
Preencher o modelo abaixo ou em papel timbrado da empresa, com nome, endereço, colocar CNPJ, e responsável 
pelo orçamento, e-mail, telefone, na descrição dos preços conforme modelo abaixo.

Obs: Os produtos oferecidos devem conter no mínimo as descrições abaixo apresentadas, no que se diz a cada item.

              Solicitamos orçamento dos materiais e/ou serviços abaixo
              Para a Prefeitura Municipal de Inconfidentes/MG 2021

Razão Social (Proponente): Telefone

End.:  Bairro:                     Cidade:                  UF: E-mail:

Representante: CNPJ:

EMPRESA 
ENQUADRADA MEI (     )            ME (      )            EPP (     )                 OUTRAS (    )

Item Código Descritivo do material/Serviço Und Qtde Vl. Unitário Vl. Total
1  Educador Social - 30hs semanal

A resolução nº 9, de 15 de abril de 2014, 
em consonância com a Norma 
Operacional Básica de Recursos 
Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS), 
atribui a ele as seguintes funções:

1) a) desenvolver atividades 
socioeducativas e de convivência e 
socialização visando à atenção, defesa e 
garantia de direitos e proteção aos 
indivíduos e famílias em situações de 
vulnerabilidade e, ou, risco social e 
pessoal, que contribuam com o 
fortalecimento da função protetiva da 
família; b) desenvolver atividades 
instrumentais e registro para assegurar 
direitos, (re)construção da autonomia, 
autoestima, convívio e participação 
social dos usuários, a partir de 
diferentes formas e metodologias, 
contemplando as dimensões individuais 
e coletivas, levando em consideração o 
ciclo de vida e ações intergeracionais; c) 
assegurar a participação social dos 
usuários em todas as etapas do trabalho 
social; d) apoiar e desenvolver 
atividades de abordagem social e busca 
ativa; e) atuar na recepção dos usuários 
possibilitando ambiência acolhedora; f) 
apoiar na identificação e registro de 
necessidades e demandas dos usuários, 
assegurando a privacidade das 
informações; g) apoiar e participar no 
planejamento das ações; h) organizar, 
facilitar oficinas e desenvolver 
atividades individuais e coletivas de 
vivência nas unidades e, ou, na 
comunidade; i) acompanhar, orientar e 
monitorar os usuários na execução das 
atividades; Legislação – Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS) - 

6 Mensais   



5/9 j) apoiar na organização de eventos 
artísticos, lúdicos e culturais nas 
unidades e, ou, na comunidade; k) 
apoiar no processo de mobilização e 
campanhas intersetoriais nos territórios 
de vivência para a prevenção e o 
enfrentamento de situações de risco 
social e, ou, pessoal, violação de direitos 
e divulgação das ações das Unidades 
socioassistenciais; l) apoiar na 
elaboração e distribuição de materiais 
de divulgação das ações; m) apoiar os 
demais membros da equipe de 
referência em todas etapas do processo 
de trabalho; n) apoiar na elaboração de 
registros das atividades desenvolvidas, 
subsidiando a equipe com insumos para 
a relação com os órgãos de defesa de 
direitos e para o preenchimento do 
Plano de Acompanhamento Individual 
e, ou, familiar; o) apoiar na orientação, 
informação, encaminhamentos e acesso 
a serviços, programas, projetos, 
benefícios, transferência de renda, ao 
mundo do trabalho por meio de 
articulação com políticas afetas ao 
trabalho e ao emprego, dentre outras 
políticas públicas, contribuindo para o 
usufruto de direitos sociais; p) apoiar no 
acompanhamento dos encaminhamentos 
realizados; q) apoiar na articulação com 
a rede de serviços socioassistenciais e 
políticas públicas; r) participar das 
reuniões de equipe para o planejamento 
das atividades, avaliação de processos, 
fluxos de trabalho e resultado; s) 
desenvolver atividades que contribuam 
com a prevenção de rompimentos de 
vínculos familiares e comunitários, 
possibilitando a superação de situações 
de fragilidade social vivenciadas; t) 
apoiar na identificação e 
acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades; 
u) informar, sensibilizar e encaminhar 
famílias e indivíduos sobre as 
possibilidades de acesso e participação 
em cursos de formação e qualificação 
profissional, programas e projetos de 
inclusão produtiva e serviços de 
intermediação de mão de obra; v) 
acompanhar o ingresso, frequência e o 
desempenho dos usuários nos cursos por 
meio de registros periódicos; x) apoiar 
no desenvolvimento dos mapas de 
oportunidades e demandas.
2) Desempenhar funções de apoio ao 
provimento dos serviços, programas, 
projetos, benefícios, transferência de 
renda e ao CadÚnico, diretamente 
relacionadas às finalidades do SUAS, 
qual seja, Auxiliar de Cuidador Social.
3) a) desempenhar atividades de apoio à 
gestão administrativa; b) apoiar nas 
áreas de recursos humanos, 
administração, compras e logística; c) 



sistematizar, organizar e prestar 
informações sobre as ações da 
assistência social a gestores, entidades e, 
ou, organizações de assistência social, 
trabalhadores, usuários e público em 
geral; d) recepcionar e agendar 
atendimento e entrevistas para as ações 
próprias dos serviços socioassistenciais e 
para inserção dos usuários no 
CadÚnico; e) organizar, catalogar, 
processar e conservar documentos, 
cumprindo todo o procedimento 
administrativo necessário, inclusive em 
relação aos formulários do CadÚnico, 
prontuários, protocolos, dentre outros; 
f) controlar estoque e patrimônio; g) 
apoiar na organização e no 
processamento dos convênios, contratos, 
acordos ou ajustes com as entidades e, 
ou, organizações de assistência social.
4)a) desempenhar atividades de apoio à 
gestão no âmbito das secretarias de 
assistência social ou nas Unidades do 
SUAS, conforme o caso, para a gestão e 
o provimento do Benefício de Prestação 
Continuada – BPC, do Programa Bolsa 
Família e dos benefícios eventuais; b) 
operar sistemas de informações e 
aplicativos do Sistema Nacional de 
Informação do Sistema Único de 
Assistência Social – Rede SUAS, do 
Sistema do CadÚnico e os demais 
sistemas e cadastros relacionados à 
gestão dos benefícios e transferência de 
renda; c) apoiar nas atividades de 
diagnóstico socioterritorial, 
planejamento, organização e execução 
de ações desenvolvidas pela gestão e 
pelos serviços, programas, projetos, 
benefícios, transferência de renda e do 
CadÚnico, por meio da produção, 
sistematização e análise de informações 
territorializadas; d) apoiar a equipe de 
referência na orientação e 
encaminhamento dos usuários relativos 
a cadastros, serviços, programas, 
projetos, benefícios, transferência de 
renda e demais políticas públicas; e) 
realizar entrevistas com usuários para 
inserção de dados no Cadastro Único e 
demais sistemas e cadastros 
relacionados à gestão dos benefícios e 
transferência de renda; f) registrar, 
transcrever e digitar informações, 
operando computadores; g) operar e 
monitorar sistemas de comunicação em 
rede; h) manter atualizadas as 
informações registradas no CadÚnico e 
demais cadastros; i) preparar 
equipamentos e meios de comunicação; 
j) apoiar na segurança operacional por 
meio de procedimentos específicos.

2  

Cuidador Social - 30hs semanal
6 Mensais   



Atribui a ele as funções elencadas na 
resolução nº 9, de 15 de abril de 2014, em 
consonância com a Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do SUAS 
(NOB-RH/SUAS). 

a) desenvolver atividades de cuidados 
básicos essenciais para a vida diária e 
instrumentais de autonomia e 
participação social dos usuários, a partir 
de diferentes formas e metodologias, 
contemplando as dimensões individuais 
e coletivas; b) desenvolver atividades 
para o acolhimento, proteção integral e 
promoção da autonomia e autoestima 
dos usuários; c) atuar na recepção dos 
usuários possibilitando uma ambiência 
acolhedora; d) identificar as 
necessidades e demandas dos usuários; 
e) apoiar os usuários no planejamento e 
organização de sua rotina diária; 
Legislação – Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS) - 4/9 f) apoiar 
e monitorar os cuidados com a moradia, 
como organização e limpeza do 
ambiente e preparação dos alimentos; g) 
apoiar e monitorar os usuários nas 
atividades de higiene, organização, 
alimentação e lazer; h) apoiar e 
acompanhar os usuários em atividades 
externas; i) desenvolver atividades 
recreativas e lúdicas; j) potencializar a 
convivência familiar e comunitária; k) 
estabelecer e, ou, potencializar vínculos 
entre os usuários, profissionais e 
familiares; l) apoiar na orientação, 
informação, encaminhamentos e acesso 
a serviços, programas, projetos, 
benefícios, transferência de renda, ao 
mundo do trabalho por meio de 
articulação com políticas afetas ao 
trabalho e ao emprego, dentre outras 
políticas públicas, contribuindo para o 
usufruto de direitos sociais; 
m)contribuir para a melhoria da 
atenção prestada aos membros das 
famílias em situação de dependência; n) 
apoiar no fortalecimento da proteção 
mútua entre os membros das famílias; o) 
contribuir para o reconhecimento de 
direitos e o desenvolvimento integral do 
grupo familiar; p) apoiar famílias que 
possuem, dentre os seus membros, 
indivíduos que necessitam de cuidados, 
por meio da promoção de espaços 
coletivos de escuta e troca de vivência 
familiar; q) participar das reuniões de 
equipe para o planejamento das 
atividades, avaliação de processos, 
fluxos de trabalho e resultado.

Nome/ contato/Assinatura/ Data  R$   
V A L O R  T O T A L D A  C O T A Ç Ã O

Departamento Municipal de Licitações, Contratos e Compras
Tel: (35) 3464-1014 e 3464-1015 (horário das 12:00 às 18:00)
E-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br

Jussara Santos de Souza Pinheiro



Prefeitura Municipal de Inconfidentes/MG
CNPJ: 18.028.829/0001-68
Rua Engenheiro Álvares Maciel, 190, Centro, Inconfidentes/MG
CEP 37.576-000

Chefe do Depto de Licitações, Contratos e Compras

Endereço para devolução da proposta e-mail:  
licitacao@inconfientes.mg.gov.br   
compras@inconfidentes.mg.gov.br

                                                               


