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II – possuir capacidade civil plena;
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL 02/2015
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Monte Carmelo/MG, no uso de suas atribuições legais conferidas pela
Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8069/90 – ECA e Lei
Municipal nº 1.250 de 08 de abril de 2015, através de seu Presidente,
CONVOCA os representantes de entidades não governamentais
representativas da sociedade civil, sindicatos, entidades sociais,
organizações profissionais, entidades representativas do pensamento
científico, religioso e filosófico e outros nessa linha, tais como
movimentos sociais e demais interessados para a Assembleia de
Votação, onde serão eleitos os representantes da sociedade civil para
compor o CMDCA – Biênio 2016/2018.
Das disposições preliminares
Art. 1º - A eleição dos representantes da sociedade civil que integrarão o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Município de Monte Carmelo, biênio 2016/2018, se dará através da
Assembleia de Votação, que será realizado no dia 19 de fevereiro de
2016, às 13h00min na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social,
localizada na Praça Celso Bueno, nº 24, nesta cidade.

IV – estar em gozo de seus direitos políticos, comprovado por certidão
expedida pelo Cartório Eleitoral local.
V – comprovação de trabalho ou o voluntariado na entidade ou
movimento não governamental pelo qual concorrer.
§ 2º - É vedado a qualquer cidadão representar mais de uma entidade
ou movimento social junto a Assembléia não governamental.
Dos impedimentos e cassação do mandato
Art. 6º - Não deverão compor o CMDCA:
I – representantes de órgãos de outras esferas governamentais;
II – ocupantes de cargo de confiança e/ou função comissionada do
Poder Público Municipal, ressalvados os Secretários Municipais,
conforme disposto no art. 10 § 1º da Lei Municipal nº 1.250/2015.
III – Conselheiros Tutelares no exercício da função.
IV – Autoridade judiciária, legislativa e o membro do Ministério Público e
da Defensoria Pública, com atuação no âmbito do Estatuto da Criança e
do Adolescente ou em exercício na Comarca, foro regional ou federal.

Art. 2º - Será responsável pela operacionalização do processo de
escolha a Comissão Eleitoral, constituída pelos membros do CMDCA
através de reunião realizada no dia 19 de outubro de 2015, junto com a
Secretária Executiva dos Conselhos Municipais.

Art. 7º - Serão eleitos 08 (oito) entidades ou movimentos sociais, sendo
04 (quatro) titulares e 04 (quatro) suplentes.

Das entidades habilitadas

Do processo de escolha

Art. 3º - Poderão participar do pleito as entidades não governamentais
representativas da sociedade civil, os movimentos populares, os
sindicatos, as entidades sociais de atendimento a crianças e
adolescentes, organizações profissionais, entidades representativas do
pensamento científico, religioso e filosófico, já inscritas no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme listagem
contida no anexo III deste edital.

Art. 8º - Serão eleitas como titulares as quatro entidades não
governamentais com maior número de votos obtidos na Assembléia de
votação.

Parágrafo único. Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da
data da publicação deste edital para que qualquer entidade da
sociedade civil ou movimentos sociais que ainda se interessarem a
participar do pleito, que se inscrevam no CMDCA, atendendo ao art. 10
§3º da Lei Municipal nº 1250/2015.
Dos Eleitores
Art. 4º - São eleitores aptos a participarem do Fórum de Eleição, os
representantes das entidades e movimentos sociais constantes no
anexo III deste edital e qualquer outra que porventura tenha interesse,
desde que cumpra o disposto no artigo anterior.
Parágrafo único. Cada entidade poderá inscrever e indicar para a
Assembléia de votação quatro delegados, de modo que cada um deles
possa votar, em no máximo seis nomes dentre os que se apresentarem
como candidatos.
Dos candidatos
Art. 5º - Poderão concorrer à eleição para compor o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para o biênio
2016/2018, nos termos da Lei Municipal n° 1250/2015 as entidades não
governamentais e movimentos sociais devidamente habilitadas.
§ 1º No momento da inscrição, cada entidade deverá indicar o
membro/candidato que a representará na eleição, preenchendo a ficha
conforme anexo II deste edital e mediante os seguintes requisitos:
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III – residir no Município de Monte Carmelo há mais de dois anos;

I – reconhecida idoneidade moral, comprovada por certidão de
antecedentes criminais e cíveis extraídas perante a Justiça Estadual;

Das vagas

Art. 9º - As demais entidades serão eleitas como suplentes, até o
número de 04 (quatro) conforme ordem numérica de maior votação.
Art. 10º - Em caso de empate será considerada eleita a entidade ou
movimento social que apresentar maior tempo de atuação na área da
infância e adolescência.
Da assembléia de votação
Art. 11º - O voto será secreto e nominal.
Art. 12º - Os membros da Comissão Eleitoral designada pela
Resolução nº 15/2015 não poderão votar.
Art. 13º - O quórum para realização da assembléia será em primeira
convocação de ½ (metade) dos representantes das entidades
arroladas no anexo III deste edital. Em segunda convocação será de 1/3
(um terço) dos representantes das entidades.
Art. 14º - Após a segunda convocação, não havendo o número mínimo
de 1/3 (um terço) dos representantes, o Presidente do CMDCA abrirá e
encerrará os trabalhos, com o registro em ata da falta de quórum
devendo repetir imediatamente e reiniciar o processo para nova
convocação.
Art. 15º - A assembléia de votação será presidida por um membro não
governamental do CMDCA após deliberação e indicação do órgão e de
igual maneira serão indicados um secretário e dois fiscais
escrutinadores dentre os participantes da assembléia.
Art. 16º - Caberá ao membro-secretário registrar em ata, por meio
eletrônico, com numeração contínua, os trabalhos efetuados e recolher
a assinatura de todos os presentes.
Do resultado
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Art. 17º - Concluída a apuração dos votos e decididos eventuais
recursos, o CMDCA proclamará o resultado, providenciando a
publicação dos nomes das entidades não governamentais votados,
com número de votos recebidos.
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de Novembro de 2013. Publicação na íntegra, vide site:
http://cides.com.br/pages/AcessoaInformacao/BasesLeg

Da nomeação
ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 18º - A nomeação dos membros não governamentais do CMDCA
será feita pelo Prefeito Municipal.

EDITAL DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

Art. 19º - Os Conselheiros do CMDCA exercerão mandato pelo prazo
de 02 (dois) anos, sendo vedada a recondução automática ou a
prorrogação de mandato.

O Prefeito de Monte Carmelo, no uso de suas atribuições legais, torna
público que fará realizar no dia 15 de fevereiro de 2016 às 09h00min, no
Setor de Licitações, situado nesta cidade à Praça Getúlio Vargas, nº.
242 - Centro, perante Comissão para tal designado, Processo Licitatório
n.º 004/2016, Tomada de Preços n.º 001/2016, do Tipo Menor Preço
Global, visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E
RECOMPOSIÇÃO POR DEMANDA, EM LOGRADOUROS E PRAÇAS
PÚBLICAS, DE ACORDO COM OS ITENS CONSTANTES NA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO.
Os interessados poderão procurar a Diretoria de Licitação, de 13h30min
as 17h00min. Para obterem maiores informações ligue (34) 3842-5880.
O edital encontra-se a disposição dos interessados no site da Prefeitura
– www.montecarmelo.mg.gov.br e no Setor de Licitações. Monte
Carmelo, 25 de janeiro de 2016. Gilberto Donizete de Melo Junior,
Presidente da CPL.

Das impugnações e recursos
Art. 20º - As entidades poderão impugnar os termos deste edital, de
forma escrita, à Comissão Eleitoral no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
de sua publicação.
Art. 21º - Após a proclamação do resultado das eleições as entidades
também poderão interpor recurso no prazo de 24 horas à Comissão
Eleitoral, em caso de suspeita de fraude à eleição.
Art. 22º - No caso de interposição de recursos referidos nos artigos
anteriores a Comissão Eleitoral deverá apresentar informações/defesa
ao CMDCA no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. No mesmo prazo o
CMDCA deverá proferir a sua decisão.

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO I

ATA DE SESSÃO INTERNA

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Processo nº: 086/2015 - Modalidade: Concorrência Pública - Edital:
002/2015 Tipo: Menor Preço Global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MONTE
CARMELO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO
BDMG/BF N.º 197.267/14 – PROGRAMA BDMG URBANIZA. Aos 26
(vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2016 na cidade de Monte
Carmelo, na Secretaria Municipal de Fazenda, situada na Praça Getúlio
Vargas nº 242 - Centro, reuniram-se a partir das 08h30min, em sessão
interna, Gilberto Donizete de Melo Junior – Presidente da CPL, Daniel
Sant'Clair Barbosa Portes – Membro da CPL e Neuzira da Silva Membro da CPL, respectivamente, nomeados pela portaria nº 6.516 de
28 de setembro de 2015, incumbidos de finalizar o prazo de interposição
de recursos quanto a FASE DE HABILITAÇÃO deste Processo
Licitatório. Foram entregues junto ao Setor de Protocolo desta
Prefeitura, RECURSOS INTERPOSTOS, que farão parte do referido
procedimento Licitatório, pelas seguintes empresas licitantes: FALK
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 01.901.632/0001-99 e PTAH
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP – CNPJ: 05.830.028/0001-70. Também
em conformidade com artigo 109, da Lei n.º 8.666/93, será aberto prazo
de 05 (cinco) dias úteis a partir da lavratura da presente ata, para
contrarrazões. Nada mais requerido nem a tratar, foi lavrada a presente
ata que lida e aprovada vai assinada pelo Presidente e Membros da
Comissão Permanente de Licitações. A mesma será enviada por e-mail
aos licitantes participantes do certame, juntamente com a cópia
digitalizada dos recursos interpostos e publicada em Diário Oficial do
Município. Monte Carmelo, 26 de janeiro de 2016. Gilberto Donizete M.
Jr. - Presidente da CPL; Daniel S.C. B. Portes - Membro da CPL;
Neuzira da Silva – Membro da CPL.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº
02/2016.
O Diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte
Carmelo, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará
realizar no dia 11/02/2016 às 14h00min no Setor de Licitações, situado
nesta cidade à Av. Olegário Maciel, nº 480, perante a comissão para tal
designado, pregão presencial do tipo menor preço por item, visando à
aquisição de combustíveis (gasolina, óleo diesel e óleos lubrificantes),
destinados à manutenção da frota do Departamento Municipal de Água
e Esgoto de Monte Carmelo/MG. Os interessados poderão procurar a
Diretoria de Licitações, de 08:00 as 11:00 e de 13:00 as 17:00 hs. Para
obterem maiores informações ligue (34)3842-2595 ramal: 22 e fax ramal
21. O Edital encontra-se a disposição dos interessados. Monte Carmelo,
26 de Janeiro de 2016. Anderson Fábio Quadréli, Pregoeiro.
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ESTADO DE MINAS GERAIS

EXTRATO DO ESTATUTO SOCIAL DO CONSÓRCIO
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO
PARANAÍBA - CIDES

RESPONSÁVEL: PATRÍCIA MATIAS DIOGO

Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES, tem como objetivo o
desenvolvimento regional sustentável, nos entes federados
consorciados, de ações e serviços na gestão e execução de políticas
públicas, observados os princípios constitucionais, inseridos no
contexto da regionalização, da programação pactuada e integrada, da
otimização dos recursos e da priorização de utilização dos mesmos de
acordo com a estratificação de riscos e as necessidades locais, visando
suprir as demandas represadas, bem como insuficiência ou ausência
de oferta de serviços e/ou ações nas políticas públicas nos entes
federados consorciados, caracterizados como vazios deficitários, de
acordo com o perfil sócio-demográfico. Municípios: Microrregião do
CIDES. Luiz Pedro Correa do Carmo – Presidente. Uberlândia-MG, 29

ACESSE: www.montecarmelo.mg.gov.br
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TELEFONE: (34)3842-5880 - RAMAL 317
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