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Prefeitura Municipal de Catalão 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 

Ata Edital do termo de fomento Edital 003/2021 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Catalão/GO - CMDCAC. 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2022, na sede da Secretaria de Promoção e Ação Social 

foi realizada uma reunião ordinária da Comissão de avaliação de Projetos do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Catalão/GO, para avaliação de projetos referentes ao Edital 

003/2021 de chamamento público - PROCESSO: 2021035561, que tem por objeto o credenciamento 

de Propostas de Organizações da Sociedade Civil. Presentes na sessão os seguintes Conselheiros: 

Edmilson Mariano da Silva, Cynthia Maria de Mello Campos e Luciano Felix de Souza Netto. Aberta a 

reunião, os envelopes de propostas técnicas foram abertos (ENVELOPE “A” – PROPOSTA TÉCNICA) e 

avaliados de acordo com o Edital. PROPOSTAS QUE ATENDERAM 100% O EDITAL: Associação 

Catalana de Equoterapia – Projeto “Atendimento e escuta especializada aos pais e/ou responsáveis 

dos praticantes de equoterapia” – 44 crianças – R$ 82.700,00; Associação Catalana de Equoterapia 

– Projeto “Construção de muro e calçada em terreno da sede da Associação Catalana de Equoterapia” 

– 44 crianças – R$ 378.600,00; Instituto João Margon – Projeto “Aquisição de Equipamentos 

Específicos para Astronomia” – 144 crianças – R$ 91.458,11; Instituto João Margon – Projeto “Criação 

de conteúdos didáticos para mídias” – 144 crianças – R$ 112.704,36; Santa Casa de Misericórdia de 

Catalão – Projeto “Aquisição de aparelho de Bilirrubinômetro Transcutâneo para o Berçário” – 46 

crianças – R$ 32.000,00. PROPOSTAS QUE NÃO ATENDENRAM 100% DO EDITAL: Associação dos 

Policiais Rodoviários federais do Brasil – Projeto “Pequeno Aprendiz do trânsito” – 700 crianças – R$ 

91.445,76 – Não atendem o Edital nos itens: 2.7; 3.2.9; 6.7.3; 6.7.5.1; 6.7.5.2; 6.7.6.1; 6.7.7. Obras 

Sociais Casa do Caminho Família Lima – Projeto “Estrelas que brilham” – 118 crianças e adolescentes 

- R$ 85.000,00 – Não atende o Edital nos itens: 2.4 letra F, letra G e letra E; não apresenta Estatuto 

Social e Regimento Interno conforme item 2.7 do Edital; não apresenta item 6.7.3, não atende o item 

6.7.4, não apresenta item 6.7.5, item 6.7.6, item 6.7.6.1, item 6.7.7 e item 6.8 do Edital. Associação 

Casa de Biel – Projeto “Karatê: disciplinar e vencer” – 70 crianças (mas fala em apenas 35 vagas) – R$ 
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101.572,00 – Não atende o Edital nos itens: 2.7 (não apresentou o regimento interno); 2.4 letra F e 

G; 6.7.7; 6.7.6.1. Obras Sociais Jorge Faim Filho – Projeto “Chegou a hora de crescer IV” (Futsal e 

Karatê) – 180 crianças – R$ 226.000,00 - Não atendem o Edital nos itens: 2.4 letra F (só apresentou 2 

orçamentos); 2.7 (não apresentou o regimento interno); 6.6.2.2 (falta o NÚMERO); 6.7.4 (não está 

claro o qual o valor do termo de fomento, mistura valores de proponente e concedente); 6.8.1 (são 

fotos de obra, parede, que não comprovam capacidade técnica operacional. Obras Sociais Jorge Faim 

Filho – Projeto “Mãos que tocam Vlll” – 100 crianças – R$ 240.312,00 - Não atendem o Edital nos 

itens: 2.4 letra F (só apresentou 1 orçamento); 2.7 (não apresentou o regimento interno); 6.6.2.2 

(falta o NÚMERO); 6.7.4 (encargos trabalhistas foram destacados, mas NÃO somados as despesas 

com recursos humanos). FENOVA – Projeto “Aprendizagem Lutheria Nova Vida” – 16 crianças – R$ 

127.307,13 - Não atendem o Edital nos itens: 2.4 letra F e G; 2.7 (não apresentou Estatuto e 

Regulamento Interno). Escola Creche São Francisco de Assis – Projeto “Reestruturando a Creche” – 

220 crianças – R$ 133.925,90 - Não atendem o Edital nos itens: 2.4 letra F. Associação de pais e 

mestres do CEPI da PMG – Projeto “Construindo o Futuro ll – Qualidade e Segurança” – 523 crianças 

– R$ 59.765,07 - Não atendem o Edital nos itens: 2.4 letra F; 2.7 (falta o Regimento interno); 3.2.9 

(projeto não é EXCLUSIVO à Catalão); 6.7.7. Associação Laços de Bem – Projeto “Alfabetização e 

Letramento através de Jogos e Brincadeiras” – 40 crianças – R$ 103.490,00 - Não atendem o Edital 

nos itens: 2.4 letra F; 2.7 (faltou Estatuto e Regimento Interno). Associação dos Diabéticos do Sudeste 

Goiano – Projeto “Viver mais e melhor com Diabetes” – 20 crianças – R$ 192.700,00 - Não atendem 

o Edital nos itens: 2.7 (faltou Estatuto e Regimento Interno). Para as Organizações da Sociedade Civil 

que não atenderam 100% do Edital, a comissão encaminhou diligência para cada uma ressaltando os 

pontos a serem cumpridos e deu prazo de 05 dias corridos, contados a partir do dia 28/01/2022 para 

que as mesmas apresentem os ajustes citados. Esta deliberação foi feita em caráter excepcional, no 

que pese o item 3.2.4 do Edital, considerando que é interesse da sociedade civil, a aprovação do maior 

número de projetos sociais, beneficiando as comunidades vulneráveis. Após o recebimento das novas 

propostas de trabalho, a comissão de avaliação de projetos se reunirá para a avaliação e pontuação 

dos projetos, conforme prevê a Lei 13.019/2014, e então as Instituições com pontuação acima de 70, 

receberão a chancela para a captação de recursos. Nada mais havendo a ser registrado, eu, Cynthia 

Maria de Mello Campos, assino como secretária. Juntamente com os demais presentes:  
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 Cynthia Maria de Mello Campos 

              SECRETÁRIA  

 

Edmilson Mariano da Silva                         

                VICE PRESIDENTE     

 

Luciano Felix de Souza Netto 

               SUPLENTE 

 

                                     


