
ASSOCIAÇÃO PONTO CULTURAL  
CNPJ: 05.768.787/0001-50 

www.associacaopontocultural.org.br/ 

Rua Geraldo Vasconcelos, 485/A – Estoril – Belo Horizonte - Mg Cep: 30.494-100 

e-mail: associacaopontocultural1998@gmail.com  

 
 
 

Cotação 05/2020 
 

Termo de Colaboração nº 16.614/2020 
 
 

Referência: Contratação da prestadora de serviços para 
campanhas de prevenção de uso de drogas, por meio de  
comunicação digital, apresentações de teatro e musicais e 
capacitações aos coordenadores pedagógicos e parceiros ao 
Ministério da Cidadania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezadas Senhoras e Prezados Senhores, 
 
 
 
 
 
 
A ASSOCIAÇÃO PONTO CULTURAL, vem pelo presente, convidar V.Sª a fazer parte do processo seletivo que tem por 
finalidade a contratação da prestadora de serviços para campanhas de prevenção de uso de drogas, por meio de 
comunicação digital, apresentações de teatro e musicais e capacitações aos voordenadores pedagógicos e parceiros. 
 
Certos da compreensão de todos, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam 
necessárias. 
 
 

 

 

 

Belo Horizonte, 02 de Dezembro de 2020. 
 
 

_________________________________ 
Patrícia Cesário Coimbra 
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TERMO DE REFERÊNCIA - Condições de Fornecimento 
 

1. Natureza do projeto: envolvidos, antecedentes e condições gerais. 

A ASSOCIAÇÃO PONTO CULTURAL, é uma associação civil, sem fins lucrativos, que atua na área de assistência social, 
esporte e lazer, há mais de vinte e sete anos e tem como foco principal o lazer como fatos de desenvolvimento de 
caráter cultural, recreativo, esportivo, assistencial, filantrópico, educativo e de prevenção a drogas. 

 
O Objetivo do Termo de Fomento em parceria com a Ministério da Cidadania é o Projeto Ascender, o qual tem como 

objeto  a implementação  de Rede Intersetorial de Prevenção sobre  Drogas no município de  Belo Horizonte, por 

meio de: articulação de parceiros para a formação da rede intersetorial de prevenção, aplicação das medidas de 

prevenção e capacitação para o enfrentamento às drogas e aprimoramento das oficinas de música, esporte e dança 

com novos equipamentos. 

 

2. Justificativa: 
 

Entre cada 10 dependentes químicos em Minas Gerais, cerca de oito, iniciaram nas drogas com idades entre 5 e 17 

anos. Os dados divulgados pelo Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas (Cread), da Secretaria de Segurança 

Pública (Sesp-MG), acedem a luz de alerta para os pais, diante do aumento do consumo de entorpecentes no estado: 

o número de atendimentos na instituição cresceu em 17,4% nos dois últimos anos, saltando de 11.351 pessoas em 

2015, para 13.324 em 2016. Estado de Minas, em 04/05/2017 

Na cidade de Belo Horizonte, a faixa etária, de 10 a 14 anos, se enquadra no início do uso de drogas na adolescência, 
de acordo com dados do SOS Drogas, que diz sobre  o início do uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, entre 12 e 
17anos, por número expressivo de jovens. Em relação ao abuso de drogas entre os adolescentes 42 que deram entrada 
no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional - CIA/BH, do total de 9.150 adolescentes 
entrevistados, no período de 2011. Segundo o Relatório Estatístico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais: 72,1% dos respondentes alegaram fazer uso de álcool; 67,1% disseram fazer uso de maconha; 62,4% 
declararam o consumo de tabaco; 32,8% afirmaram fazer uso de cocaína, enquanto 29,6%, de inalantes; 5,6% uso de 
crack e 1,7% uso de psicofármacos. Ressalta-se o uso das drogas lícitas, álcool e tabaco, entre adolescentes, 
corroborando o que foi apresentado pelos dados do SOS Drogas.  

Sendo assim, a execução do projeto Ascender será de grande importância para a comunidade e a grande BH, pois 
promoverá reflexões e ações preventivas sobre o impacto das drogas na vida dos adolescentes e jovens e os prejuízos 
associados, além de promover atividades de esporte, cultura e lazer. 

 

 Quadro de Pesquisa de Preço: 

Nº Especificação do Item/Serviço QUANT. 
VALOR MÉDIO COTADO 

Valor Unitário Valor Total 

1 

Campanhas de Comunicação Digital para a População, com foco nos pais e 
educadores; apresentações de teatro e musicais para os atendidos; 
capacitações aos Coordenadores pedagógicos e parceiros.    

1 
 R$      

80.000,00 
 R$ 

80.000,00  
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3. As cotações financeiras devem ser enviadas até o d ia 09 de Dezembro de 2020, para a sede da 

ASSOCIAÇÃO PONTO CULTURAL na RUA RUA GERALDO VASCONCELOS, 485/A – ESTORIL – BELO 

HORIZONTE CEP: 30.494-100, juntamente com o Contrato ou Estatuto Social do Proponente, bem como 

com a Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 
4. O resultado será comunicado nas redes sociais da entidade. 

 
Belo Horizonte - MG, 02 de Dezembro de 2020. 

 
 

_________________________________ 
Patrícia Cesário Coimbra 

Presidente 

 
 

mailto:associacaopontocultural1998@gmail.com

