
ANO V - LAJEADO, TERÇA - FE IRA, 29 DE JUNHO DE 2021 - N O  685

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE LAJEADO - TO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N° 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI
A  I N F R A E S T R U T U R A  D E  C H A V E S  P Ú B L I C A S  B R A S I L E I R A  -  I C P - B R A S I L .

SUMÁRIO

CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 471 DE 25 DE JANEIRO DE 2017 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 34/2017

PÁGINA
DECRETO Nº. 090/2021/GAB/PREF  01
PORTARIA Nº. 017/2021/GAB/PREF 01
AVISO DE RETIFICAÇÃO 01
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2021 01
RESOLUÇÃO N° 06/2021 AOS 29 DE JUNHO DE 2021. 04

Antônio Luiz Bandeira Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 090/2021/GAB/PREF 
LAJEADO/TO, 29 DE JUNHO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO a necessidade de alteração dos membros da 
Equipe de Apoio, 

DECRETA:
Art. 1°. Destitui o membro da Equipe de Apoio, Srª. MARTA REGINA 

AIRES DA SILVA e nomeia a Srª GRÉCIA REGINA CORRÊA AIRES para 
integrar a Equipe de Apoio, constituída pelo Decreto n.º 037/2021/GAB/PREF, de 
05 de março de 2021, que tem como objetivo auxiliar a pregoeira nas  licitações 
na modalidade pregão presencial e eletrônico, registro de preços e adesão, no 
exercício de 2021.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

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

Registre–se, publique–se e cumpra–se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, aos vinte 
e nove dias do mês de junho de 2021.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 017/2021/GAB/PREF
LAJEADO/TO, 29 DE JUNHO DE 2021.

“Dispõe sobre a atribuição de função de servidor, e dá 
outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferida 

pela Lei Orgânica Municipal, nos incisos VII e XIV do artigo 70 e ainda nos 
termos do artigo 84 incisos IV e VI da Constituição Federal, aplicável em razão 
do princípio da simetria,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar a servidora BIANCA RIBEIRO DA SILVA, Assessor 
de Secretário, para, sem prejuízo de suas atribuições, atuar como Responsável 
Autorizada pela alimentação do sistema SICAP LO (TCE/TO), junto ao Fundo 
Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de 
Assistência Social e Prefeitura Municipal do Município de Lajeado do Estado 
do Tocantins.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre –se, publique – se e cumpra – se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO 
DO TOCANTINS, aos 29 dias do mês de junho de 2021. 

 
ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 019/2021

PROCESSO N° 669/2021

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAJEADO – TO, no 
uso de suas atribuições legais, torna público que o Edital, publicado no Diário 
Oficial da União, na Segunda-Feira, dia 21 de junho de 2021, Seção 3, Edição 
nº 114, pag. 249. Teve RETIFICAÇÃO referente ao descritivo dos objetos, no 
item 3 (Especificações do Objeto) do Termo de Referência do Pregão Presencial 
SRP 019/2021.

Por força das alterações e com base no Art. 21, §4º, da Lei nº.8.666/93 
c/c Art. 4º Inciso “V” e Art. 9º da Lei nº. 10.520/2002, a data e hora da disputa 
ficam remarcadas conforme abaixo:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 019/2021 - Abertura dia 14/07/2021, ás 08h00min, tipo, menor 
preço por item, que será realizada na Sala de Licitações, na sede da Prefeitura 
Municipal de Lajeado –TO, na Av. Justiniano monteiro s/n, Centro, CEP - 77.645-
00. Para Eventual Aquisição de móveis e materiais para equipar as unidades 
escolares e aparelhar seus setores administrativos conforme descrição constante 
no Termo de Referência.

As modificações/retificações do Edital, bem como o 1º Edital 
Retificado na íntegra estão disponíveis na,  sede da Prefeitura Municipal de 
Lajeado- TO  e site da Prefeitura https://www.lajeado.to.gov.br/).

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 063- 3519-
1235 ou e-mail. licita.lajeado@gmail.com.

Lajeado, aos 25 dias do mês de junho de 2021.

LUIZA RODRIGUES SOUZA BRASILEIRO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2021

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE LAJEADO- TOCANTINS

“Chamamento Público de proposta para seleção de projetos 
e autorização para captação de recursos por meio do 
Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, relativos 
à Promoção da Proteção e Defesa dos Direitos da Criança 
e do adolescente de Lajeado- TO.”

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – CMDCA DE LAJEADO-TO, no uso de suas atribuições 
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previstas na Lei Municipal nº 427/2014. 

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1. O propósito da formalização de parceria, através de Termo de 

Fomento, com Organizações da Sociedade Civil (OSC) e Órgãos Governamentais, 
será para execução de Projetos de cunho social, complementares ou inovadores, 
voltados a políticas públicas de Atendimento da criança e do adolescente, em 
conformidade com o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente - 
Lei n° 8.069/1990.

2. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO
2.1. O termo de fomento terá por objeto a concessão e apoio a projetos 

que abrangem programas de promoção, proteção e de garantia e defesa de direitos 
de crianças e Adolescentes, tendo como público alvo, crianças e adolescentes 
residentes no município de Lajeado/TO.

 
2.2. Os objetivos específicos da parceria em questão é fomentar e efetivar as

garantias fundamentais da criança e do adolescente no Município de 
Lajeado-Tocantins, através:

a) Do Direito à Vida e à Saúde;
b) Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade;
c) Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária;
d) Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária; 
e) Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer; e
 f) Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho. 
g) Esse edital terá a validade executados no período máximo de até 

48 (quarenta e oito) meses. 

3. OBJETIVO

 O Chamamento Público destina-se à análise e seleção de projeto de 
Entidades da Sociedade Civil (OSC) e Órgãos Governamentais que poderão ser 
financiados pelo saldo remanescente do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) 
de Lajeado -Tocantins, conforme valor do projeto.

 
4. JUSTIFICATIVA
4.1. A política municipal da criança e do adolescente se baseia no 

artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e na Lei Federal n° 8.069/1990 
- Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir desses instrumentos e em 
conformidade com a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente 
aprovada no âmbito das Nações Unidas em 1989, crianças e adolescentes 
passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos (e não mais como 
meros objetos de intervenção), respeitadas sua condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento, a prevalência de seu interesse superior, a indivisibilidade de 
seus direitos e a sua prioridade absoluta nas políticas públicas. 

4.2. A proteção integral de crianças e adolescentes, bem como a 
atenção para o seu desenvolvimento físico, intelectual, cognitivo, afetivo, 
social e cultural devem ser garantidos, sendo de responsabilidade do Estado, da 
família e da sociedade a sua promoção, proteção e defesa, colocando-os a salvo 
de ameaças e violações a quaisquer de seus direitos, além de garantir a devida 
averiguação e reparação decorrente de violações. 

4.3. Nos últimos anos, grandes conquistas foram alcançadas na 
garantia de direitos de crianças e adolescentes, em especial por meio de 
aprovações de importantes marcos legais. Nesse aspecto, destaca-se: a Lei 
n° 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional Socioeducativo, a Lei n° 
13.010/2014, que estabeleceu o direito da criança e do adolescente de serem 
educados e cuidados sem o uso de castigos físicos, tratamento cruel ou degradante 
e a Lei n° 12.978/2014, que tornou hediondo o crime de favorecimento da 
prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente 
ou de vulnerável. 

4.4. Diante desses avanços na normatização da garantia de direitos e 
na própria política de proteção a crianças e adolescentes, faz-se necessária uma 
organicidade, por meio da integração do governo municipal, sociedade civil e 
demais atores envolvidos no Sistema de Garantias de Direitos. 

4.5. Dessa forma, os chamamentos públicos promovidos pela 
administração pública municipal e conselhos de políticas públicas para a 
formalização de parcerias estratégicas potencializam a execução de ações 
previstas nos marcos normativos da infância e adolescência nos municípios 
brasileiros. 

5. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
5.1. Poderão participar deste Edital os Órgãos Governamentais e 

Organizações da Sociedade Civil (OSC), sendo estas consideradas aquelas 
definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” e/ou “c”, da Lei nº 13.019/2014: 

a) Entidade sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não 
distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, 
doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, 
brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou 
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e 
que os apliques integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma 
imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

b) As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867/1999; as 
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 
social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração 
de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de 
trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão 
rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse 
público e de cunho social; e 

c) As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a 
projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins 
exclusivamente religiosos. 

5.2- Somente poderão ser inscritos projetos das Organizações da 
Sociedade Civil e Órgãos Governamentais com registro válido no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescência (CMDCA) de Lajeado- 
Tocantins.

6. DOS DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO 
6.1 A inscrição será efetivada mediante o envio dos documentos 

listados neste item 6.1 – a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m e n. 

a) Ofício de encaminhamento (ver Anexo 1)
Este ofício deverá ser assinado pelo Presidente ou o equivalente 

da entidade. Para comprovar a sua regularidade jurídica e administrativa as 
organizações não governamentais, os documentos deverão ser encaminhados 
em envelope com dados da entidade e a seguinte identificação: ENVELOPE 
01 – DOCUMENTOS EDITAL nº 001/2021 LAJEADO- TOCANTINS, FIA.

b) Cópia da ata do mandato da diretoria em exercício;
c) Cópia de exemplar dos estatutos, regulamentos ou compromissos 

da instituição;
d) Cópia da certidão do registro e arquivamento dos atos constitutivos 

no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas;
e) Cópia do CNPJ atualizado;
f) Cópia do CPF e da Carteira de Identidade do Presidente da entidade 

ou cargo equivalente;
g) Cópia da lei municipal que dispõe sobre a declaração de utilidade 

pública, quando for o caso;
h) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS fornecido pela
Caixa Econômica Federal;
i) Certificado de regularidade fornecido pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS;
j) Certidões Negativas: de Débito municipal, estadual e federal;
l) Certidão de débitos trabalhistas;
m) Declaração de apoio de parcerias institucionais e sociais para a 

viabilização do projeto (quando houver);

6.2 Áreas de atuação.
6.2.1 Os projetos a serem apresentados para este Edital devem 

estar pautados nos Direitos Fundamentais conforme a Lei 8.069 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente e apresentar proposta de execução conforme os eixos 
apresentados:

6.2.1.1. DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE.

I. Projetos voltados, a prevenção de violência e exploração sexual, 
violência doméstica e ao abuso de substâncias psicotrópicas e patologias, as 
crianças e adolescentes.

II. Projetos voltados à prevenção da tuberculose, hepatites, DST/
AIDS.

III. Projetos voltados à prevenção da sexualidade e gravidez na 
adolescência.

IV. Projetos que qualifiquem e humanizem o atendimento nos serviços 
de saúde.

6.2.1.2. DO DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À 
DIGNIDADE.

I. Projetos de disseminação e de conhecimento do Estatuto da Criança 
e do Adolescente - ECA, da Lei Menino Bernardo - Lei 13.010/2014 e outras 
normativas legais que estejam relacionadas à preservação da inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral de crianças e adolescentes

6.2.1.3. DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E 
COMUNITÁRIA.

I. Projetos que potencializem ações de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos Familiares e Comunitários;

II. Atendimento a adolescentes egressos de medida de privação de 
liberdade (internação e semiliberdade) e que cumpram medidas socioeducativas 
em meio aberto, excepcionalmente até 21 anos principalmente aqueles 
relacionados à profissionalização e ao esporte;

III. Projetos que visem à divulgação de práticas exitosas no 
atendimento, promoção e defesa dos direitos



03ANO V - Nº 685 - TERÇA - FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2021 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LAJEADO
da criança e do adolescente em situação de violência ou risco social 

e que sirvam de exemplos para a prevenção ao ato infracional ou possam ser 
consideradas como ações restaurativas.

6.2.1.4. DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE 
E AO LAZER.

I. Projetos de educação ambiental e/ou formação de jovens agentes 
ambientais;

II. Projetos que desenvolvam ações de inclusão social para crianças 
e adolescentes com deficiências.

III. Projetos que possibilitem a realização de ações ligadas à promoção 
do esporte, cultura e lazer com foco na inclusão social e ações preventivas.

IV. Projetos de (dança, artes, brincadeiras, teatro dentre outros) 
que possibilitem a convivência familiar e comunitária, nos territórios de 
vulnerabilidade social.

6.2.1.5. DO DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO 
NO TRABALHO

I. Projetos voltados à formação e/ou qualificação profissional do 
adolescente – apoio à entrada no mercado de trabalho e geração de renda.

II. Projetos que propiciem a aprendizagem com base na lei do Aprendiz 
nº 10.097/00, que permitam a formação técnica profissional e metódica de 
jovens de 14 a 18 anos incompletos, dentro dos princípios da proteção integral 
do adolescente garantido pela legislação brasileira.

III. Ações voltadas ao apoio/suporte e permanência desses jovens 
adolescentes nas qualificações do

PRONATEC, com financiamento de ações que não estejam já previstas 
no escopo das regras do PRONATEC

7. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

7.1. Os projetos serão avaliados pelo CMDCA, por meio de Comissões 
Especiais, composta de dois (02) conselheiros governamentais e dois (02) 
conselheiros não-governamentais.

7.1.1. A Comissão de Avaliação ficará responsável pela elaboração 
dos pareceres e julgamento dos recursos no período estabelecido no cronograma 
deste Edital.

7.1.2. Mediante solicitação da Comissão de Avaliação, o CMDCA 
poderá reunir-se extraordinariamente para deliberar acerca dos projetos.

7.1.3. Os membros da Comissão da Avaliação ficam impedidos de 
participarem deste processo seletivo na condição de proponente direto.

7.2. Os Critérios de Avaliação dos projetos são os seguintes:
a) Estar de acordo com as ações estabelecidas pelo Plano Decenal 

dos direitos humanos da criança e do adolescente 2016-2026;
b) Consonância com os eixos apresentados neste edital;
c) Coerência entre a justificativa e os objetivos propostos no projeto;
d) Consistência do projeto em relação aos objetivos propostos e 

resultados esperados;
e) Fundamentação da metodologia e conteúdos propostos;
f) Especificação de monitoramento e sistema de avaliação;
g) Adequação do orçamento: coerência entre os valores solicitados; 

recursos necessários e meta de atendimento;
h) Qualificação dos recursos humanos adequados ao objeto do projeto;
i) Viabilidade do cronograma de execução do projeto;
j) Observância de não duplicidade e sobreposição de verba pública 

para um mesmo fim ou ação em projetos contidos nas atividades das Secretarias 
Municipais ou Estaduais;

k) Estar de acordo com os princípios e regras estabelecidos neste 
Edital;

l) Contrapartida da Entidade.

8. ETAPAS DE SELEÇÃO

8.1. Habilitação documental.
* Nesta etapa serão analisadas as condições jurídicas e administrativas 

das entidades, com base nos documentos enviados.
*O não envio de todos os documentos solicitados ou a existência de 

condições jurídicas e/ou administrativas que não estejam em plena consonância 
com as normas legais em vigor e nos casos em que a documentação, estiver 
incompleta, inadequada, acarretarão a desclassificação das propostas, não 
cabendo recurso.

8.2. Habilitação técnica das propostas.
*Após habilitação documental, terá início a etapa de habilitação 

técnica com a abertura dos envelopes contendo os projetos dos proponentes;
* A análise do Projeto será realizada a partir dos critérios de avaliação 

previstos neste Edital, por comissão de avaliação composta por conselheiros do 
CMDCA. A ausência de qualquer informação solicitada para análise técnica do 
projeto poderá implicar na sua eliminação do processo de seleção.

8.3. Aprovação pela Plenária do CMDCA/
* Os projetos serão deliberados em Plenária do CMDCA, tendo como 

referência os pareceres

preliminares elaborados pela Comissão de Avaliação e disponibilidade 
de recursos do FIA para o ano de 2021.

* O processo de seleção será concluído após a deliberação pela 
Plenária do CMDCA sendo o resultado publicado no site e no mural da Prefeitura 
Municipal de Lajeado /TO.

8.4. Recursos
* Os proponentes inabilitados em qualquer etapa da seleção poderão 

interpor recurso ao
CMDCA/ Lajeado- TO, dirigido ao Presidente do Conselho, no prazo 

de 07 (sete) dias uteis, a contar da data de publicação do resultado da etapa, 
protocolado na Secretaria dos Conselhos Municipais situada na Rua João Caldeira 
nº 2286- Centro. De segunda a sexta-feira em horário de expediente da Prefeitura 
de Municipal de Lajeado/TO;

*Recebido e conhecido o recurso pelo Presidente do Conselho, este 
o encaminhará de imediato à Comissão de Avaliação que terá 03 (três) dia, a 
contar do prazo final de interposição dos recursos, para reconsiderar sua decisão, 
ou, nesse mesmo prazo, submeter o recurso para julgamento pelo Plenário do 
Conselho, para proferir sua decisão, sendo esta publicada no site da Prefeitura 
e diário oficial do Estado do Tocantins.

* Os recursos interpostos após o decurso do prazo estabelecido neste 
Edital não serão conhecidos em razão de sua intempestividade, não cabendo 
recurso desta decisão.

8.5. Divulgação dos resultados do processo de seleção;
* As propostas selecionadas serão divulgadas no Portal da 

Transparência, no diário oficial eletrônico do Município.

9. DESTINAÇÃO DE RECURSOS ÀS ENTIDADES.

9.1. O apoio financeiro será formalizado por Termo de Colaboração 
entre a Prefeitura de Lajeado /TO e a entidade proponente selecionada, sendo 
este em consonância com as disposições legais e regulamentadoras concernentes 
a matéria.

9.2. Os recursos financeiros serão repassados do FIA diretamente para 
a conta bancária específica indicada pela organização e em número de parcelas 
previstas no Termo de Colaboração.

9.3. O financiamento não cobrirá despesas com:
a) cerimonial (a exemplo, ornamentação/decoração, mestre de 

cerimônia);
b) custos administrativos de manutenção e funcionamento da 

instituição proponente (luz, água, telefone, aluguel de imóvel, entre outros);
c) realização de despesas a título de taxa de administração, gerência 

ou similar;
d) gratificação, consultoria, assistência técnica, coordenação ou 

qualquer espécie de remuneração a servidores públicos estaduais e municipais 
integrantes da administração direta ou indireta,

e) pagamento de multas, juros ou correção monetária, inclusive 
aquelas decorrentes de pagamento ou recolhimento fora do prazo;

f) demais vedações legais;
g) bens imóveis que configurem investimento para a instituição 

conforme orientações contidas na Resolução CONANDA n.º 137/2010;

9.4. O financiamento só poderá cobrir despesas que estiverem 
especificadas no plano de trabalho e que atendam ao objetivo proposto no projeto;

10. ASSINATURA DO TERMO DE COLABORAÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS.

10.1. Após publicação das entidades não governamentais que tiveram 
seus projetos selecionados, terão até dia 26/07/2021 para entrega dos seguintes 
documentos elencados no item 6.1, atualizados, na Secretaria dos Conselhos, 
bem como, proceder a assinatura do Termo de Colaboração.

10.2. A Prestação de Contas deverá ser apresentada em duas vias, 
sendo original e cópia (com páginas numeradas, rubricadas e a última assinada), 
devendo ser entregue na Secretaria dos Conselhos direcionada ao CMDCA), a 
contar do início da execução do projeto até seu término. A Prestação de contas 
deverá se pautar na Instrução Normativa N. TC-14/2012 do Tribunal de Contas 
do Estado do Tocantins.

10.3. Declaração firmada pelo gerente da agência bancária na qual a 
entidade mantém conta corrente, informando o número, agência e denominação 
do órgão ou entidade e o CNPJ/MF.

10.4 Relatório das atividades dos últimos 12 meses conforme decreto 
7.373 de janeiro de 2014.

11.  DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES.

11.1. O CMDCA/ Lajeado -TO realizará o acompanhamento das 
atividades desenvolvidas pelas entidades conveniadas, através do monitoramento 
e avaliação de Prestação de Contas, visitas em qualquer fase do desenvolvimento 
das atividades e reuniões com as entidades.

11.2 O público-alvo a ser atendido pelo projeto deverá ser igual ou 
superior à 60% (sessenta por cento) do número total de atendimentos previsto no 
projeto, sob pena de não recebimento da parcela referente àquela ação.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS.
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12.1. O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas 

acarretará a aplicação, a juízo do Pleno do CMDCA, das seguintes sanções, 
independentemente da rescisão do Convênio, facultada a defesa prévia, no 
prazo de 05 (cinco) dias:

a) Advertência;
b) Suspensão das parcelas;
c) Suspensão temporária do direito de apresentar projetos junto ao 

CMDCA até a regularização dos compromissos estabelecidos no presente Edital;
d) Nos casos apurados de má utilização dos recursos ou de desvio 

de finalidade, será obrigatória a devolução dos valores liberados, sem prejuízos 
das sanções criminais, cíveis e administrativas;

e) Demais penalidades previstas em lei.
12.2. Cabe à Plenária do CMDCA de Lajeado /TO deliberar sobre as 

questões omissas neste Edital.
12.3. Este Edital passará a vigorar na data de sua publicação.

Lajeado- Tocantins, 29 de junho de 2021.

__________________________________________________
Fabiola Gonzaga Solino Pardinho 

Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente/ Lajeado- TO

Anexo 1
(utilizar a logomarca da entidade)
 

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO Of. XXXX/2021.

 Lajeado-Tocantins, XX de XXXXX de 2021.

 A SENHORA Fabiola Gonzaga Solino Pardinho 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

SC Assunto: Inscrição de projeto no Edital nº 001/2021 FIA 2021.

 Por meio deste, venho efetuar a inscrição da (nome da entidade e do 
projeto(s)) situada na cidade de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, no processo 
de seleção do Edital nº 001/2021. Assim sendo solicitamos analise do projeto 
ora encaminhado em conformidade com o Edital mencionado acima. Para tanto 
encaminho os seguintes documentos solicitados no item. 

Cópia da ata do mandato da diretoria em exercício; 
Cópia de exemplar dos estatutos, regulamentos ou compromissos 

da instituição; 
Cópia da certidão do registro e arquivamento dos atos constitutivos 

no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 
Declaração de funcionamento regular da instituição atestado pelo 

Município; 
Cópia do CNPJ atualizado; 
Cópia do CPF e da Carteira de Identidade do Presidente da entidade 

ou cargo equivalente;
 Cópia da lei municipal que dispõe sobre a declaração de utilidade 

pública, quando for o caso; 
Certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS fornecido pela Caixa Econômica Federal;
 Certificado de regularidade fornecido pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; 
Certidões Negativas: de Débito municipal, estadual e federal;
 Certidão de débitos trabalhistas. 

Neste ato, declaro estar ciente e de acordo com as condições expressas 
no Edital nº 001/2021 FIA 2021

Local e data:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(Assinatura do Presidente ou equivalente) Nome:

RESOLUÇÃO N° 06/2021 AOS 29 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre a Criação da Comissão especial julgadora do 
Edital de Chamamento Público 001/2021. 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE LAJEADO – Tocantins, no uso de suas atribuições e tendo 
em vista o que dispõe a Lei Municipal n° 427/2014 e considerando a deliberação 
plenária do CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 29 de junho de 2021.

RESOLVE:
 
Art. 1º- Instituir a Comissão especial Julgadora do Edital de 

Chamamento Público nº 001/2021

Art.2º- Ficam nomeados para compor Comissão especial julgadora 
para análise do processo do Edital de Chamamento Público 001/2021 os 
seguintes membros:

Representantes Governamentais: 
- ROSEANE GONÇALVES DOS REIS FERREIRA
- FRANCILÉIA PEREIRA DA SILVA PARENTE

Representantes não Governamentais: 
- JULIANA DA SILVA SANTOS
- ANDRÉIA JACÓ DE ARAUJO

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Lajeado/TO, aos 29 de junho de 2021.

________________________________
Fabiola Gonzaga Solino Pardinho 
Presidente do CMDCA/Lajeado-TO 


		2021-06-29T18:12:13-0300
	MUNICIPIO DE LAJEADO:37420650000104




