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TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 024/2022 

TERMO DE DISPENSA 008/2022 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE OLHOS D’ÁGUA/MG., NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

 
 

RESOLVE, 

 

 
RATIFICAR E HOMOLOGAR o PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO 024/2022, DISPENSA NO 

008/2022, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serv iços 

especializados e administrativo operacional de Assessoria em Assistência Social, 

conforme contrato de programa a ser formalizado com o CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE 

MINAS - CODANORTE, CNPJ 19.193.527/0001-08, nos termos  do §1°, inciso I I I, do art. 2° 

da Lei nº. 11.107/05 e no art. 18 do Decreto Federal n°. 6.017/07, como autor iza o 

inciso XXVI  do artigo 24, da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, conforme justif icativa 

apresentada pela Comissão Permanente de Licitações e parecer da Assessoria 

Jurídica, autorizando a contratação do Consórcio. 

 

Intime-se o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 

SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS - CODANORTE, CNPJ 19.193.527/0001-08, para a 

formalização do competente termo de contrato, pelo período de 12(doze) meses e 

para a seguinte prestação de serviços: 

 

ITEM QTD. UNID. DESCRIÇÃO UNIT. 
TOTAL 12 
MESES 

1 12 Sv . 

Prestação de serv iços técnicos especializados e administrat iv o 
operacional, v isando o acompanhamento na área de 
assistencial social, bem como acompanhamento de 
transferência de recursos financeiros, firmados com a 
administração Pública Federal e estadual, iniciando-se com a  
elaboração de projetos, rede suas, propostas e consultas, 
planos de trabalho e prestação de contas, realizando todo o 
acompanhamento necessário em atenção as determinações 

normativ as e legais de cada instituição. 
• Elaboração de Diagnóstico no âmbito da Política de 
Assistência Social; 
• Apoio técnico no Planejamento das ações da Política de 
Assistência Social; 
• Acompanhamento e Organização dos Programas Sociais; 
• Apoio técnico direcionadas aos técnicos, gestores e 
trabalhadores que compõe o Sistema Único de Assistência 
Social- SUAS para auxiliá-los na execução da política. 
• Oficinas prática e v iv ências na oferta dos serv iços de 
Proteção Social, bem como na rede socioassistencial do 
município. 

5.000,00 60.000,00 
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• Apoio técnico na elaboração do Orçamento anual na á rea  
de Assistência Social; 
• Apoio técnico em gerencia de operações e recursos 

humanos em assistência social; 
• Apoio técnico no tocante a financiamento Política de 
Assistência Social no município inclusiv e nas prestações de 
conta referente ao Coo-financiamento repasses federais e 
estaduais; 
• Orientação para o preenchimento dos Planos de Ação – 
Ministério de Desenv olv imento Social e Agrário (Ministério da 
Cidadania) – (Recurso do Gov erno Federal); 
• Apoio técnico na elaboração de instrumentais para 
fortalecimento da gestão da Política de Assistência Social; 
• Oferta de Oficinas e Capacitação aos Conselhos Municipais 
v inculados a Secretária de Assistência Social no município; 
inclusiv e as orientações referentes às legislações que 

regulamentam tais conselhos; 
• Apoio técnico referente aos sistemas que compõe a Rede 
Suas WEB; 
• Realização de v isita técnica nos municípios associados e 
posterior a construção do Pré-Diagnostico sobre as fragilidades 
identificadas; 
• Apoio técnico para os Conselhos Tutelares para 
fortalecimento de sua interv enção na defesa dos direitos das 
crianças e adolescentes nos municípios; 
• Apoio técnico na elaboração de Projetos a ser executados 
junto aos Conselhos Municipais; 
• Apoio técnico  na execução do Serviço de atentando-se as 
metas pactuados no município, bem como assessoria no 

preenchimento do Sistema de Informação do Serv iço de 
Conv iv ência – SISC; 
• oferta de capacitação e v isitas técnicas referente a 
execução do serv iço 
• Apoio técnico no preenchimento dos Relatórios Mensais de 
atendimento CRAS/CREAS, Prontuário SUAS, Elaboração de 
outros instrumentais técnicos para melhor agilidade e 
quantificação dos dados; 
• Suporte técnico on-line dos serv iços executados no âmbito 
da política de assistência social; Treinamento e capacitação 
dos profissionais que atua na Política de Assistência Social; 
Suporte técnico na construção de estratégias para articulação 
com a rede intersetorial; 

• Apoio técnico na execução das Conferências Municipais a 
serem realizadas pelos conselhos no município; 
• Apoio técnico na Construção da Lei que regulamenta o 
Sistema único de Assistência Social nos municípios; 
• Apoio técnico com ênfase nas ações relacionadas às metas 
estabelecidas no Pacto de Aprimoramento 
Apoio técnico  referente ao monitoramento e implantação da 
Sistematização da Vigilância Social; 

 

Publique-se. 

 

Olhos D’Água/MG., 02 de março de 2022. 

 

 

Rone Douglas Dias. 

Prefeito Municipal. 

 


