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MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 
GABINETE DA SECRETARIA NACIONAL DA FAMÍLIA 

Setor Bancário Sul Quadra 2, Bloco H Lote 8 
Brasília, DF. CEP 70297-400. - h�p://www.mdh.gov.br

EDITAL Nº DE ALTERAÇÃO Nº 02/2022

PROCESSO Nº 00135.203627/2022-17

ALTERAÇÃO 
 

A SECRETÁRIA NACIONAL DA FAMÍLIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 8º do
Anexo I do Decreto nº 10.883, de 06 de dezembro de 2021 e a Portaria nº 06 de 12 de janeiro de 2021, 
torna pública a alteração do Edital n°3/2022, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União de 15
de junho de 2022, Seção 3, página 166, nos seguintes termos:

 

1. O PRIMEIRO CRITÉRIO, DA TABELA P3, DO ITEM 9.5 PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE
REDAÇÃO:

 

  Tabela P3
 
Primeiro Critério de aferição (inciso I do art. 8º do Decreto nº 10.509, de 2020)
 
Municípios que registraram os índices mais elevados de violação dos direitos  de crianças e
adolescentes , visto que o público-alvo dos projetos são famílias com crianças e adolescentes até
os 14 anos, a partir de registros de direitos violados no Sistema para Infância e Adolescência -
SIPIA Conselho Tutelar.
Variáveis consideradas/ Fontes dos dados/ Marco temporal:
População de crianças e adolescentes
residentes no Município, levantada pelo
Censo Demográfico de 2010, do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, e obtida no Sistema
IBGE de Recuperação Automática -
SIDRA, disponível em
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-
demografico/demografico2010/universo-
caracteristicas-da-populacao-e-dos-
domicilios 

Número absoluto de direitos violados registrados no
Sistema de Informação Para Infância e Adolescência -
SIPIA Conselho Tutelar
(https://sipiaconselhotutelar.mdh.gov.br ) em 2021,
referente ao Município, obtida por envio de dados pela
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do
Ministério e disponível em:
https://sipiaconselhotutelar.mdh.gov.br/relatorio/direito-
violado-por-localidade ).

Fórmula de cálculo/ Pontuação: mínima 0 e máxima 2.600
O índice é obtido a partir da quantidade total de violações de direitos registradas no município
em 2021, dividido pela respectiva população total no ano de 2010, multiplicado por 1.000
(mil).O resultado do índice de cada município é normalizado em relação aos resultados dos
demais municípios pela fórmula: Inorm = (Imun - Imin) / (Imax - Imin),onde, Imun é o índice do
município antes de normalizar Imin é o índice mínimo de todos os municípios do Brasil Imax é o
índice máximo de todos os municípios do Brasil Inorm é o índice normalizado, que varia entre 0
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e 1.O resultado normalizado é multiplicado pelo peso de 2.600 desse critério. A pontuação
mínima desse critério é zero e a máxima é 2.600 (dois mil e seiscentos pontos). 

 

2. O QUARTO CRITÉRIO, DA TABELA P3, DO ITEM 9.5 PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE
REDAÇÃO:

 

Quarto Critério de aferição (inciso IV do art. 8º do Decreto nº 10.509, de 2020)
 
Municípios que registraram os menores valores do Índice de Desenvolvimento Humano
Variáveis consideradas/ Fontes dos dados/ Marco temporal:
Índice de Desenvolvimento Municipal - IDH-M do "Atlas do Desenvolvimento Humano no
Brasil", de 2010, elaborado sob responsabilidade do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e disponível no site abaixo:
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-municipios-2010.html 
Fórmula de cálculo/ Peso/ Pontuação: mínima 0 e máxima 2.400
Simples conversão da expressão numérica do IDH em pontos, a partir do seu limite na escala
IDH, que vai de 1,000 até 0,000, atribuindo-se a cada município os pontos correspondentes à
diferença de seu índice IDH para 1,000, multiplicado pelo peso de 2.400. A pontuação máxima
do critério é 2.400 (dois mil e quatrocentos pontos).

3. Os demais itens do referido edital permanecem inalterados.

ANGELA GANDRA MARTINS
Secretária Nacional da Família

 

0.1.  

Documento assinado eletronicamente por Angela Vidal Gandra da Silva Martins, Secretária
Nacional da Família, em 19/08/2022, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 3139226 e o código CRC 3E1C30A0.

Referência: Processo nº 00135.213176/2021-37 SEI nº 2515562
Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos Administra�vos
da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Con�nuados com mão de obra
sem dedicação exclusiva
Atualização:  Agosto/2019
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