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SEQ ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UN QUANT UN TOTAL

1 24399 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA, GERENCIAMENTO. monitoramento, operacionalização e

execução das ações de serviços da Atenção Básica, no ambito do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Monte Azul/MG,

compreendendo as seguintes atividades a) Consultoria em Gestão financeira e Orçamentária dos Recursos do Bloco de Financiamento da

Atenção Básica de Saúde, b) Serviços de análises, acompanhamento e montagem de processos de prestações de contas de recursos

financeiros de emendas parlamentares federais relacionados à Atenção Básica, c) Serviços de análises, acompanhamento e montagem de

processos de prestações de contas de recursos financeiros de programas e projetos federais do Ministério da Saúde relacionados à Atenção

Básica, d) Serviços de análises, acompanhamento e montagem de processos de prestações de contas de recursos estaduais de emendas

parlamentares, programas e resoluções, tais como 1. Cofinanciamento da Atenção Primaria a Saúde 2. Reforço do custeio das Ações e

Serviços de Saúde e Fortalecimento da Atenção Primaria a Saúde 3. Politica Estadual de Promoção a Saúde, e) Monitoramento e Avaliação do

Sistema SIGRES para orientações e realizações das ações, relacionada às politicas da Atenção Primária a Saúde, tais como 1. Assinatura de

termos de compromissos, 2. Repositórios dos documentos, 3. Validação das metas dos indicadores pactuados, incluindo apresentações de

justificativas quando necessário, f) Monitoramentos, avaliações, capacitações, orientações para desenvolvimento das políticas da Atenção

Primária a Saúde, no que diz respeito a pactuações, indicadores e metas, g) Orientações quando a inclusão das politicas públicas da atenção

primária a saúde nos instrumentos de gestão municipal para planejamento e prestação de contas, h) Elaboração de Projetos Técnicos para

implantação de programas e politicas de saúde relacionadas à Atenção Básica de Saúde, i) Elaboração de Projetos e Monitoramento do

Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde,  j)  Elaboração de Projetos para Aquisição de Equipamentos e Materiais

Permanentes para Unidades Básicas de saúde, k) Capacitação, monitoramento, avaliação e suporte técnico em sistemas de informação da

Atenção Básica de Saúde, l) Monitoramento e avaliação de indicadores de Saúde relacionados á Atenção Básica de Saúde Municipal, m)

Monitoramento e avaliação das Redes de Atenção à Saúde vinculada à Atenção à Saúde vinculada à Atenção Básica de Saúde (ESF,

ESB,NASF, SAD, ACS, SAÚDE NA ESCOLA), o) Consultoria e Assessoria Técnica para coordenação local das ações relacionadas à Atenção

Básica de Saúde, p) Elaborar, acompanhar e gerir projetos relacionados à politica de Atenção em Saúde do Município, q) Auxiliar no

desenvolvimento de ferramentas para apoio matricial das ações relacionadas à Atenção Básica de Saúde, r) Planejar, apoiar, monitorar e

avaliar a Atenção básica de Saúde juntamente com a Coordenação Municipal de Saúde, s) Auxiliar no monitoramento da utilização dos

recursos financeiros da Atenção Básica transferidos ao Município, t) Prestar apoio e assessoramento na implantação, acompanhamento e

R$ 4.533,33 12 MES R$ 54.399,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL

PRAÇA CEL JONATHAS, 220
MONTE AZUL - MG
03838111059 - CNPJ: 18.650.945/0001-14
comprasmoaz@yahoo.com
www.monteazul.mg.gov.br

 
 
Preço de Referência
 
Processo de Compra: 1312
 
 
Data: 27/07/2022
 

Base: e-cidade
Processo de Compras > Preço de Referência > Altera sic1_precoreferencia004.php | Emissor: Carlos Carmelo Jose Santos | Exerc: 2022 | Data: 20-10-2022 - 11:47:37 Pág 2/2

qualificação da Atenção Básica, u) Realização de Visitas Técnicas no município por pessoal especializado de acordo com a demanda dos

trabalhos, podendo estas serem semanais, quinzenais ou mensais, mediante determinação e necessidade da Secretaria Municipal de Saúde

para execução de atividades de monitoramento e avaliação da Rede de Atenção Básica de Saúde, bem como a oferta de todo suporte

necessário.

VALOR TOTAL ESTIMADO R$54.399,96

JULIANO ANTUNES DA SILVA


