
Secretária de Estado de
Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos

Protocolo: 2017000045292
CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE EMPRESA

PRESTADORA DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO COM DESTINO FINAL DE ENTULHO, TERRAPLANAGEM E CERCAMENTO DE PRÉDIO
DO IPV

 
A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos  lançou convite para apresentação

de proposta de empresa para executar a demolição com destino final de entulho, cercamento e terraplanagem do Instituto Penal
de Viamão - IPV. A presente contratação integra o Programa de Oportunidades e Direitos (POD), viabilizado com recursos do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os envelopes das propostas serão aceitos pela Comissão de Licitação até às
17h do dia 09/01/2018.

Convite e documentação exigidos podem ser consultados no site www.sdstjdh.rs.gov.br, em Serviços e
Informações – Destaques POD/BID RS.

Editais
Protocolo: 2017000045293

EDITAL FECA Nº 01/2017 CEDICA/RS

Dispõe sobre Edital de Chamamento Público para seleção e
financiamento de projetos que tenham por foco a política de atenção à
Criança e ao Adolescente.

Art. 1º No uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Estadual nº 9.831/93, alterada pela Lei nº 12.484, de 12/05/2006,
o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente do Rio Grande do Sul – CEDICA/RS e a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos – SDSTJDH, tornam público que estarão disponibilizando
recursos oriundos do Fundo Estadual Para a Criança e o Adolescente – FECA, para Organizações da Sociedade Civil - OSC e
Órgãos Públicos – OP objetivando a viabilização de projetos voltados ao atendimento de crianças e adolescentes de forma direta
e indireta.

Capítulo I – Dos Objetivos

Art. 2º Objetivo geral: Seleção e financiamento de projetos que tenham por foco a política de atenção à Criança e ao
Adolescente, nos limites estabelecidos no presente Edital.

Art. 3° Objetivo específico: Ênfase na promoção de direitos humanos e na proteção integral e prioritária do segmento Criança e
Adolescente, particularmente das seguintes ações:

Implementar e fortalecer ações preventivas e/ ou protetivas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
e/ou risco pessoal e/ou social;
Promover o fortalecimento do trabalho em rede e parcerias;
Realizar ações integradas nas áreas da educação, saúde e assistência social;
Promover atividades relacionadas ao esporte, cultura e lazer;

Capítulo II – Das Linhas de Financiamento e limite de recursos
Art. 4° Projetos que objetivem atender de forma DIRETA ou INDIRETA à criança e ao adolescente, com ênfase no fortalecimento
de vínculos familiares e convivência comunitária, nas linhas descritas abaixo. Para efeitos deste edital, entende-se:

Atendimento direto: realizado por aquelas instituições que executam serviços, programas e projetos diretamente com
crianças, adolescentes e suas famílias;
Atendimento indireto: realizado por aquelas instituições que desenvolvem ações de assessoramento e formação na
promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes; e aquelas que tenham em suas finalidades a
defesa, a garantia e efetivação dos direitos de crianças e adolescentes.

Parágrafo único: Segue a tabela com linhas de financiamento, tipo de atendimento e valor dos projetos:

Linha de Financiamento Tipo de atendimento Número de Projetos Valor Total
financiando no edital

Enfrentamento a todas as formas de violências:
doméstica, física, psicológica e ao abuso sexual;

Direto
Indireto

5
5

300.000,00
150.000,00

Atendimento ao adolescente em cumprimento de
medida socioeducativa;

Direto
Indireto

5
5

300.000,00
150.000,00
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Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


