
ATOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
ATA 

 
ATA Nº 169 - Aos dez dias do mês de fevereiro do ano 2015 na sede do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS situado à Rua Artur Machado, nº 
533 - Casa dos Conselhos iniciou às 14h22min a Plenária Ordinária do CMAS. Justificaram a ausência os conselheiros: Márcia Kelly de Freitas, Viviane 
Andrade Misso, Celia Teresinha Manzan. O Presidente do CMAS Renato Afonso agradece a presença de todos os conselheiros e deseja que tenhamos 
ótimos trabalhos em 2015. Após explica a nova forma de votação, que a partir dessa plenária todos deverão se expressar levantando a mão quando 
aprovarem ou não e quando se abstiverem, essas informações serão colocadas na ata; informa que será feito o pedido de mais dois condicionadores de ar, 
pois os dois que foram instalados não foram suficientes e serão adquiridos com recursos do IGD.Informa ainda que a partir da plenária de março no intuito 
de valorizar a participação dos conselheiros e da sociedade civil será fornecido um coffee break que também será pago com o recurso do IGD. Faz a 
apresentação do novo conselheiro titular representante da CODAU Senhor Etevaldo Jorge S. Junior que a partir do Mês de Março fará parte da comissão de 
financiamento substituindo o ex conselheiro Joaquim Leocádio. Após, solicita a leitura da Ata nº: 168 que foi lida e aprovada com uma abstenção. Item 3 
Informes: 1º - Mudança da Diretoria Executiva da Casa do Adolescente Guadalupe sendo agora Pe Américo Veccia o novo Diretor; 2º - Oficios da Promotoria 
de Justiça  Dra Cláudia pede informações das instituições Hotel Geriátrico  Joaquim Maia II,III e IV e Gerihotel  Hotel Geriatrico, será encaminhado 
relatório esclarecendo que as instituições citadas não são cadastradas no CMAS  Conselho Municipal de assistência Social. Item 4  Relatório do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Serviço do Migrante e Piso Mineiro: A Diretora da SEDS Claudia Cristina informa que conforme relatórios 
confeccionados em reunião com a Comissão de Financiamento do CMAS, os valores referentes ao mês de fevereiro são: Serviço de Atenção ao Migrante 
atendeu 255 pessoas, sendo que 87 pessoas receberam o transporte rodoviário e 255 receberam acolhimento provisório e alimentação, ficando o saldo 
financeiro deste serviço no valor de R$ 81.876,66 (oitenta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais  e sessenta e seis centavos). No mesmo mês, o Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de vínculos desenvolvido no Núcleo de Socialização Infanto Juvenil situado no Residencial 2000 atendeu 120 crianças e 
adolescentes com idades de 6 a 15 anos, o saldo financeiro deste serviço ficou em R$ 42.366,70 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta e seis reais e 
setenta centavos) e o valor do Piso Mineiro é de R$ 179.791.63 (cento e setenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos) 
Após apresentação os Relatórios dos Serviços: de Atendimento ao Migrante, de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e Piso Mineiro foram aprovados 
por unanimidade. Item 5  Apresentação e Apreciação da Reprogramação de Saldo do AcessoSUAS para o ano de 2015. O diretor da SEDS Jonathan 
Manzetti informa que o saldo é de 231.676,69 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) que serão gastos da 
seguinte forma: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) com agencia de publicidade (banners, cartilha, busdoor, ponto de ônibus), R$ 90.838.34 (noventa mil, 
oitocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) com a contratação de uma psicóloga e dois administrativo e R$ 90.838,34 (noventa mil, oitocentos e 
trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) com locação de tendas, palcos, lonas e despesas com as formaturas dos alunos do PRONATEC. Após 
explanação o Reordenamento do Recurso da ACESSUAS foi aprovado por unanimidade. Item 6 que explicitaria sobre a utilização do Recursos do IGD, foi 
solicitado pela Diretora de Departamento Claudia Cristina suprimir pois não foi enviado em tempo hábil maiores informações sobre o item. Item 7 
Apresentação e apreciação do Projeto da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que será realizada no dia 27/03/2015 no 
auditório do centro administrativo da Prefeitura Municipal de Uberaba. A SEDS  Secretaria de Desenvolvimento Social, na pessoa de sua secretária Angela 
Dib, solicita a aprovação para utilização do Recurso do IGD para pagamento das despesas da conferência no valor de R$ 21.697,00 (vinte e um mil, 
seiscentos e noventa e sete reais). Após apresentação a utilização do Recurso do IGD com pagamento de despesas da VIII Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente foi aprovada por unanimidade. Item 8  Pedido de inscrição da Casa Lar  Projeto Libertação. Os conselheiros 
responsáveis pela visita Maria de Fátima, Sr Onildo e Cassimeire fizeram suas considerações informando que a Casa oferece serviço de acolhimento 
institucional para adolescente do sexo masculino, de 12 a 17 anos e 11 meses através de ordem judicial. A Casa tem capacidade para 16 adolescentes e 
toda documentação está regularizada conforme diretrizes do Conselho Nacional de Assistência Social e do CMAS. Após explanação o pedido de inscrição 
foi aprovado por unanimidade. Item 9  Readequação do Plano de Trabalho FMAS 2015 da Instituição Educandário Menino Jesus de Praga, a Diretora de 
Departamento Claudia Cristina explica que a instituição não mais atenderá 180 crianças e adolescentes fizeram algumas readequações e passará a atender 
105 crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes que restantes serão atendidas por outra instituição. O repasse anual será de R$ 92.232,00(noventa 
e dois mil, duzentos e trinta e dois reais) dividido em 10 parcelas de R$ 9.223,20(nove mil duzentos e vinte e três reais e vinte centavos) após explanação foi 
aprovado por unanimidade a readequação do Plano de Trabalho FMAS do Educandário Menino Jesus de Praga. Item 10  Emenda Parlamentar: As 
emendas são OASIS no valor de R$ 3.000,00(três mil reais) e Associação Sementinha do Amor $5.000,00 (cinco mil reais) após analisadas pelos 
conselheiros foram aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a se tratar, o Presidente Renato Afonso encerrou a reunião às 15h10min agradecendo a 
presença de todos, esta ATA foi redigida por mim Jacilane de Barros Ribeiro  1ª Secretária do CMAS, que será lida e aprovada pelos conselheiros 
presentes: Angela Martins Dib Rezende, Cassimeire Carvalho Silva Oliveira, Ana Lúcia Vasconcelos de Paula Moreira, Etevaldo Jorge S. Junior, Maria de 
Fátima Freitas Vieira, Maria das Graças Caetano Da Silva. Maria Auxiliadora Nardi, Onildo Barbosa, Marta de Oliveira, Renato Afonso Vinhal, Jacilane de 
Barros Ribeiro, Marco Antonio Azevedo Cury, Weufale Estaquio Diniz, Ana Paula Oliveira, José Manoel Moacir.  

 
ATOS OFICIAIS CONVALE 

C.P.L. 
 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - EXTRATO DE ALTERAÇÃO PARCIAL O Pregoeiro do CONVALE comunica  
que foram procedidas a alterações parciais no Edital referente ao  Pregão Presencial n. 001/2015  Registro de Preços n. 001/2015, que se encontram à 
disposição dos interessados, e nos termos do artigo 21  da Lei n. 8.666/93 c/c o artigo 4º , V, da Lei n. 10.520/2002, designa novamente novamente a 
sessão, para o dia 07/04/2014, às 15:00, na sede do CONVALE,  situada na Rua Antônio Moreira de Carvalho, n. 135, Bairro Boa Vista, na cidade de 
Uberaba, Estado de Minas Gerais. Uberaba, 19/03/2015. Leonardo Guedes Souza Monteiro. Pregoeiro Oficial. 

 
 

ATOS OFICIAIS CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - CGP 
ATA 

 
ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE UBERABA

  
No dia 19 de março de 2015, às 9h, reuniram-se na sala de reuniões do Gabinete do Senhor Prefeito  R1 os integrantes do Conselho Gestor de Parcerias 
Público-Privadas do Município de Uberaba. Presentes os conselheiros Paulo Eduardo Salge, Fernando Carlos Hueb de Menezes, Glauber Faquineli 
Fernandes, Alaôr Antônio Rodrigues Vilela, José Renato Gomes, sob a presidência do senhor Prefeito Paulo Piau Nogueira, os quais se reuniram com o 
objetivo de analisar e deliberar sobre os seguintes pontos: 1) pedidos de autorização para estruturação de Parcerias Público-Privadas para gestão de 
iluminação pública do Município de Uberaba; 2) deliberar sobre prorrogação de prazos para entrega de estudos relacionados aos projetos já autorizados, 
salvo projeto de iluminação pública. De início, apresentou-se a seguinte errata em relação à ata da 6ª reunião do CGP: onde se lê 12 de novembro de 2014, 
deve-se ler 12 de dezembro de 2014. Pelo Conselheiro Glauber foi informado sobre a possibilidade de ser celebrado Termo de Cooperação com a Unidade 
de PPP do Estado de Minas Gerais, para auxílio na análise dos estudos que serão apresentados à Prefeitura Municipal de Uberaba, o que foi aceito por 
todos. Também foi informado aos demais conselheiros que o projeto de lei do Programa Municipal de PPPs ainda está em análise pela Câmara Municipal de 
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Uberaba. Pelo conselheiro Paulo Salge foi explicada a situação jurídica da área que está sendo indicada para receber o novo Centro Administrativo, situação 
essa que não impede a continuidade dos estudos que a considerem como sendo o local onde o projeto será executado. Após as discussões, deliberou-se: 1) 
conceder autorização às empresas: Planova Planejamento e Construções S.A., Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda., GE Iluminação do Brasil e 
Eletricidade Ltda. e SELT Engenharia Ltda., Barbosa Mello Participações e Investimentos S.A; para que todas possam desenvolver, no prazo de 90 (noventa) 
dias, estudos de estruturação de Parcerias Público-Privadas que tenham por objetivo a gestão da iluminação pública no Município de Uberaba. Ficará a 
cargo do Conselheiro Fernando Carlos Hueb de Menezes a coordenação do Grupo de Trabalho que irá analisar os estudos de Iluminação que forem 
apresentados. 2) conceder, a partir dos respectivos vencimentos, mais 90 (noventa) dias de prazo para entrega de estudos concernentes aos projetos já 
autorizados, não se considerando a autorização já concedida em relação ao projeto de iluminação pública. Em seguida, o Presidente Paulo Piau Nogueira 
deu por encerrada a reunião e, nada mais havendo a relatar, eu, José Luiz de Paula Neto, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 
assinada por mim e demais presentes _________________. 

Paulo Piau Nogueira 

Alaôr Antônio Rodrigues Vilela Fernando Carlos Hueb de Menezes

Glauber Faquineli Fernandes José Renato Gomes

Paulo Eduardo Salge

ATOS OFICIAIS P.M.U
C.P.L 

 
 H O M O L O G A Ç Ã O  E  A D J U D I C A Ç Ã O  

  
Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório  CONVITE N.º 005/2015, cujo objeto é a contratação de profissional especializado, com 
graduação em psicologia, portador de pós-graduação e experiência comprovada na área de assistência social, para ministrar palestras, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e tendo a sua tramitação atendida a legislação pertinente, HOMOLOGO a licitação supracitada e 
ADJUDICO o seu objeto à licitante ELIANA VENÂNCIO RESENDE, vencedora desta licitação, com o valor global de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais), conforme decisão da Comissão Permanente de Licitação, nos termos da Ata de divulgação nº. 011/2015. 

Registra-se, cumpra-se e publique-se. Lavre-se o Contrato. 

Uberaba/MG, 18 de março de 2015. 

PAULO PIAU NOGUEIRA 
Prefeito Municipal 

 
H O M O L O G A Ç Ã O  

Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2015, objetivando a Contratação de empresa para 
prestação de serviços na prevenção e controle de pragas e vetores nas formas de dedetização e desratização, destinada à Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, e tendo a sua tramitação atendida a legislação pertinente, HOMOLOGO a licitação supracitada, na qual tornou-se vencedora a empresa 
abaixo relacionada, por atender ao solicitado no Edital e apresentar o menor preço pelo lote: 

ORGANOTRAT CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA - ME: 

LOTE 01  Valor global de R$ 16.380,00 (dezesseis mil, trezentos e oitenta reais). 

Registre-se, publique-se e lavre-se o contrato. 
Cumpra-se. 

Uberaba/MG, 18 de março de 2015. 

ECLAIR GONÇALVES GOMES 
Secretária Municipal de Administração 

(Autoridade Competente) 

 
H O M O L O G A Ç Ã O  

Após conhecido o resultado de julgamento do processo licitatório  PREGÃO ELETRÔNICO nº 371/2014, tendo como objeto Registro de Preços, tipo menor 
preço, para o futuro e eventual fornecimento de diversos materiais de limpeza e sacos plásticos para lixo, destinado à Secretaria Municipal de Administração 
e tendo a sua tramitação atendida a legislação pertinente, HOMOLOGO a licitação supracitada, na qual tornaram-se vencedoras as empresas abaixo 
relacionadas, por atenderem ao solicitado no Edital e apresentarem os menores preços pelos lotes: 

ATHIKA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP.: 

LOTE 11 - Valor global de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), sendo o valor unitário de R$ 2,42 (dois reais e quarenta e dois centavos).

LOTE 16 - Valor global de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), sendo o valor unitário de R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos). 
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