
     PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO 
Praça São Sebastião, 215  - Centro – Rodeiro - MG 

CEP: 36.510-000     CGC: 18.128.256/0001-44 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 018/2021 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2021 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 

O Prefeito do Município de Rodeiro/MG, em observância aos dispositivos da Lei 
Federal 10.520/2002 e tendo em vista o julgamento do Processo Licitatório 
autuado sob o nº 018/2021, na modalidade Pregão Presencial nº 011/2021, com 
vistas a Contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e 
consultoria na elaboração, planejamento, fiscalização e execução de propostas 
de convênios, contratos de repasse e congêneres, bem como prestação de 
contas consistente nos seguintes serviços: a) Acompanhar a regularidade junto 
aos órgãos competentes e atender as exigências a fim de efetuar celebração de 
Convênios; b) Acompanhar o desenvolvimento dos Convênios já celebrados, 
visando à conclusão final de seus objetos de forma eficiente e eficaz; c) Elaborar 
e acompanhar o cadastramento de propostas junto aos Governos Federal e 
Estadual; d) Manter atualizados os sistemas de monitoramento de obras e 
prestação de contas de convênio e congêneres, tais como: SIMEC,PAR, 
SISMOB, SICONV, SIGCON, SIGPC, PNATE, PNAE, PDDE, GEICOM,SIGRES 
e outros; e) Realizar a prestação de contas de todos os convênios, e resolver as 
pendências que venham a existir a fim de manter o Município regular. f) 
Presença de profissional habilitado pelo menos de 15(quinze) em 15 (quinze) 
dias na sede do Município; g) Consultoria através de telefone, e-mail e outros, a 
fim de solucionar problemas correlatos, em dias e horários comerciais. Houve 
por bem HOMOLOGAR o presente processo licitatório, manifestando sua 
CONCORDÂNCIA com o julgamento do certame, devendo o setor competente 
promover a emissão da nota de empenho/contrato, nos termos do ato 
convocatório, em favor do licitante: 

 

RAZÃO SOCIAL CNPJ VALOR TOTAL 
LIVIO ALVES FERREIRA 21.626.068/0001-70 R$ 42.000,00 

 
 

Rodeiro, 11 de Março de 2021. 
 
 
 

José Carlos Ferreira 
Prefeito Municipal 

 
 


