Lei n9 13.019/2014 alterada pela lei 13.204/2015. 

Art. r . A Comissão Municipal Multidisciplinar do Marco Regulatório do Terceiro Setor, 

será vinculada a Controladoria Geral do Município, composta pelos seguintes membros: 

I- Presidente. Danilo Moura Penha 
11 ~ Secretáno· Marh das Graças lifonsino 
111- Suplente 1- Lucas Lopes Magalhães 
IV - Suplente 2 - Lu1z Cláudio de Souza 

Art. 3t. Os membros da Comissão Municipal Multidisciplinar do Marco Regulatório do 

Terceiro Setor prestarão serviços de caráter relevante ao Município, não acarretando 

ônus aos cofres públicos. 

Art. 4i. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em ~trá rio. 

~ ''u Publique-se , Notifique-se , Cumpra-se . 

~ \t -
cy \ ~ :·.:- / Minduri/MG , 23 de Março de 2017 

--~ /'/' y 
<::"' \'f . / //" d / ~ Jo~ Ronaldo do SUuo 

;::;).· .. "'-'' .. !. -z. ~~ pC....- • Pte:ftitll Munldpol 
11 ,J I~ osé Ronaldo da Silva CPF tJ ""' 2 "" • _) . ~· : 4 .912.,,6~;;J4t 

lO: M·2.286t90 
efeito Munic•~duri/MG 

~ .. 
Rua Penha. 99. wa vassalO- Fooe (35) 332&-1219- Fax (35) 3326-1~ 

EP 37 . ..c7.000- Minduri . EttadO de Mtnas Gerais· CNPJ 17 954 0..110001-10 
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Extrato de Publicação do Termo de Fomento n° 00212017 

Concedente : Município de Minduri I MG 
Organização da Sociedade Civil/Proponente : Casa de Repouso Dona Albertina das Dores Lara 
Inscrita no CNPJ n°: 00.217.701/0001-87 
Dispensa n° 006/2017 de Chamamento Público 002/2017 

Objeto Proposto : O presente instrumento tem por objeto o atendimento aos Idosos no Municfpio de 
Minduri I Estado de Minas Gerais I conforme Plano de Trabalho e Estatuto apresentado pela entidade Civil 
Proponente que prevê o atendimento de até 20 idosos , com assistência alimentar diária , assistência 
médica semanal e assistência diariamente de uma enfermeira formada para atendimento aos idosos de 
Minduri/MG. 

Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público - Repasse ao Terceiro Setor- Termo de Fomento 
002/2017 

Base Legal : Art. 31 e 32 , da Lei Federal n° 13.019/2014 , O Inciso VI do Artigo 30 da Lei Federal 
13.019/2014 , alterado pela Lei 13.204/2015, regulamenta a questão da Dispensa do Chamamento 
Público. 

Data do Termo de Fomento: Datado de 28.03.2017. 

N° do Termo de Fomento: n° 002/2017. 

Dotação Orçamentária 2017:2.08.00.08.241.012.2.0094-335043- Fundo Municipal de Assistência Social. 

Prazo Vigência do Termo de Fomento 002/2017: De 28/03/2017 e Término em 31/12/2017, podendo o 
mesmo ser aditivado , em caso de interesse na manutenção da parceria e de comum acordo entre as 
partes. 

Valor Total Global da Transferência Anual : R$ 20.000,00 (Vinte mil reais ). 

Minduri I MG , em 30 de Março de 2017 

Amarildo Silva Guimarães 

José Ronaldo ~a Silva 
Prefeito Mumclpal 
CPF: 413.911.916-34 

lD: M -1.186190 

Presidente da Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG 

Rua Penha, 99 - Vila Vassalo - Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 - Minduri - Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



Municipio de Minduri 
www.mfndurl.mg.gov.br • munlc:lplo•mtnd , 

~ urr.mg.gov.br 

Extrato de PubUc.elo do Tenno de Fomento n• 00212017 

Contedente : Mun ciptO de Mtndun I MG 
Organlzaçlo da Sociedade ClvU /Proponente : Casa de Repouso Oona Albertina d~ Dores L.ara 
Inscrita no CNPJ n• : 00 217 701/0001·87 
Dispensa n• 006/2017 de Chamamento Público 002/2017 

Objeto Proposto • o t>tesente instrumento tem oor ®itto o ft9odimento aos Idosos no Mu111CI2Q ~ 
Mtndun. Estado cr, Mmas Geraís . confplme Plano de Trabflho e Ç;tatuto aptes.ettfado (Jfl{a ,,~ 
Proponente oue DleVI 9 atendimento de at6 20 ídosqs . com as#$(ênçfa ahmeqJar diéria. asststénçia 
médf@ semanal e aSS~stênoa dtansmenttJ de uma enfermeira formtlda pars stendímenfo aos idow ctt 
Minduri/MG, 

Refertncia: Inexigibilidade de Chamamento Púbtico • Repasse ao Terceiro Setor- Termo de Fornemo 
00212017 

Base Legal : Art 31 e 32 da Lei Federal n• 13 0191201• • O Inciso VI do Artigo 30 da Lei Federal 
13 0191201• , alterado pela Lei 13.2002015, regulamenta a questlo da Dispensa do Chamamento 
Púbtico 

Data do Termo de Fomento : Datado de 28.03.2017. 

N° do Tenno de Fomento: n• 00212011 

Ootaçl.o Orçamentirta 2017·2 08 00.082~1 012 2.00~3350..3 ·Fundo Muntcipal de Assistfncia Social 

Prazo Vigfncla do Termo de Fomento 00212017· De 2810312017 e Témuno em 3111212017, podendo o 
mesmo ser aditivado , em caso de interesse na manutenção da parceria e de axnum acordo entre as 
partes. 

Valor Total Global da Transfer6ncla Anual · R$ 20 000.00 ( Vinte mil reais). 

M1nduri I MG . em 30 de Março de 2017 

A~~a Guomartes . , N\ 
P[esidente da Comissão de lJcitacio do Muniç!pio de M•ndun - MG •.• cf) ~ 

PUBUCADO NO MURAL DA PREFEITURA ;j~t:~ .~t~ . .,. _____ .., 
~· ,Mo~ t: .. ~Çl ·. 
MINDU~L. 3(Y..Q3_12o.il:. <v 1 P. 

Rua Penha 99 . VIla VassalO · Fone (35) 3326-1219 - Fax· (35) 3326-144.4 
CE.P 37 447..000 - Mindun ~ Estado do Mnas Gerais. CNPJ 17 9S4 04110001-10 

• 
L_ ________ ............ --------~~ 
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re
1

'.:1 • e ort o rear:, e 4Udrt:md 

le ~ 1~~q~avo,;-), -
;a Vigência : 28 de Março de 
~L 2017 a 28 de Março de 2018 . 
~E Rita de Cássia Rodrigues -
p• Prefeita Municipal 

~ICIPAL 

:A 
00 porte - EPP e equiparadas 

' e para especializada em 
~s. eventos para realização do 
15) IV Encontro de Motos de 
il.: Aiuruoca - MG, nos termos 
>v. e condições especificadas no 
niz Anexo 11 do edital. Entrega de 
1
G, Envelopes e Sessão Pública 

dia 18/04/2017 com início 
ío. às 13:00 horas. Informações 
ão pelo Tel: (035) 3344-1841 e 
L7. Email :licitacao@a iuruoca. 
de mg.gov.br Pregoeiro: Walber 
~E, Diniz Siqueira. Aiuruoca -
no MG, 31/03/2017. 

ICIPAL 
I 

IA 
!!m 18/04/2017 às 13:45. - Sessão 
1es de lances dia 18/04/2017 às 
os, 14:00. Edital e informações 
ela complementares na sede 
pai da Prefeitura Municipal de 
1ia, Jesuânia de 08:00 às 11:00 
E .. - e de 13:00 às 16:00 ou pelo 
117 e-mail : licitacoes@jesuania. 
às mg.gov.br Jesuânia, 31 

)es de março de 2017. - Luiz 
!de Henrique Faria Brandão -
de Pregoeiro Oficial. 
:00 Aviso de Republicação de 
elo Editai-Processon20085/2017 
1ia. -Pregão 0016/2017. 
de A Prefeitura Municipal de 

'igo Jesuânia informa que o Objeto 
nte do Processo em pauta teve 

a Especificação do item 2 -
ipo Motossera, alterada, ficando 
sso da seguinte forma: 
~ão Item 2) MOTOSSERRA 
ção MOVIDA À GASOLINA E ÓLEO 
ara 
das 
nas 
fi. TA 
os, 
ME 
1to: 

2 TEMPOS, DE 65 A 72 CC E 
4,6 A 5,5 CV. COMPRIMENTO 
DO SABRE 40", CORRENTE 3/8. 

Por conseguinte a data 
para apresentação e abertura 
das propostas passa a ser de 
113/04/2017 às 09:45 . 

Licitação: Processo Licitatório 
nº 00044/2017 Pregão 
Presencial nº 00017/2017 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE SEGURO (SEGURADORA) 
PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SEGURO DE 
CARROS, RESPONSABILIDADE 
CIVIL FACULTATIVA - RCF 
E ACIDENTES PESSOAIS DE 
PASSAGEIROS - APP, PARA 
OS VEfCULOS DA FROTA 
MUNICIPAL DO MUNicrPIO DE 
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE. 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 
cuja sessão está designada 
para o dia 12/04/2017 às 
08:30 hs, na sede da Prefeitura 
Municipal, situada na Praça 
Prefeito Edward Carneiro, nº 

;1 ---:' I • 
Min~s Gerais. Veç ~ite: www. 
conceicaodorioverde.mg.gov. 
br. Viviana de Almeida -
Pregoeira. 

Prefeitura de Conceição 
do Rio Verde - Aviso de 
Licitação: Processo Licitatório 
nº 00045/2017 Pregão 
Presencial nº 00018/2017 

CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURfDICA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
DE ADVOCACIA, PARA 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 
JURfDICA DE ALTA 
INDAGAÇÃO, NA ÁREA 
DE DIREITO PÚBLICO, 
NOTADAMENTE NA ÁREA 
DE DIREITO PROCESSUAL 

JUDICIAL JUNTO À JUSTIÇA 
COMUM E FEDERAL, NO 
SEGUNDO GRAU E NAS 
INSTÂNCIAS 
BEM COMO 

SUPERIORES, 
PATROCfNIO 

ADMINISTRATIVO JUNTO AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO E DA UNIÃO. TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, cuja 
sessão está designada para 
o dia 12/04/2017 às 13:30 
hs, na sede da Prefeitura 
Municipal, situada na Praça 
Prefeito Edward Carneiro, nº 
11, nesta cidade de Conceição 
do Rio Verde, Estado de 
M inas Gerais. Ver site: www. 
conceicaodorioverde.mg.gov. 
br. Viviana de Almeida -
Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MINDURI 

Extrato de Publicação 
do Termo de Fomento nst 

002/2017 
Con cedente : Município de 
M induri / MG 
Organização da Sociedade 
Civil /Proponente : Casa de 
Repouso Dona Albertina das 
Dores Lara 
Inscrita no CNPJ nº 
00.217.701/0001-87 
Dispensa nº 006/2017 
de Chamamento Público 
002/2017 
Objeto Proposto : O presente 
instrumento tem por objeto 
o atendimento aos Idosos 
no Município de Minduri 
, Estado de Minas Gera is , 
conforme Plano de Trabalho 
e Estatuto apresentado pela 
entidade Civil Proponente 
que prevê o atendimento 
de até 20 idosos , com 

~~~ .. 

assistência alimentar diária , 
assistência médica semanal 
e assistência diariamente 
de uma enfermeira formada 
para atendimento aos idosos 
de Minduri/MG. 
Referência: Inexigibilidade 
de Chamamento Público -
Repasse ao Terceiro Setor
Termo de Fomento 002/2017 
Base Legal : Art. 31 e 32 , da 
Lei Federal nº 13.019/2014 
, O Inciso VI do Artigo 30 
da Lei Federal 13.019/2014 

alterado pela Lei 
13.204/2015, regulamenta 
a questão da Dispensa do 
Chamamento Púb lico. 
Data do Termo de Fomento : 
Datado de 28.03 .2017. 
Nº do Termo de Fomento: n2 
002/2017. 
Dotação Orçamentária 
2017:2.08.00.08 

241 . o 12.2. 009 4-3 3504 3 
Fundo Municipal de 

Assistência Social. 
Prazo Vigên cia do Termo 
de Fomento 002/2017: 
De 28/03/2017 e Término 
em 31/12/2017, podendo 
o mesmo ser aditivado , 
em caso de interesse na 
manutenção da parceria e 
de comum acordo entre as 
partes. 
Valor Total Global da 
Transferência Anual : R$ 
20.000,00 (Vinte mil reais ). 
Minduri I MG , em 30 de 
Março de 2017 
José Ronaldo da Si lva -
Prefeito Municipal de 
Minduri/MG 
Amarildo Silva Guimarães -
Presidente da Comissão de 
Licitação do Município de 
Minduri - MG 

~--~t 
~~~m Acesse nosso stte m.jornalpanorama.net 

._ • · ou nossas redes sociais: faceboo~orpanorama 
twitter~omal_panorama ou blog:http:/~omalpanoramabae.blogspot.com.br 


