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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 
 
 
O Município de Dom Viçoso, MG, torna público nos termos do §3º do Art. 75 da Lei nº 
14.133/2021, o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados, com o 
objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação, 
conforme objeto a seguir: 
 
Os interessados deverão encaminhar suas propostas até às 16:00 horas do dia 08/06/2022 
para o e-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br 
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em 
consultoria de gestão e monitoramento de convênios e contratos multidisciplinares, captação 
de recursos. Consultoria, desenvolvimento de projetos e orientação na elaboração de projetos 
para captação de recursos federais, provenientes do Orçamento Geral da União, de emendas 
parlamentares, de editais e relacionados para atendimento ao Setor de Educação do Município 
de Dom Viçoso, MG. 
 
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

• Cadastramento e operacionalização do SIMEC (Sistema Integrado de 
Monitoramento, Execução e Controle); 

• Monitoramento do Plano Municipal de Educação (PME); 

• Assessoria para os gestores das unidades escolares do município nos programas 
que integram o PDDE Interativo; 

• Assessoria e execução dos programas que integram o PAR – Plano de Ação 
Articulada do município; 

• Implantação do AEE – Atendimento Educacional Especializado para os alunos da 
rede com deficiência; 

• Capacitação de servidores públicos para desenvolver atividades com os discentes 
do Programa “Novo Mais Educação”, com temas: Empatia, Direitos e Deveres e outros temas 
similares; 

• Apresentação de fundamentos legais necessários para a execução dos repasses 
federais feitos ao município; 

• Monitoramento e execução de ações aprovadas no PAR – Plano de Ação 
Articulada; 

• Assessoria para os gestores das unidades escolares para execução e prestação de 
contas do Programa Dinheiro Direto na Escola; 

• Oferecer subsídios legais e pareceres para aprovação de contas dos repasses no 
SIGPC (Sistema de Gestão de Prestação de Contas); 

• Manifestações necessárias ao correto funcionamento dos Programas (PNAE, 
PNATE, PDDE, Apoio às Creches, Mais Educação, Salário Educação e outros afins); 

• Oferecimento de informações para cadastro dos Conselhos do CAE e CACs 
FUNDEB; 

• Monitoramento de Adesão de compras, bem como elaboração de contratos no 
SIGARP – Sistema de Gerenciamento de Adesão de Registro de Preços; 

• Subsidiar os setores de finanças, educação e licitação nos processos de compras 
feitos por meio do SIGARP (Sistema de Gerenciamento de Adesão de Registro de Preços); 

• Atendimento imediato via telefone ou internet com a finalidade de responder a 
questionamentos dos técnicos da educação sobre assuntos constantes nos tópicos anteriores e 
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• A contratada deverá realizar os serviços home office e também na obrigatoriedade de 
prestar mensalmente uma visita na sede do Município, como também, no mesmo prazo, 
verificação e análise presencial dos documentos referentes aos Projetos protocolados e em 
andamento junto ao Ministério da Educação, ao FNDE e em outros Órgãos Federais, 
necessários ao processamento e aprovação dos referidos Projetos e, ainda, acompanhamento 
sempre que necessário do Prefeito e/ou de seus Assessores em diligências junto ao Ministério 
da Educação ou FNDE. 
 
DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
O preço a ser proposto deverá ser considerado por mês, com valor unitário e total, com todas 
as despesas inclusas, conforme planilha abaixo: 
 
O pagamento deverá ser em até 10 (de) dias, após o mês vencido, com apresentação da Nota 
Fiscal. 

 
Item Descrição Unid. Quant. Preço 

Unitário 
Preço 
Total 

 
01 

Prestação de serviços técnicos especializados em 
consultoria de gestão e monitoramento de 
convênios para captação de recursos federais, 
provenientes do Orçamento Geral da União, de 
emendas parlamentares, de editais e relacionados 
para atendimento ao Setor de Educação do 
Município de Dom Viçoso, MG. 

 
Mês 

 
12 

  

 
 
Informações complementares poderão ser solicitadas neste mesmo e-mail ou pelo telefone (35) 
3375 1100. 

 
Dom Viçoso, 06 de Junho de 2022. 

 
    

 
 

Pedro de Moura Campos 
Agente de Contratação 
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