
t ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampeio, ne 08, CentÍo, Souto Soares - Behia, CEP 46.990'000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - ÍelêÍax: (075) 3339'2150 / 2128

coMrssÃo DE LrcrrAçÃo

Modalidade: Dispensa N" 020/2022FMASDl

Rêpartição:
06 - Secretaria Municipal de Ação Social.

Julgamento,

COMISSAO:

OBJETO: Contrataçáo de emprêsa para prestação de serviços para elaboração de Diagnostico
Socioterritorial do Siétema Único de Assistência Social do Município de Soúo Soares/BA, através de coleta
de dados, apresentando o perfil socioeconômico das famílias e o mapeamento das situaçôes de

vulnerabilidadê e risco social no município na sua áreâ de abrangência, deÍinindo suas metas, estratégias e
ações para o aprimoramento e efetivaÉo dos serviços socioassistenciais no município, conÍorme interesse

da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.

contratado: slsTEMA ASSESSORIA E PRESTAçÃO DE SERVIçOS ElRELl, inscrita no CNPJ n'
40.496.490/000 1-83, com sede na Rua Dr Aloisio Borges, 300, Baino Santa Rita, Amargosa/BA, CEP:

4s.300-000.

Data: 01logl2022

CPL e Equipe de Apoio instituída pelo Decreto/GP N" 22112022

Amaury A Batista Junior
Presidente da CPL

orffi"esdeJesus e

Membro

José Fáb
bro

de Souza



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soarês - Bahia, CEP 46.990'000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telêfax: (075) 3339'2150 / 2128

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO O2O/2O22FMASDI

Souto Soares/BA, 01 de Setembro de 2022.

Da: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Para: Secretaria Municipal de Finançâs
St. Licitações ê Contratos

Senhora Secretária,

Diante da necessidade venho solicitar a contratação de profissional para elaboração de Diagnostico

Socioterritorial do Sistema Único de Assistência Social do Município de Souto Soares/BA, através de coleta

de dados, apresentando o perfil socioeconômico das famílias e o mapeamento das situaçóes de

vulnerabilidad'e e risco social no município na sua área de abrangência, definindo suas metas, estratégias e

ações para o aprimoramento e efetivaçáo dos serviços socioassistenciais no município, conforme intêresse

da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município

SUG ES:

sugerimos a contratação da empresa stsTEMA ASSESSORIA E PRESTAçÃO DE SERVIçoS ElRELl,

insãrita no CNpJ n. áO.nge.+gOiooot -83, com sede na Rua Dr Aloisio Borges, 300, Bairro Santa Rita,

Amargosa/BA, CEP: 45.300-000, por ter qualiÍicação para a referida atividade'

Solicitamos ainda deste setor Íinanceiro, através do Setor Contábil, a prévia manifestação sobre a

existência de recursos orçamentários próprios para cobertura das despesas, com vistas à deffagraçáo

do Processo de Dispensa de Licitação.

Atenciosamente,

SeCretária de Assistência Social



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Cêntro, Souto Soarês - Bahia, CEP 45'9ID-{100

CNP.I 13.922.554/0001-98 - Telefex: (07513119-2rs0 I 2L28

DESPACHO D ESTIMATIVA DE CUSTOS E PREUSÃO DE REC URSOS OR MENTÁRIOS

Prezado Senhor Secretário,

As despesas deconentes da êxecução deste contrato correrão por conta da seguinte dotação:

unidade Orçamentáia: 02.06.02 - Fundo MuniciPal de Ação Social.
Projeto/Atividade: 2098 - Manutenção das Ações de PSE' Proteção Especial
Projeto/Atividade: 2039 - Manutençáo das Ações de Proteção Social Básica.

Etemento de Despesa; 339 0.39 - Outros Servlços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Fonte: 29

Souto Soares - BA, 0í de Sêtembro de 2022

Departamento de Contabilidade

Em atenção ao despacho de V. Et'., e objetivando a instrução do presente processo, informamos que

existe dotação orçamentária para cobertura da despesa no valor de R$ í7.í60,00 (dezessêtê mil,
cento e sessenta reais), pago em duas parcelas iguais de R$8.580,00 (oito mil, quinhentos e oitênta
reais) ao que se reÍerir à prestação dos serviços consignada na seguinte dotação orcamentária do

orçamento vigente:



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 0& Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990{100

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefex: (075) 3339-2150 / 2128

AUTORIZACÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACÃO

Senhor Presidente da Comissão Permanente dê Licitação,

Estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes ao processo administrativo, autuado
sob o no 020/2022FMASD|, previstas no aft. 24 inciso ll da Lei 8.666/93, autorizo o andamento do
referido processo e encaminho a V. Sa. para as providências decorrentes.

Souto Soares - BA, 01 de Setembro de 2022.

çA

t\\Y^NLVG(tífl 
^Ânóerâ"F5ãiaéisft9/

Secretária de Assiíência Social



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sempeio, íe 08, Cenlro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990'{100

CNPJ 13.922.554/OOOl-98 - Telefex: (075) 3339-2150 / 2128

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

1 - A solicitaÉo do Processo Administrativo ao qual este documento se integra, tem como objetivo a

contrataÉo dá empresa para prestaçáo de serviços para elaboração de Diagnostico Sociotenitorial do

Sistema Unico de Assisténcia Social do Município de Souto SoaredBA, através de coleta de dados,

apresentando o perfil socioeconômico das familias e o mapeamento das situaçôes_de vulnerabilidade e

risco social no município na sua área de abrangência, definindo suas metas, estratégias e açóes para o

aprimoramento e efetivação dos serviços socioassistenciais no município, conforme interesse da Secretaria

Municipal de Assistência Social, deste Município.

Pelo quanto apresentado, damos encaminhamento ao processo abrindo-o:

Proposta
.l - proponente - stsTEMA ASSESSORTA E PRESTAçÃO DE SERVIçOS ElRELl, inscrita no CNPJ n"

40.496.490/0001-83, com sede na Rua Dr Aloisio Borges, 300, Baino Santa Rita, Amargosa/BA, CEP:

45.300-000.

2 - A Proposta apresentada para os serviço ora contratado é de R$ 17.í60,00 (dezessete mil, cento

e s""""ni" reais), pago em duas parcelas iguais de R$8.580,00 (oito mil, quinhentos e oitenta reais) a

serem pagas nos-mesés de oúubro e dezembro' valor este fixo e ineajustável

o valor proposto êstá dentro do praticado no mercado, sendo, pois, razoável ê adequado.

As hipóteses de dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso ll, da Lei 8.666 de 21 de junho de

1993 e alteraçóes posteriores, sendo que essas são consideradas exemplificativas, podendo se

estender a outros casos.

ATO DE DTSPENSA DE LICITAçÃO No 020/2022FMASD|.



ESTADO DA BAHIA

PRETE|TURA MUNICIPAI DE SOUTO SOARES

Av. losé Sempaio, n0 OE, CêntÍo, Souto SoaÍes - Bahiâ, CEP 45.990-fiX,

CNPJ 8.922.554/Om1-98 - Íelefax: (075) 33392150 / 2128

Diante das consideraçóes mencionadas e com base nos princípios da Legalidade, Economicidade e

Eficiência, além dos fatos anolados é que emitimos PARECER FAVORÁVEL à contrataçáo e

encaminha a Vossa Senhoria o Processo Administrativo n' O20|2022FMASD|, para que seja emanado

o parecer Jurídico sobre a possibilidade da contratação por Dispensa de Licitação, visto o precêituado

no artigo 24, inciso ll, da Lei 8.666 de 21 dejunho de 1993 e alteraçôes posteriores.

Souto Soares - BA, 01 de Setembro de 2022

COMISSAO:

Amaury A Batista Junior
Presidente da CPL

gues de Jesus José ra de Souza
bro

PARECER DA COMISSÃO

4

Membro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampâio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990{00
cNP, 13.922.554/0001-98 - Telefex: (0751 3339-2L5o 1 2128

Consulente: Prefeitura Municipal de Souto SoaredBA.
Ref. Processo dê Dispensa de Licitação n" 020/2022FMASD|

Trata o presente expediente sobre a contrataçáo de empresa para prestação de serviços para elaboraçáo

de Diagnostico Socioterritorial do Sistema Único de Assistência Social do MunicÍpio de Souto Soares/BA,

atravéJ de coleta de dados, apresentando o perfil socioeconômico das famÍlias e o mapeamento das

situaçÕes de vulnerabilidade e risco social no município na sua área de abrangência, definindo suas metas,

estraiégias e ações para o aprimoramento e eÍetivação dos serviços socioassistenciais no município,

conforme interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.

No direito brasileiro, apesar da regra geral sêr o dever da AdministraÉo Pública licitar os serviÇos e

obras de que necessita para a consecução das suas finalidades, a própria Constituição Federal ressalva

a possibilidade da dispensa da obrigatoriedade do certame licitâtório.

O legislador ordinário, dentro da razoabilidade, estabeleceu os cesos de dispensa e inexigibilidade de

licitação, respectivamente nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93.

Os casos de dispensa, exemolificados no artigo 24 da Lei 8.666/95, ocorem quando há inviabilidade de

competição, sendo lícito aó administrador agir movido pela discricionariedade, visando, única e
exclusivamente ao interesse público.

Embasado na fundamentaÉo do art.24,

ll - para outros serviços e compras de valor alé 10% (de por cento) do limite previsto na alínea "a",

do inciso ll do artigo anterior e para alienaçóes, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se

refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada

de uma só vez.

Este é o entendimento que elevo à consideraÉo superior

res - í de Setembro de 2022

adeu de Oliveira
Assessor Jurídico
OAB-BA sob o no 30.358

PARECER JURIDICO



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampeio, ns 08, CentÍo, Souto Soares - Bahiâ, CEP 45.990{00
CNPJ 13.922.ss4/0001-98 - Telefax: (07s13319'2150 I zÍza

Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 24 ll da lei 8.666/93, a situaçáo de dispensa de licitação no

presente processo, em consonáncia com o despacho formulado pela Comissáo Permanente de Licitaçáo,

visto manifestação no parêcer jurídico. Em conseqüência do palestrante CONTRATADO a empresa

stsTEMA ASSÉSSOR|A E PRESTAçÃO DE SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ n" 40.496.490/0001-

83, com sede na Rua DrAloisio Borges,30O, Baino santa Rita, Amargosa/BA, CEP: 45.300-000.

DISPENSA DE LICITAcÃo N.0 FMASDI.

A gestora do Fundo Municipal de Assitência Social, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais

ê constitucionais:

G
Secretáriâ de Assistência ial

Souto Soares/BA - 01 de Setembro de 2022.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Âv. José Sampâio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990'000

CNPJ 13.922.554/0m1-98 - Telêfax: (075) 3339-2150 / 2128

HOMOLOGACÃ DJUDICACÃO

Em face do parecêr supra, tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades legais HOMOLOGO

o Termo de bispensa de Licitação, acolhendo o parecer jurídico, elaborado a pedido desta municipalidade,
para que surta os seus jurÍdicos e legais efeitos e ADJUDICO, em favor da empresa CONTRATADA:

stsTEMA ASSESSORTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ElRELl, inscrita no oNPJ n" 40.496.490/0001-
83, com sede na Rua Dr Aloisio Borges, 3OO, Bairro Santa Rita, Amargosa/BA, CEP: 45.300-000. Na qual

tem por obieto a contratação de empresa para prestação de seÍviços para elaboraÉo de Diagnostico

Socioterritoiial do Sistema Unico de Assistência Social do MunicÍpio de Souto SoareíBA, através de coleta

de dados, aprêsentando o perfil socioeconómico das famílias e o mapeamento das situações de

vulnerabilidadê e risco social no município na sua área de abrangência, definindo suas metas, estratégias e

ações para o aprimoramento e efetivação dos serviços socioassistenciais no municÍpio, conforme interesse

dá Secretaria Municipal de Assistência Social, deste MunicÍpio, no valor global de R$ 17.í60,00
(dezessete mil, cenio e sessênta reais), pago em duas parcelas iguais de R$8.5E0,00 (oito mil,

quinhentos e oitenta reais.

Souto Soares - BA, 01 de Setembro de 2022.

;fu,"y., oÍa
Secretária dê Assistência Social



ÉSTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AçÂO SOCI,AL
Rua ldâlina, N' Centro - Bahia CEP - zl699c0m
CNPJ 13.922.5'1/OOO1-98 - Telefax (oÃ75)33392150 12128

Souto Soares,23 de agosto de2022

oFícto N.4612022

Para - Secretaria de Administração e Finanças

AC - Setor de Licitação e Contratos

lsa Fernanda Alves

Prezada

cumprimentando-a cordialmente, venho através deste solicitar a contratação

da Empresa sistema Assessoria e Prestação de serviços para a realização de

Diagnóstico Socio tenitorial neste município, sendo este instrumento

indispensável para o planejamento e qualidade de execuçáo dos serviços

ofertados através dos serviços vinculados á secretaria Municipal de Ação

Social, especialmente os executados pela Proteção Social Especial'

os recursos destinados a esta despesa estão disponíveis êm conta conente

19848-x (SIGTV G32021), destinado a Proteção Social Especial' em

conformidade com o Plano de Ação Financeiro deliberado em 2710612022 pelo

conselho Municipal de Ação Social sob resolução CMAS 05/2022 e as

orientações da Cartilha de Ação 219G - Custeio (GND 3)'

Desde já agradeço a atençáo dispensada.

Atenciosamente,

t;!::}tr{.::§:,i;il"n
ão

Secretária de Ação Social.

I SOUTO
SOARES

( s."
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Estado: BAHIA
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Têlêfoarê

on 99936-5935

Email

iaydêmand6âssestoÍia@mail.com

EndeíEço

Rua Dr- Alolsb goÍqês. :roo - BaiÍ.o santá tÚta - Amargosa - BA
CNPJ: 40.496.49O/OOCí-83

PRaPOíTA DE SERWçA PARA EABORAçÃO OE

a*çxósnco socIarERRtroRlAL Do s§rÊMA
{lr,tco os asssrârctasac,Al -suAs

Município: SOUTO SOARES
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1. APRESE].TTAçÃONSNTUCIONAL

A empresa slsTEMA ASSESSoRIA E PRESTAçÃO DE SERVIÇoS - ElRELl, inscrita no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ 4o-496.49olooor-83, com escritório em Amargosa-BA,

desenvolve atividades de consultoria em gestão, prestação de serviços de informação; suporte

técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; atividades profissionais, científicas e

técnicas; seleção e agenciamento de mão-de-obra; serviços de organização de feiras, congressos,

exposições e festas; atividades de apoio à educação; treinamento em desenvolvimento profissional

e gerencial; atividades de apoio à gestão de saÚde, serviços de Assistência Social e Conferências

Municipêis.

A empresa SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIçOS - EIRELI segue a

concepção da Assistência Social garantida pela Constituição Federal de r98Q estando no âmbito

da Seguridade Social, sendo regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social no ano de 1993.

como Política social PÚblica, a Assistência social transita e pelo campo dos direitoq da

universalização do acesso e da responsabilidade estatal. Em zoo4 foi fortalecida a Política Nacional

de AssistênCia Social- PNAS e no ano de zoo5 criada a Norma Operacional Básica do Sistema Único

de Assistência Social - NOB/SUAS, surgem para consolidar a Política de Assistência Social em

Sistema Único garantindo neste sistema, a previsão e a continuidade das ações.

O Sistema único de Assistência Social - SUAS é um aparelho público que define e organiza

de forma descentralizada e participativâ os elementos precisos para a execução dos servlços,

programas, projetos e benefício socioassistenciais com qualidade, baseando-se nos princípios de

univirsalidade, gratuidade, integralidade, intersetorialidade e equidade. Sua implementação é um

processo contínuo e se materializou um novo modelo de gestão para a efetivação da promoção da

proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos em todo o território brasileiro.

O diagnóstico socioterritorial é um instrumental de grande relevância para subsidiar e

fundamentar ações estratégicas na política de assistência social, de forma preventiva e proativa, em

cada esfera de governo e demais processos de planejamento e avaliação. A implantação de serviços

socioassistenciais na perspectiva regional deve partir do conhecimento da realidade local, das

necessidades do território, sendo fundamentada em diagnóstico socioterritorial conforme orienta a

NOB/SUAS/2o12.

§

trg

Telefonc
Fn 99936te35

Émail
jayf emandesassesto.ia€EÍiail..om

Endêíêço
Ruà DÍ. Aloíslo 8oÍ9e! 3oo - Baino Sanià 8itã - Ãma,9o5â - BA

CNPJ: 4O.496.49O/0OO1-83
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2. JUSTIFICATIVA

O Diagnóstico Socioterritorial, no planejamento de ações da Politica de Assistência Social,

possibilità direcionar o fazer profissional e a ampliação do olhar. Além de maior aproximação com

situações vivenciadas nos territórios. Assim, é possível alinhar as ofertas dos serviços, programat

pro.leios e benefícios com as demandas das famílias e indivíduos. É fundamental para a

organização, coordenação, gerenciamento e prestação dos serviços da Proteção Social Básica e

fsiecial no âmbito do aUAS. Permite organizar a oferta de serviços de forma territorializada em

áreas de maior vulnerabilidade e risco social, sendo fundamental na composição do Plano

Municipal de Assistência social anual e decenal considerando a realidade, regionalidade e

especificidade do municíPio.

Previsto na NOB - SUAS 2012 nos artigos 20 e 21 a realização do Diagnóstico

Socioterritorial é de grande relevância a sua elaboração, contemplando um sistema de

informação, monitoramento e avaliação para o planejamento das ações de Assiíência social, a

medida que são identificadas, quals sào as demandas existentes da população usuária, conforme

descrito na Política Nâcional de Assistência Social.

O diagnóstico socioterritorial é uma análise interpretativa que possibilita a leitura de uma

determinada iealidade social. A partir desta leitura, o município conhece melhor as necessidades e

demandas dos cidadãos. Possibiiita aos responsáveis e operadores da política de assistência social

a apreenderem as particularidades do território sob o qual estão inseridos e detectarem as

características e dimensões dâS situações de precarização que vulnerabilizam e trazem riscos e

danos aos cidadãos, à sua autonomiá, socialização e ao convívio familiar. O diagnóstico deve

levantar além das carências, também as potencialidades do lugar, o que possibilita açôes

estratégicas para fomentar estas potencialidades'

3. METODOLOGIA

Aelaboraçãodeumdiagnósticoéumprocessocomváriasetapas,desdeajunçãode
arcabouço de informaçõeE provenientes de observações feitas pelo trabalho prático, assim como

dos dadàs disponíveii elaborados pelo conhecimento científico, que visam à interpretação de

determinada realidade para a construção de intervenções; inclui vários atores institucionais, que

colaborarão pelas diversas etapas do processo com intuito de, ao final, identificar as situações

encontradas, as dificuldades e as intervenções possiveis, mudanças necessárias e elencar as

prioridades de ação. O Diagnóstico é fundamental 
. 
para a organização' .coordenação'

lerenciamento e piestação dos ierviços da Proteção Social Básica e Especial no âmbito do SUAS.

Éermite organizal- a ofertu de serviçoi de forma territorializada em áreas de maior vulnerabilidade

e risco socá|, sendo fundamental na composição do Plano Municipal de Assistência social anual e

decenal considerando a realidade, regionalidade e especificidade do município'

§

tr
tr

T.letone
l77l 9993G5935

Email
jâyfernande5a5se!5oria@mail.com

Endêreço
Ruà Dr. Aloí5io goÍqet 3oo - Baino santa Rita - AmaÍgota - 8A cNPJ: 4O.496.49OlooO1.83
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Além da coleta de dados da esfera pública, haverá coleta de dados de outros agentes das

politicas públicas tais como os Conselhos lvlunicipais (Conselho Municipal de Assistência Social e

conselho li,4unicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), oNG's; aplicação de queÍionários,

reuniões, entre outros.

Das finalidades, o diagnóstico deverá ser desenvolvido com base em um amplo coniunto

de indicadores prioritariamente de fontes locais, através de coleta e analise de dados, em diversas

fontes, local, estadual e nacional (FlP, IPEA, IBGE, PNAD, lDH, Censo EscolaíMEC e GEO-

SUAS). Muito mais do que simplesmente apontar áreas de vulnerabilidade, uso de um conjunto

amplo de indicadores possibilitará uma analise minuciosa da realidade do município, com cada

uma de suas áreas do ponto de vista social e da garantia de direitos'

4. oBRIGATÓR|O CONTER NO DIAGNÓSTICO SOCIOTERRrORIAL

r) Variáveis e indicadores de contexto. visam apresentar as condições gerais de desenvolvimento

econômico e social do município. Abordar de forma sintética as inÍormações essenciais das seguintes

áreas, demografia, educação, saÚde, trabalho, infraestrutura urbana, economia e meio ambiente.

z) Variáveis e indicadores de cêracterização da demanda potencial para os Serviços e Benefícios da

Assistência Social. Objetivando apresentar uma referência numérica que possa ser utilizada para base

da demanda potenciá|, ou como dimensionamento do público alvo, para cada um dos serviços e

benefícios do SUAS no território. Deve considerar, todos os Serviços Socioassistenciais Tipificados, os

Benefícios Eventuais, o Benefício de Prestação continuada - BPC e o benefício pago por meio do

Programa Auxílio Brasil.

3) Variáveis e indicadores relativos à estrutura de oferta dos Serviços e Benefícios da Assistência

Social. Objetivam apresentar, por meio de dados quantitativos, informações sobre a existência, ou

não, de ofárta de cada um dos serviços tipificados e benefícios do SUAS em um dado território, bem

como a caracterização do volume áe oferta e/ou da capacidade instãlada, devendo ainda, quando

possível, incluir indtadores relativos à qualidade da oferta instalada e à existência e volume de

iinanciamento federal para os referidos serviços e benefÍcios'

4) Variáveis e indicadores relativos à estrutura de oferta das demais políticas pÚblicas,

exclusivamente no que se refere aos pontos de contato e de complementariedade entre estas e a

Assistência social. objetivam apresentar, por meio de dados numéricos e de dados categóricos,

informações sobre a existência, ou não, de outras ofertas que, embora não integrem as ações de

assistêniia social, constituem "retaguardas" ou pontos de apoio indispensáveis à dimensão

intersetorial da atenção aos usuários da política de assistência. Nesse sentido, se destacam estruturâs

de ofertas, relacionádas à Justiça, aos serviços de saúde mental, Equipes/unidades de Saúde da

Família, Programas de Educação em horário integral etc)'
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ÍiJefone
i7n 99936 593s

Êmâil
jayiernandesasses5oria.@gmail.com

Endeíeço
Bua DÍ. Aloísio BoÍget 3Oo ' Baino Santâ tlita - Ama'gosa - 8A C{PJ: 4O-496.4SO/OOOl-83
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5) lndicadores que correlacionem demanda e oferta, segundo os Serviços Socioassistenciais

iipificados e, eventualmente, públicos específicos. Objetiva apresentar indicadores que permitam

analisar, direta ou indiretamente, a Cobertura dos serviços e benefÍcios em um determinado território'

A análise da cobertura ocorrerá de forma direta quando for possível estimar com razoável precisão o

volume da demanda efetiva e da oferta existente, podendo então a relação ser expressa em um

percentual de cobertura.

5. cRoNoGRAMA DE DGCUçÃO:

PRODUTO PREVISÃO

ta

Reunião com a EquiPe da Gestão da

Secretaria M. de Assistência Social de

Souto Soares-BA.

resentar â metodologia a ser

dotada, coleta de informações, e

êctuaçao de atuâção no municiPio.

Setembro

2a

Reunião com as resPectivas equipes da

rede socioassistenciail (coordenações,

Técnicos, Conselho Tutelar, CMAS,

CMDCA e outros)

Sociãlização de informações e

definição de alvos referenciais de

indicadores para a construção do

Diagnóstico.

rAJ

Coleta e analise dos dêdos existentes

nos setores da Gestão Pública

Ir,4unicipal, Estadual, Nacional e

Entidades Não Governamentais, entre

outros.

(Não haverá visitas domiciliares Para

levantam€nto de dêdos.)

lnformações e documentos
Técnicos, contendo características

e analise Preliminar dos

indicadores sociais do MunicíPio

de Souto Soares-BA, com objetivo

de coletar dados estatííicose os

produtos que serão construídos a

partir dos dados Pré-existentes.

,à

Análise dos dados quantitativos e

qualitativos coletados, reunião com a

Gestão pãra apresentação da síntese do

DiaqnóÍico.

mento Técnico contend

lise quantitativa e qualitat

reliminar da proteção social

especial em Souto Soares.
Outubro

)

Reunião com a Gestão da Secretaria M

de Assistência Social e Coordenações
p (eSE ntaça o d o cU me nto
pre m na I do D ê s nóst co

Soc ote rrltoria

doc U m nto final
D nostio o êo co

Sociote rtitóna I do S iste m a ún co

Asssiíêcia Social de Souto Soares -
BA

Novembro

6ô

eorreferenciamento
istema Único de AssiÍência Social d

uto Soares

§

trg

Telcfone
on 99936-5935

Email
jàyíemandesôsse§toriâ€tsrnail.(rln

Endêleço
Ruâ oÍ. Aloirio gorget 3oo - Eairo sântà 8itá - ÀmaÍgosa - BA

ETAPAS DESCRTçAo

Setembro
e Outubro

de dados d(

CNPJ: 4O.496.490/OOO1-83
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6. DAPRoPoSTA

O Diagnóstico Socioterritorial, como ferramenta no âmbito da Assistência Social, tem o
objetivo de realizar o levêntamento e análise da situação dos territórios no município. Com ele é

poisível saber quais as verdadeiras demandas por direitos, serviços e benefícios sociais, além das

potencialidades existentes, questões que vão embasar e qualificar o planejamento desta política.

Esta proposta tem por finalidade a prestação de serviços para a elaboração de Diagnóstico

Socioterritorial do Sistema Único de Asslstência Social do município de Souto Soares-B§ através de

coleta de dados, apresentando o perfil socioeconômico das famílias e o mêpeamento das situações

de vulnerabilidade e risco social no município na sua área de abrangência, definindo suas metas,

estratégicas e ações para o aprimoramento e efetivação dos serviços socioassistenciais no

município, bem como de posterior monitoramento e avaliação das políticas desenvolvidas.

7. INVEST]MENTO

Na modalidade presencial e on line, o investimento desta proposta, além da elaboração do

Diagnóstico socioassistencial do SUAS, inclui as despesas de locomoção para o município souto

Soaies-gÀ e impostos tributários da empresa. A validade do valor desta proposta é de 6o dias a

partir de zgloTlzozz.

§

trg

Íêlêfone
0n 99936 5935

Émãil
jâyfernaodêsasaesso da€rymâil.com

Endereço

Rua Dr. Aloitio BoÍgêt 3oo - Bai,Ío Sanla Eita - Ama€osa - BA

Prestação de serviços para a elaboração de

Diagnóstico Socioterritorial do Sistema

Unico de Assistência Social do município de

Souto Soares-BÂ através de coleta de

dados, êpresentando o Perfil
socioeconômico das famílias e o

mapeamento das situações de

vulnerabilidade e risco social no município

na sua área de abrangência, definindo suas

metas, estratégicas e êÇões Para o

aprimoramento e efetivação dos serviços

socioassistenciais no municíPio.

,]i.r.,:,:.PERíODO

Souto Soares -
Bahia

Setêmbro a

novembro de

2022

R$ 17.::6o,oo

(dezessete mil e

cento e sessenta

reais)

Duas parcelas

iguais (Outubro e

Dezembro)

CNPJ; 4O.496.49O1OÔO1-83
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8. FoRMADEPAGAMENTo

O pagamento da ra parcela será de até ro (dez) diat de acordo conclusão do serviço da etapa 01

e ou do cronograma. A contar da data do atesto da Nota Fiscal.

O pagamento da za parcela será de até ro (dez) dias, de acordo conclusão do serviço das etapas

o3, o4, o5 e o6 do cronograma. Acontarda data do àtesto da Nota Fiscã|.

Dados bancários da empresa: Banco do Brasil agencia: 240-2 Conta Corrente:301É-7 Sistema

Assessoria e Prestação de Serviços ElRELl.

9. DorAçÃooRçAMENnÁRA

As despesas desse serviço, poderá ser custeadas através das fontes de recursos

Fonte z9- SGTV- Estrutura da Rede de Serviços dos SUAS - Custeio

Fonte z9 - FNAS (lndice de Gestão Descentralizada - IGD Auxílio Brasil);

Fonte z9 - FNAS (lndice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS);

Fonte oo- Recurso Livre

10. DADOCUMEI'TTAçÃO

A empresa SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAçÃO DE SERVIçOS EIRELI possui todos os

docUmentos ativos e atualizados, que serão encaminhados logo após aprovado esta proposta.

11. D@ERtÊNctA DorÉcNtco REsPoNsÁvEL PEIá ELABoRAçÃo Do DIAGNÓsflco

Jailton Fernandes Chagas, Especialista em Gestão do SUAS - Sistema Único de Assistência

Social, Especialista em Administração Pública e Gerência de Cidades, Nível Superior em Tecnologia em

Gestão Pública e Graduando em Serviço Social. úperiência na Gestão, enquanto Secretário Municipal

de Assistência Social de Barra do Choça-BA e Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e

Habitação de Amargosa-BA; assumiu a presidência por duas gestões do Colegiado Estadual de Gestores

Municipais de Assisiência Social da Bahia- COEGEMAS-BA e Vice Presidente do Colegiado Nacional de

Gestores Municipais de Assistência Social do Brasil - CONGEMAS, na representação da Regional

Nordeste do Brasil. Já foi membro da Comissão lntergestores Bipartite CIB-BA, Conselheiro Municipal

de Assistência Social; membro da Câmara Técnica do Serviço de Acolhimento de Criança e Adolescente

do Estado da Bahia - BA Comitê Técnico Regional Avaliador do Prêmio ltâÚ UNICEF e da Comissão de

Seleção Regional Avaliador do Prêmio ltaú UNICEF. Organizador de Conferências, Seminários,

Capácitações, Festivais e outros. Já participou do Capacita SUAS - Atualização em Gestão Finànceira e

Orçameniária do SUAS, capacitação para Erradicação do Trabalho lnfantil - MPT-BA. Colaborou na

organização e execução de seis edições do Encontro Baiano Geíores Municipaisde Assiíência Social -
CõECeünS-gn, p.rti.ipo, de diverso Encontros Nacional e Regionais do CONGEMAS; consultor da

Secretaria Municipal da Cidadania de Luís Eduardo Magalhães-BA. Já participou de dezenas de

capacitações, como também já executou diversas capacitaçõe1 workshop, palestras em Conferências e

Seminários pelos municípios do Estado da Bahia e outros Estados Entre outros'
Telefone
07' 99936"5935

Email

iaÉmandesass€ssoda€Email.(om

Endeíeço
Rua Ot. Aloiilo BoÍgêt 3OO ' Bairo saíta Bta ' Amargo5a - BA

CNPJ: 4O.496.49O/OOCI-83
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L2.

il

Telefone
Í77' 9936-5935

Email
jayfernaadesôssessoÍiã€Email.com

Endêrêço

Rua Dr- Àloislo Borgê5, 3O0 - 8aiío Santà Rlta - Amargosa - BA

DrsPosrçôES FrNArs,

Obrigações do Município

a) Disponibilizar espaço físico para as reuniões entre a empresa contratada e os atores do

município de Souto Soares-BA.

b) Disponibilizar tempo para os envolvidos participarem das reuniões on line entre a empresa

contratada e atores do município de Souto Soares-BA.

c) Disponibilizar hospedagem e alimentação para a equipe da empresa contratada durante os

dias que tiveram a trabalho no município de Souto Soares-BA.

d) Facilitar o acesso da empresa contratada aos dados existentes na Secretariâ Municipal de

Assistência Social e seus setores.

e) Facilitara parà â empresa contratada ter acesso aos demais setores do município para coleta

de dados.

f) Fiscalizar a execução do objeto do contrato em conjunto com o Conselho Municipal de

Assistência Social.

g) lndicar um servidor e disponibilizar contadoq deíe que ficará com acesso para intermediar as

solicitações da empresa, fiscalizar a execução do contrato e auxiliar no curso de sua execução

e manter informado a representação legal do contrato.

Obrigações da Empresa Contratada:

a) Honrar â executar dos serviços, de acordo com o contrato a ser assinado;

b) Assumir as despesas de transporte, alimentação, hospedagem e impostos tributários da

Empresa;

c) Cumprir todas as etapas do cronograma de execução dos serviços estabelecido item 05 da

proposta;

d) Arcar com despesas do mâterial de expediente técnico necessário para realização do

Diagnóstico Socioterritorial fornecendo ao final o3 (três) cópias físicas e encaminhamento por

e-mail o objeto.

Amargosa-BA, z9 dejulho de zozu

on Fe a Chagas

§

tr
tr

DiÍetoÍ

CNPJ: 4O.496.490/00O1-83

,]
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Pf,APOSÍA DE SERVIçO PARA SABORAçÃO OC

a no ttt ôst t co so cI or E R R,To Rt AL Dto g sr E M A
úurco oe assstÊxaa soctAl -suAs

Município: SOUTO SOARES

Estado: BAHIA

§

tr
tr

Tclc{ooê
0n 9,936-5915

Email

iayÍêmandesâs5essoia@gmail.(om

Ender<o
Ruà Dr. Âloíslo BoÍ9e5, 3OO - Bairro saÍta füta - Àmargosa - BA

CNPJ: 40.496.490/OOOl'83
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L. APRESENTAçÃolNSTlrucloNAL

A empresa slsTEMA ASSESSORIA E PRESTAçÃO DE SERVIÇOS - ElRELI, inscrita no

cadastro Nacional da Pessoa lurídica- cNPJ 4o-496.49o/ooor-83, com escritório em Amargosa-BA,

desenvolve atividades de consultoria em geíão, prestação de serviços de informação; suporte

técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; atividades profissionais, científicas e

técnicas; seleção e agenciamento de mão-de-obra; serviços de organização de feiras, congressos,

exposições e iestas; aliuidades de apoio à educação; treinamento em desenvolvimento profissional

e gerencial; atividades de apoio à gestão de saÚde, serviços de Assistência Social e Conferências

l\/unicipais.

A empresa stsTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EIRELI segue a

concepção da Assistência social gaÍantida pela constituição Federal de 198$ estando no âmbito

da Seguridade Social, sendo regulãmentada pela Lei Orgânica da Assistência Social no ano de 1993'

Como" politica Social pública] a Assistência Social transita e pelo campo dos direitos, da

universalização do acesso e da responsabilidade estatal. Em zoo4 foi fortalecida a Política Nacional

de Assistência Social- PNAS e no ano de zoo5 criada a Norma Operacional Básica do Sistema Único

de Assistência social - NoB/suAS, surgem para consolidar a Politica de Assistência social em

Sistema Único garantindo neste sistema, a previsão e a continuidade das ações'

o sistema Único de Assistência social - suAS é um aparelho pÚblico que define e organiza

de forma descentralizada e participativa os elementos precisos para a execução dos serviços,

prog...;"., pro.jetos e benefício socioassistenciais com qualidade, baseando-se nos princípios de

unirrersalidaie, gratuidade, integralidade, intersetorialidade e equidade. Sua implementação é um

processo contínúo e se materiaÉou um novo modelo de gestão para a efetivação da promoção da

proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos em todo o território brasileiro'

o diagnóstico socioterritorial é um instrumental de grande relevância para subsidiar e

fundamentar ãções estratégicês na política de assistência social, de forma preventiva e proativa, em

cada esfera de ioverno e dãmais processos de planejamento e avaliação. A implantação de serviços

socioassistenciais na perspectiva regional deve partir do conhecimento da realidade local, das

necessidades do território, sendo funàamentada em diagnóstico socioterritorial conforme orienta a

NOB/SUAS/zorz.
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Telêfol!ê
i7n 99936'593s

Email
jaylênandesasse§sorià@grnâil.com

EndeÍeço
Rua DÍ- Aloítio BoÍget loo - Bâi.ro sãnte Ritã - Àma'gosa - BA
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2- JUSTIFICATIVA

O Diagnóstico Socioterritorial, no planejamento de ações da PolÍtica de Assistência Social,

possibilita direcionar o fazer profissional e a ampliação do olhar. Além de maior aproximação com

situações vivenciadas nos territórios. Assim, é possível alinhar as ofertas dos serviços, Programas,
proleios e benefícios com as demandas das famílias e indivíduos. É fundamental para a

organização, coordenação, gerenciamento e prestação dos serviços da Proteção Social Básica e

Especial no âmbito do SUAS. Permite organizar a oferta de serviços de forma territorializada em

áreas de maior vulnerabilidade e risco social, sendo fundamental na composição do Plano

Municipal de Assistência Social anual e decenal considerando a realidade, regionalidade e

especificidade do municíPio.

Previsto na NOB - SUAS 2012 nos artigos 20 e 2l a realização do Diagnóstico

Socioterritorial é de grande relevância a sua elaboração, contemplando um sistemâ de

informação, monitoramento e avaliação para o planejamento das ações de Assistência Social, a

medida iue são identiflcadas, quais são as demandas existentes da população usuária, conforme

descrito na Política Nacional de Assistência Social.

O diagnóstico socioterritorial é uma análise interpretativa que possibilita a leitura de uma

determinada realidade social. A Partir desta leitura, o município conhece melhor as necessidades e

demandas dos cidadãos. Possibiiita aos responsáveis e operadores da política de assistência social

a apreenderem as particularidades do território sob o qual estão inseridos e detectarem as

características e dimensões das situações de precarização que vulnerabilizam e trazem riscos e

danos aos cidadão1 à sua autonomia, socialização e ao convívio familiar. O diagnóstico deve

levantar além das carências, também as potencialidades do lugar, o que possibilita ãções

estratégicês para fomentar estas potencialidades.

3. METODOLOGIA

A elaboração de um diagnóstico é um processo com várias etapas, desde a junção de

arcabouço de informações, provenientes de observações feitas pelo trabalho práttco, assim como

dos dadás disponíveii elaborados pelo conhecimento científico, que visêm à interpretação de

determinada realidade para a construção de intervenções; inclui vários atores institucionais, que

colaborarão pelas diversas etapas do processo com intuito de, ao final, identificar as situações

encontradas, as diÍiculdades e as intervenções possíveis, mudanças necessárias e elencar as

prioridades de ação. O Diagnóstico é fundamental para a organização, coordenação'

gerenciamento e piestação dos serviços da Proteção Social Básica e Especial no âmbito do SUAS

Éermite organizai a oferta de serviços de forma territorializada em áreas de maior vulnerabilidade

e risco socú|, sendo fundamental na composição do Plano Municipal de Assistência Social anual e

decenal considerando a realidade, regionalidâde e especificidade do município'
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Telcfone
o7r9$3G59f5

Email

iayêínandêsâssessoria@gmail.com

Endereço
Rua Dr. AkÍsio BoÍ9e1 3OO - BãiÍÍo Sânta Etâ - AmaÍgota - BÀ

CNPJ: 4O.496.49O/OOO1-83
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Além da coleta de dados da esfera pÚblica, haverá coleta de dados de outros agentes das

polÍticas públicas tais como os Conselhos Municipais (Conselho Municipal de AssiÍência Social e

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), ONG's; aplicação de questionáriot

reuniões, entre outros.

Das finalidades, o diagnóstico deverá ser desenvolvido com base em um amplo conjunto

de indicadores prioritariamente de íontes locais, através de coleta e analise de dados, em diversas

fontes, local, estadual e nacional (FlP, IPEA, IBGE, PNAD,IDH, Censo Escolar/MEC e GEo-

SUAS). tvluito mais do que simplesmente apontar áreas de vulnerabilidade, uso de um coniunto

amplo de indicadores possibilitará uma analise minuciosa da realidade do município, com cada

uma de suas áreas do ponto de vista social e da garantia de diíeitos.

4. oBRTGATÔRIO CONTER NO DIAGNÓSTICO SOCIOÍERRIORIAL

r) Variáveis e indicadores de contexto. Visam apresentar as condições gerais de desenvolvimento

econômico e social do município. Abordar de forma sintética as informações essenciais das seguintes

áreas: demografia, educação, saÚde, trabalho, infraestrutura urbana, economia e melo ambiente

z) Variáveis e indicadores de caracterização da demanda potencial para os Serviços e Benefícios da

Assistência Social. Objetivando apresentar uma referência numérica que possa ser utilizada para base

da demanda potenciàI, ou como dimensionamento do público alvo, para cada um dos serviços e

benefícios do SUAS no território. Deve considerar, todos os Serviços Socioassistenciais Tipificados, os

Benefícios Eventuais, o Benefício de Prestação Continuada - BPC e o benefkio pago por meio do

Programa Auxílio Brasil.

3) Variáveis e indicadores relativos à estrutura de oferta dos Serviços e Benefícios da Assistência

iocial. Objetivam apresentar, por meio de dados quantitativos, informações sobre a existência, ou

não, de ofárta de cada um dos serviços tipificados e benefícios do SUAS em um dado território, bem

como a caracterização do volume de oferta e/ou da capacidade instalada, devendo ainda, quando

possível, incluir indtadores relativos à qualidade da oferta instalada e à existência e volume de

financiamento federal para os referidos serviços e benefícios'

4) Variáveis e indicadores relativos à estrutura de oferta das demais políticas pÚblicas,

exclusivamente no que se refere aos pontos de contato e de complementariedade entre estas e a

Assastência Social. ôb;etivam apresentar, por meio de dados numéricos e de dados categóricos,

infàrmações sobre a existência, ou não, de outras ofertas que, embora não integrem as ações de

assistêniia social, constituem "retaguardas' ou pontos de apoio indispensáveis à dimensão

intersetorial da atenção aos usuários da política de assistência. Nesse sentido, se destacam estruturas

de ofertas, relacionádas à Justiça, aos serviços de saúde mental, Equipes/Unidades de Saúde da

Família, Programas de Educação em horário integral etc)'
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Tdefoltê
Qn9993G5935

Emál

iâyêmandesâssessoÍia€lmail.coar

Enderêço

Rua DÍ. Aloí5io 8oÍget 300 - Bàiío Aantâ Bità - AmaÍgora - BA CNPJ: 40.496.490/OOO1'43
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5) lndicadores que correlacionem demanda e oferta, segundo os Serviços Socioassistenciâis

Tipificados e, eventualmente, públicos específicos. Objetiva apresentar indicadores que permitam

analisar, direta ou indiretamente, a cobertura dos serviços e benefícios em um determinado território.

A análise da cobertura ocorrerá de forma direta quando for possível estimar com razoável precisão o

volume da demanda efetiva e da oferta existente, podendo então a relação ser expressa em um

percentual de cobertura.

5. CRONOGRAMROe OCCUçÃO,

§
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Têlêfonc
o7l99936-5935

Email

iaÉrnandêsôssesaoriaoqnrail.coÍn

Endereço
Rua Dr. AloÍslo BoÍget foo - Bàiro Santa &ta 'AmaÍgosa - BÂ

ETAPAS PRODUTO PREVISÃO

1ô

Reunião com a Equipe da Gestão da

Secretaria M. de Assistência Social de

Souto Soares-BA.

Setembro

2a

Reunião com as íespectivas equipes da

rede socioassistenciail (coordenações,

Técnicos, Conselho Tutelar, CMAS,

CMDCA e outros)

oci zação de nformações e

definição de alvos referenciais de

indicadores para a construção do

Diagnóstico.

3
(Não haverá visitas domiciliares Para

levantamênto de dados.)

lnformações e documentos
Técnicos, contendo características

e analise preliminar dos

indicadores sociais do MunicíPio

de Souto Soares-BÀ com objetivo

de coletar dados estatísticos e os

produtos que serão construídos a

partir dos dados pré-existentes.

Setembro
e Outubro

4a

Análise dos dados quantitativos e

qualitativos coletados, reunião com a

Gestão pâra apresentação da síntese do

Diagnóstico.

nto Técnico conte

ise quantitativa e qualitat

iminar da proteção social

especial em Souto Soares.
Outubro

.à)

Reunião com a Gestão da Secretaria M.

de Assistência Social e Coordenações

renciamento de dados

Único de Assistência Social

ares.
istema

uto So

Apresentação do documento
preliminar do Diag nóstico

Socioterrrtorial

Novembroresenta d ntoçao o cU me

do o prodUto o D Iaq nóst co

Sôciot tón I do c
iste m a únrcoe TÍI a

Asssistêcia Social de Souto Soares -
BA

6a

CNPJi 4O.496-49O/00O1-83

DESCRTçÃO

Apresentar a metodologia a ser

adotada, coletâ de inÍormações, e

pactuaçao de atuação no municipio.

Coleta e analise dos dados existentes

nos setores da Gestão Pública

Irr4unicipal, Estadual, Nacional e

Entidades Não Governamentais, entre

outros.
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6. DAPRoPoSTA

o Diagnóstico socioterritorial, como ferramenta no âmbito da Assistência social, tem o

objetivo de ,.ilir., o levantamento e análise da situação dos territórios no município. Com ele é

possível saber quais as verdadeiras demandas por direitos, serviços e benefícios sociais, além das

potencialidades existentes, questões que vão embasar e qualificar o planejamento desta política.

Esta proposta tem por finalidade a prestação de serviços para a elaboração de Diagnóstico

Socioterritorial ào Sistema único de Assistência Social do município de Souto Soares-B§ através de

coleta de dados, apresentando o perfil socioeconômico das famílias e o mapeamento das situações

de vulnerabilidade e risco social no municÍpio na sua área de abrangência, definindo suâs metas,

estrategicas e ações para o aprimoramento e efetivação dos serviços socioassistenciais no

municÍiio, bem como de posterioi monitoramento e avaliação das politicas desenvolvidas.

7. TNVESTIMENTO

Namodalidadepresencialeonline,oinvestimentodestapropoía,alémdaelaboraçãodo
DiêgnósticosocioassistencialdoSUAs,incluiasdespesasdelocomoçãoparaomunicípioSouto
Soa-res.BÂeimpostostributáriosdaempresa.Avalidadedovalordestapropostaéde6odiasa
partir de zglollzozz.

§

tr
tr

TêbronG
on 999365935

Email

iaÉmandesasses:oria€Email.com

EnderEço

Rua &. AloÍsio BoÍgêt 30o - Baino santa tlita - Ámâlgola - BÂ

VALORDO
II\wESTIMENTORr

MUN

R$ q.r6o,oo
(dezessete mil e

cento e sessenta

reais)

Duas parcelas

iguais (Outubro e

Dezembro)

Souto Soares -

Bahia
ereitaçao de serviços para a elaboração

Diagnóstico Socioterritorial do Sistema

Único de Assistência Social do município de

Souto Soares-BA, através de coleta de

dados, apresentando o Perfil

socioeconômico das famílias e o

mapeamento das situações de

vulnerabilidade e risco social no município

na sua área de abrangência, definindo suas

metas, estratégicas e ações Para o

aprimorâmento e efetivação dos serviços

socioassistenciais no município.

de

OBJETO PERÍODO

Setembro a

novembro de

2022

CNPJ: 4O.496.49O/00O1'83
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8. FoRMADEPAGAMENTo

o pagamento da 1a parcela será de até ro (dez) diat de acordo conclusão do serviço da etapa 01

e oz do cronograma. Acontarda data do atesto da Nota Fiscal'

o pagamento da za parcela será de até to (dez) dias, de acordo conclusão do serviço das etapas

o3, o4, o5 e o6 do cronoqrama. Acontarda data do atesto da Nota Fiscal'

Dados bancários da empresa: Banco do Brasil âgencia: z4o-z conta corrente:3ory8-7 Sistema

Assessoria e Prestação de Serviços ElRELl.

9. DorAçÁooRçAMENTÁRA

As despesas desse serviçq poderá ser custeadas âtravés das fontes de recursos

Fonte u 9 - SGTV - Eírutura da Rede de Serviços dos SUAS - Custeio

Fonte z9 - FNAS (lndice de Gestão Descentralizada - IGD Auxílio Brasil)

Fonte 29 - FNAS (lndice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS);

Fonte oo - Recurso Livre

10. DADocUMENTAçÃo

A empresa stsTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃo DE SERVIçOS EIRELI possui todos os

documentos ativos e atualizados, que serão encaminhados logo após aprovado esta proposta.

11. EXPERIÊNCIA Do ÉcNlco RESPONSÁVEL PEIÁ ELABoRAçÃO Do DIAGNÓSTICO

Jailton Fernandes Chagas, Especialista em Gestão do SUAS - Sistema Único de Assistência

social, Especialista em Adminisíação PÚblica e Gerência de cidades, Nível superior em Tecnologia em

Gestão pública e Graduando em Slrvlço Social. Experiênciâ na Gestão, enquanto Secretário Municipal

de Assistência Social de Barra do Chola-BA e Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e

Habitação de Amargosa-8ft assumiu a presidência por duas gestões do colegiado Estadual de Gestores

Municipais de Assistência social da Bahia- coEGEMAS-BA e Vice Presidente do colegiado Nacional de

Gestores Municipais de Assistência Social do Brasil - CONGEMAS, na representação da Regional

Nordeste do Brasil. Já foi membro da Comissão lntergestores Bipartite CIB-BA, Conselheiro Municipal

de Assistência Social; membro da Câmara Técnica do ierviço de Acolhimento de Criança e Adolescente

do Estado da Bahia - B{ Comitê Técnico Regional Avaliadôr do Prêmio ltaÚ UNICEF e da Comissão de

iàt"çao negion.l Avaliador do Prêmio lt* uNtcEr. organizador de Conferências, Seminários'

Capácitaçôe!, Festivais e outros. Já participou do Capacita S_UAS -Atualização em Gestão Financeira e

orçamentária do suAs, capacitaçáo para Erradicação do Trabalho lnfantil - MPT-BA. Colaborou na

org-,r.çá" e execução de seis edições do Encontro-Baiano Gestores Municipaisde Assistência Social -
CõeCeünS-gf p.rti.ipo, de divàrso Encontros Nacional e Regionais do CONGEMAS; consultor da

ieoeiaria Uunicipal da Cidadania de Luís Eduardo Magalhães-BA. Já participou de dezenas de

..p..-ii.ç0"t, ."mo também já executou diversas capacitações, workshop' palestras em Conferências e

Seminários pelos municípios do Estado da Bahia e outros Estâdos' Entre outros-

tr
tr
tr

TdcÍonc
on 999365935

Email

iâyfernandesàsses§orh€ü9Ímil.com

Endeeço
Rua &. AloÍsio BoÍgê1 3oo - gâirc Santa &ta -Ârmrgosa - BA cNPJ: 4O.496.490/0O01'83
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a2. DtsPostçÕEsFtNAls,

L Obrigações do MunicíPio

.a)

b)

c)

a) Disponibilizar espaço fÍsico para as reuniões entre a empresô contratada e os atores do

município de Souto Soares-BA.

b) Disponibilizar tempo Para os envolvidos participarem das reuniões on line entre a empresa

contratada e atores do município de Souto Soêres-BA'

c) Disponibilizar hospedagem e alimentação pâra a equiPe da empresa contrâtada durante os

dias que tiveram a trabalho no municÍpio de Souto Soares-BA.

d) Faciliiar o acesso da empresa contratada aos dados existentes na Secretaria Municipal de

Assiíência Social e seus setores.

e) Facilitara pâra a empresa contratada ter acesso aos demais setores do município para coleta

de dados.
f) Fiscalizar a execução do objeto do contrato em conjunto com o Conselho Municipal de

Assistência Social.

g) lndicar um servidor e disponibilizar contados, deste que ficará com acesso para intermediar as

solicitaçôes da empresa, fiscalizar a execução do Contrato e auxiliar no curso de sua execução

e manter informado a representação legal do contrato.

Obrigações da EmPresa Contratada:

Honrar ã executar dos serviços, de acordo com o contrato a ser assinado;

Assumir as despesas de tiansporte, alimentação, hospedagem e impostos tributários da

Empresa;
cumprir todas as etapas do cronograma de execução dos serviços estabelecido item 05 da

proposta;

a) Àrcar com despesas do material de expediente técnico necessário para realização do

Diagnóstico Socioterritorial fornecendo ao final o3 (três) cópias físicas e encaminhamento por

e-mail o objeto.

Amargosa-BA, z9 dejulho de zozz

Ja Fe n Chagas

tr
tr
u

TdeÍone
on9B36-5935

Email

iayfu mardesassessoaiá€igmail.com

Endeteço
Rua Or Aloít'lo BoÍget 3oo - BaiÍro santa tütâ - Amargo5a - BA CNPJ: 4O.496.490/OOO1"83

Diretôr
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PLANEJAR ASSESSORIA
NAGILA BRITO DE OLTVEIRA
CNPJ: 28.488. 62210001 -7 1

PROPOSTA DE PREÇO

Objeto: Prestação de serviços para a elaboração de Diapóstico Socioterritorial do Sistema Único de

Assistência Social do municipio de Souto Soares-BA

Validade da proposta: 60 dias.

Bana do Choça - BA, l0 de agosto de 2022.

Atenciosamentg, 1

a Oliveira

t.*r##S#
tsffiffis*#qaÍ L

Rua Ermano Ferreira, ns 171 / Bairro Cidade Jardim

CEP: 45.120-000 / Barra do Choça - Bahia.

EMPRESA: NAGILA BzuTO DE OLTVENU{ (PLANEJAR
ENDEREÇO: RUA HERMANO FERREIRA, 17I - CIDADE JARDIM
CIDADE: BARRA DO CHOÇA UF: BA
INSCR. MUNIC.: 0221774 FONE: (77) 98829-9260

ASSESSORIA)

CNPJ/MF: 28.488 .62210001 -7 1

PR.EÇO-R§

TOTÀL
QUANT.

UNIT o
ESPECIFICAçÀOITEM

RS 17.450,00Rs 17.450,00T]ND 1

l. Prestação de serviços para a elaboração de

Diapóstico Socioterritorial do Sistema

Único de Assistência Social do município de

Souto Soares-BA, atÍavés de coleta de dados,

apresentando o perfil socioeconômico das

famílias e o mapeaÍnento das situações de

vulnerabilidade e risco social no município

na sua área de abrangência, definindo suas

metas, estratégicas e ações Para o

aprimoramento e efetivação dos serviços

socioassistenciais no municipio.

Período de execução: Setembro a novembro

de2022.
R$ 17.450,00

TOTAL

EMAIL: planc iar875 smail.com/TELEFONE: (77) s8829-9260/ wHATSAPP: (77) 98829-9260

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - BA

(

UNID.

I



coMPROMISSO

PROPOSTA DE PREÇO
SOUTO SOARES- BA

A (71] s9665 - 7310

t rrfl SIrss0c0isüú0nue§uÂt.e0l Ír5) 999r0 - 73ô8
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coMPROMtSSO

A PREFEITURA MT]NICIPAL DE SOUTO SOARES.BA
Ângela Gusmão
Secretíria de Ação Social

Prezada,

A empresa, COMPROMISSO CONS.E ÂSSES. AO DESEN. ECONO. SOCIAL EIRELI,
inscrita no CNPJ/MF sob o n'31.619.139/0001-41, com sede na rua Prof. Pedro Monteiro Campos,
376, na cidade de Euclides da Cunha-Ba, CEP 48.500-000, poÍ intermédio de sua representânte
legal a Senhora Maria Edelzuita da Silva carvâlho, portadora do Registro Geral no. 01.93.812-
20 e CPF n" 164.09.965-34, apresenta proposta comercial, com validade de 60 dias,

Atenciosâmente,

Euclides da Cuúa - BA, l8 de agosto de 2022.

coÀ§ulroPrÂ E 

^ssEsso*ú ^ 
uuxrciâos

ES. .{L} DESE-*. ECO

M.rb Edcbrtlrr d. §lyr Clrvrlf,o
RG: 01.93.Et2.20 S§PIBÂCIF: Ió4,@.96J.34

CNPJ; 3 l.61 9, I 39iffi01-11

EIRFI,I

UND QUAN
T

1'I-R.
UNIT

vI,R. TOTÂL
ITE
M

ESPECTFTCÀçÀO

Mês 03 R§ 5.850.00 R$ 17.550.00
0l

Prestação de serviços para a elaboração de Dagnóstico
Sociotcrritorial do Sistema Único dc Assistência Social do
municipio de Souto Soares-BA, através dc coleta de dados,

apresentando o perfil socioeconômico das familias e o

mapeamenlo das situações de vulnerabilidade e risco social no

município na sua área de abrangência. definindo suâs metâs,

estratégicas e ações para o aprimoramento e efetivaçâo dos

serviços socioassistenciais no município.

Período de execução: setembro a novembro de 2022

VALOR GLOBAL: R§ 17.550,00 (dezessete mil e quinhentos e cinquenta reais)

ct0[0t Pfl0uss0 c0[suLi0nll

I
I a0fl pB0tlssec0isiJIIsBl!e8rÂlt c0t )

t t75) g9gt0 - ,3{8

a-â

TOTAL RS 17.5s0,00

A (71l ss665 .?3{8



SSTEMA
ASSE§§ORIA E PRESTÂÇÂO OE SEBVIÇOS

tEr

r-I

-rtÊ

IJAILTON FERNANDES CHAGAS
Fundador/Presidente
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APR ESENTAçÃO I NSTITUCIO NAL

A empresa SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS - ElRELl, inscrita no Cadasúo Nacional de Pessoa

Jurídica- CNPJ 4H96.490/0001€3, com escritório em Amargosa-

BA, desenvolve atividades de consuftoria em gestão, prestação de

seMços de inÍormação; suporte técnico, manúenção e serviços em

tecnologia da infurmação; atividades profissionais, científicas e

técnicas; seleção e agenciamento de mão{eobra; seMços de

organização de feiras, congressos, exposi@s e festas; atividades de

apoio à educaÉo; teinamento em desenvoMmento profissional e

gerencial; atÍvidades de apoio à gestão de saÚde, serviços de

Assistência Social e Conferências Municipais.

A empresa SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS - ElRELl, prioriza atividades ligadas a Assistência

Social e segue essa concepção garantida pela ConstÍtutkfo

Federal de 1988 , eslando no âmbito da Seguridade Social 
'

sendo regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social no

ano de l-993 . Como Políüca Social Pública, a Assistência Social

transita e pelo campo dos direitm, da universalização do acesso e

da responsabilidade estatal. Em 2004 foi fortalecida a Políüca

Nacional de Assistência Social - PNAS e no ano de 2005 criada a

Norma Operacional Basica do Sistema Unico de Assistência Social

- NOB/SUAS, surgem para consolidar a Política de Assistência

Social em Sistema Único garanündo neste sistema a preüsão e a

conünuidade das ações.

2
,l
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O Si§ema Unico de Assistência Social - SUAS é um aparelho

público que define e organiza de forma descenralizada e participativa

os elementos precisos para a execução dos seMços, prograJTas,

projetos e benefício socioassistenciais com qualidade, baseando-se

nos prirrcípios de universalidade, gratuidade, integralidade,

intersetorialidade e equidade. Sua implementação é um processo

contínuo e se materializou um novo modelo de gestão para a

eÍetivação da promoção da proteção social, vigilância

socioassistenciale defesa de direitos em todo o tenitÓrio brasileiro.

A qualifica@o conünuada define os avanços que o SUAS veio

tazer àPolítica de Assistência Social, no que se reÍere à prioridade em

normatizar a proteção social basica e especial por meio da instituição

dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros

de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS),

reforçando os aspectos protetivo, preventivo, descenÍalizado,

tenitorializado e a maüicialidade socioÍamiliar, realidades defendidas na

nova gestão daAssistência Social.

A Resolução SNAS de no 269, de 13 de dezembro de

2006, cria a Norma Operacional Basica de Recursos

Humanos - NOB-RH/SUAS e em 25 de janeiro de 2007 o
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), publica seu

texto através da Resolução no 01. Caracterizando-se como

importante eixo reÍlexivo ao lado da tematização da educação

permanente, sendo considerada como Política de Recursos

Humanos no âmbito do SUAS. Ambas se configuram como

realidades temporais que expressam continuidade de

aprendizagem durante todo o decorrer da vida profissional e

pessoal.

E o suAs

r
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O CONSETHO TUTEI.AR

Para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes

demanda necessariamente, a articulação e integração dos

órgãos de promoção, defesa e controle de direitos, que

integram o Sistema de Garantia de Direitos, com vistas ao

Fortalecimento da Rede de Proteção à lnfância. Fazendo-se

necessário a formação continuada para o Conselho Tutelar e o

Sistema de Garantia de Direitos.

I

Em 1990, através da Lei no. 8.069, de 13 de julho de 1990,

o Estatuto da criança e do Adolescente (EcA), veio para

regulamentar as normas constitucionais, e as crianças e

adolescentes passaram a ser consideradas sujeitos de direitos

pelo Estado, família e pela sociedade. No seu art. 131 , instituiu o

Conselho Tutelar como órgão autÔnomo, não-jurisdicional,

encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e

do adolescente. Uma instância de participação e controle social,

garantindo assim a efetivação dos direito à participação social e

implementação de políticas públicas.

mr i



PRONTOS PARA ATET{DERMOS NO

SEU MUNICÍPIO COM:

JORNADA SOCIAL
oFlctNAs

PALESTRAS CAPACITA oEs

nssrsrÊructa
soclAL

ong t{ósilco soctoAsslsrENclAL

cuRsos
PROFISSIONALIZANTES

rÉ SrcTEMA
À§srssoRrÂ E PRESIACA0 0t SEBVIC0S

CONSELHO TUTELAR

CMDCA'S, SIPIA/CT

conrtnÊuctes
MUN!CIPAIS,

PLANOS MUNICIPAIS

PTANEJAMENTO ANUAL
or ronulçÃo PARA

uulrlcípros

ASSESSORAMENTO PARA
CONSELHOS

MUNICTPAIS/CONTROLE SOCIAL

PROCESSOS DE ESCOLHA 2023,

PARA CONSELHOS TUTELAN.ES

.38J*I
5
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luiú-BA
Santo Estêvão-BAJaguaquara-BA

Mata de SãoJoão-BA Barra do Choça-BA

Lagoa Real-BAtt L oI das-BAIa

Luís Eduardo Magalhães-BA

.Y, irante-BA Juazeiro-BAUrandi-BA

Palmas de Monte Alto-BA

Cristópolis-BA

Antônio Gonçalves-BA Conde-BA

Serrolândia-BA João Dourado-BA

Gavião-BA

lbiquera-BA

E

ALGUMAS DAS

lgaporã-BA

Piripá-BA

.-



8
SOBRE O PRE§IDENTE trA EMPRESA

Jailton Fernandes Chagas, mais conhecido por Jay Fernandes,

natural de Barra do Choça-BA, palestrante, é Especialista em Gestão do

SUAS - Sistema Unico de Assistência Socia!, Especialista em Administração

Pública e Gerência de Cidades, Nível Superior em Tecnologia em Gestão

Pública e Graduando em Serviço Social. Já teve a experiência de está

Secretário Municipal de Assistência Social de Barra do Choça-BA e

posteriormente Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e

Habitação de Amargosa-BA; período em gue por duas gestões esteve

presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência

Social da Bahia- COEGEMAS-BA e Vice Presidente do Colegiado Nacional

de Gestores Municipais de Assistência Social do Brasil - CONGEMAS, na

representação da Região Nordeste do Brasil. Já foi membro da Comissão

lntergestores Bipartite CIB-BA, Conselheiro Municipal de Assistência Social;

membro da Câmara Técnica do Seruiço de Acolhimento de Criança e

Adolescente do Estado da Bahia; Comitê Técnico Regional Avaliador e da

Comissão de Seleção do Prêmio ltaú Unicef. Organizador de Conferências,

Seminários, Capacitações, Festivais e outros. Já particípou do Capacita

SUAS - Atualização em Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS,

capacitação para Erradicação do Trabalho lnfantil - MPT-BA' Colaborou na

organização e execução de 6 edições do Encontro Baiano de Gestores

Municipais de Assistência Social - COEGEMAS-BA, participou de diversos

Encontros Nacional e Regionais do CONGEMAS; consultor da Secretaria

Municipal de Cidadania de Luís Eduardo Magalhães-BA. Já participou de

dezenas de capacitações, como também já executou diversas capacitações,

workshops, palestras em Conferências e Semínários pelos municípios do

Estado da Bahia e outros Estados.

Jay Fernandes já foi homenageado com a honraria do Título de

Cidadão Amargosense; Moção de Aplausos outorgado pela Câmara M. de

Vereadores de Amargosa pelos relevantes trabalhos prestados ao Município

na área da Assistência Social; lecebeu a Placa de Homenagem em Sessão

Especial dos L0 Anos de SUAS na Assembléia Legislativa da Bahia; recebeu

o certificado ,,Amigo do conselho Tutelar" outorgado pela Associação de

Conselheiros Tutelares e Ex-Conselheiros do Estado da Bahia - ACTEBA e o

Certificado de Reconhecimento outorgado pela Prefeitura M. de Heliópolis-

BA, pelos tangíveis e significantes serviços a fiente do COEGEMAS-BA.
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Jailton Fernandes Chagas (Jay)
DN: I 5 de Junho de 1980

Rua Dr" Áloísio Borges, 300 Centro, 45.300-000, Amargosa-Ba
7 7 - 999 j 6-59 j 5 / j ayfernandesassess oria@gmai l.com

Formação Ácaümica:

/ Nível Superior - Tecnologia em Gestão Pública
{ Especialista em Administração Pública e Gerência de Cidades

{ Especialista em Gestão do SUAS - Sistema Único de Assistência Social

/ Graduando em Serviço Social

Qualificação PolíÍica e Expefiências

/ Secretário Municipal de Ássistência Social, Trabalho e Habitação de Ámargosa-Ba -

Janeiro de 2017 a Março de 202 1 ;
/ Secretário Municipal de Àssistência Social de Barra do Choça-Ba- Janeiro 2014 a

Dezembro de 2016;
/ Presidente do Cotegiado Esladual de Gestores Municipais de Ássistência Social da

Bahia- COEGEMAS-BÁ - Mandatos: 2015/2016 e 2017/2019;

r' Yíce Presidente do Colegiado Nacional de Gestores Mtmicípais de Assistência Social

do Brasil - CONGEMAS- Regional Nordeste de 2016 a 2018 e 2019 s Fev. 2021;

/ Membro da Comissão Intergestores Bipartite CIB-BÁ - 2020 a março de 2021;

/ Participante das Reuniões Ordinárias da Comissão Intergestores Bipartite CIB-BÁ

2014 a 2021;
/ Membro da Câmara Técnica do Serviço de Acolhimento de Criança e Adolescente -

BÁ;
/ Comitê Técnico Regional Ávaliador Prêmio ltaú Unicef- Sõo Paulo-SP 2015;

{ Comksão de Seleção Regional Avaliador Prêmio ltaú Uniceí- Recife-PE 2015 e 2017;

/ Ciclo de Capacitação do Selo WICEF - Feíra de Santana - BA - 2019;

/ Yereador 2009/2012;
2009 e 2010
Y Pres. da Comissão de Jtstíça e Redação Final

D Yice-Pres. da Comissão de Orçamento

Finanças e Contas

D Yice-Pres. da Comissão de Saúde,

Educação, Esporte, Cultura e Lazer

201 I e 2012

I



Y Presidente da Comissão Orçamento Finanças e

Contas

D Yice-Pres. da Comissão de Saúde,

Educação, Esporte, Cultura e Lazer
/ Suplente de Vereador 2005/2008;

Qu al ilic a ç ão P r ofa si o n al :

{ Cowultor da Secretaria Municipal de Cidadania de Luis Eduardo Magalhães-BÁ
r' Gesar do Fundo Munictpal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Ámargosa-

BA - Janeiro de 2017 a março de 2021;
/ Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Barra do Choça-BA - 2014/2016;

/ Administrador da Comunidade Terapêutica Fazenda Yida e Esperança - COTEFAVE -
2013:

/ Ag"ot" Comunitário de Saúde -ÁCS -Secretaria M. da Saúde - Barra do Choça-BA de

2000 a 2005;
I CheÍe de Desenvolvimento Econômico - Secretáia M. da Agricultura de Barra do

Choça-BA 2005 a 2006 / Agente de Crédito - Programa de Micro Crédito do Estado

B AhiA CREDIBAH IA/D E S E N BÁH IA ;
/ Gerente de Empresa de Insumos Agropecuarios - 2006 a 2008;
/ Caixa e outras funções em Supermercado -1996 a 2000;

/ Organizador de Conferências, Semináios, Capacitações' Festival e outros-

Cursos:

r' Capacita SIJÁS - Atualização em Gestão Financeira e Orçamentáia do SUÁ& UFRB;

/ Capacitação para Erradicação do Trabalho Infantil - MPT-BÁ;
{ Língua Brasileíra de Sinais - LIBRÁS;
/ Curso Basico de Espanhol - PMVCA;
{ Ágente de Micro Crédito - 56 horas - SEBRÁE - Salvador'Ba;

/ Agente de Desenvolvimento - MD I e II SEBRAE;

/ Computação (02) - Rhedoc Computer e Laboratóio de Informática CEBC;

/ Técnicas de l/endas 16horas-SEBRAE;
{ Qualidade no Atendimento ao Cliente - FTC;
r' Capacitação para o Crédito - l6 horas - SEBRÁE;

/ Custo de Formação do Preço de Yenda - SEBRAE:

/ Biossegurança -Hospital Esaú matos - Vitóia da Conquista -Ba;
/ Cooperativismo e Associativismo - 24 horas - SENAR;

/ Educação Ambiental - 100 horas - NUGÁ/PEACS/SENAR;
{ Grso de Memorando, Ofcios, Protocolos e Atendimento da Plataforma IDOC- 2020;

í Ciclo de Capacitação do Selo IJNICEF - Feira de Santana - BA - 2019;

I
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/ Treinamento de Noções Básicas sobre os Procedimentos da Execaçõo Orçamentáia -
RECONT _ 2OI7;

{ Outros

Funções já Representadas AnterioÍm ente :

r' Conselheiro Municipal de Assistência Socíal de Barra do Choça-BA- 2014 a 2016;
/ Conselheiro Municipal de Assistência Social de Ámargosa-BA - 2017 a 2021;
/ Conselho Municipal de Segurança Publica de Barra do Choça-BÁ;
{ Diretoia da Comunidade Terapêutica Fazenda Vida e Esperança- COTEFAI/;
í Presidente da Associação dos Produtores Rurais da Santa Branca - APROSB;
/ Membro e II Secretário do Conselho de Desenvolvimento Econômico - Barra do

Choça-BA;
/ Membro do Conselho de Meio Ambiente - CONDEMA - Bana do Choça-BA;
( Cowelheiro Fiscal do Centro Comunitário de Barra do Choça-BA;
{ Membro do Núcleo de Gestão Anbiental - Barra do Choça-BÁ;
/ Gxtor do Programa de Enadicação do Trabalho Infantíl - PEII;
/ Membro do Conselho do Bolsa Família - Barra do Choça-BA;
í Coordenador da Pastoral da Juventude - Paróquia Senhor do Bonfim;
/ Membro do Conselho Paroquial - Bana do Choça-BÁ;
/ Outros.

Serviços, Ortentuções, Representações, Participações e Organi«ções

/ Participação do .WI Enconffo Regional do CONGEMÁS - Nordeste - Juazeiro do

Norte-CE - 2022;
/ Coordenador da oficina com o tema: "O Papel da Vigilância Socioassistencial nos

Municípios " durante o )üII Encontro Regional do CONGEMAS - Nordeste '
Juazeiro do Norte-CE - 2022;

/ Coordenador da Comissão Organizadora do X Encontro Baiano Gestores

Municipaisde Assistência Social - COEGEMAS-BA 2021;
/ ExecaÇão de capacitação para os Trabalhadores do SUAS do município de Antônio

Gonçalves-BÁ, durante a IY Jornada Social - 2022,

/ ExecuÇão de cdpdcitação para os Trabalhadores do SUAS do município de Palmas de

Moníe Alto-BÁ, durante a Jornada Social - 2022,

/ Execação de capacitação para os Trabalhadores do SUAS do municipio de

Queimadas-BA, durante a W Jornada Social - 2022,

{ Execuçõo de capacitaÇão para os Trabalhadores do SUAS do município de lgapord-

BA, durante a Jornada Social - 2022,

{ ExecuÇão de capacitação para os Conselheiros Tutelares e rede SUAS de Urandi-
BA- 2022,

/ Execação de capacitação para os Trabalhadores do SUAS do município de Lagoa

Real-BA, durante a Jornada Social - 2022,

I
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/ ExeanÇão de capacitação para os Trabalhadores do SUÁS do município de João

Dourado-BÁ, durante a Jornada Social - 2022,
y' Execação de capacitoção para os Trabalhadores do SUÁS do município de

Senolôndia-BÁ - 2021 ;
{ ExecaÇão de capacitação para os Trabalhadores do SUÁS do munícípio de

Ibiquera-BA - 2021;
{ ExecaÇão de capacitaÇão para os Trabalhadores do SUAS do município de Mirante-BA

- 2021;
/ OrientaÇões sobre a execução financeira do Fundo Municipal de Assistência Social

deluís Eduardo Magalhães-BA - marÇo de 2021 ;
/ Palestrante da oficina: "Prograrna Pimeira Iffincia no SUAS"- nos munícípios

deLuís Eduardo Magalhães e Barra do Choça-BÁ- 2021;
/ Palestrante da oficina sobre a Vigilância Socioassistencisl, nos municípios de

LuísEduardo Magalhães e Bana do Choça-BÁ";
y' Palestrante da YI Conferência Municipal de Assistência Socid de lbiquera-BÁ-2021
/ Palestrante da IX Conferência Municipal de Ássistência Social de Serrolândia-

BA-2021;

r' Palestrante da IX Conferência Municipal de Assistência Social de Piripá-BA-2021 ;

/ Palestrante da X Conferência Municipal de Assistência Social de Luís Eduardo

Magalhães-BA-2121 ;
{ Palestrante da IX Conferência Municipal de Assistência Social de Palmas de

MonteAlto-BA-2021 ;
í Palestrante da XIII Conferência Municipal de Ássistência Social de Juazeiro-BÁ-2021 ;
/ Palestrante da IX Conferência Municipal de Assistência Social de Piríp,i-BA-2021;
{ Palestrante da oficina: "Fortalecend.o as ações preventivas e proativds do Serviço de

Convivência e ForTalecimento de Vínculos " - SCFV. Município de Luís Eduardo

Magalhães-BA 2021 ;
/ Palestrante da oficina: "Fortalecendo as ações para mais proteÇão, gdrantia e a

defesa dos direitos da crianÇa e do adolescente". Nos municípios de Luís Eduardo
Magalhães e de Palmas de Monte Álto-BA 2021;

r' 76' Reunião da Frente Nacional de Prefeitos - Salvador - BA - 2019;
r' Expositor e Participdnte do 4", 5" e 6o Encontro de Prefeitos da Bahia - UPB;
/ Palestrante da Conferência Municipal de Ássistência Social de Rio do Ántonio-

BÁ,2017;
/ Palestrante da Conferência Municipal de Ássistência Social de Fátima-BA*2017;
/ Palestrdnte da Conferência Municípal de Ássistência Social de Brejões-BÁ - 2017;

r' Pakstrante da W Conferência Municipal de Assistência Social de ltaquara-BA - 2017;

/ Palestrante da W Conferência Municipal de Assistência Social de Nova ltarana -
BA-2019;

/ ParticipaÇão na Conferàtcia Municipal de Ássistência Social de Santo Antonio

deJesus - 2017;
/ Palestrante no 17" Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação da

WDIME - Matu de São João - BÁ - 2019;
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{ Encontro Sobre Integração Entre Serviços e Beneficios Sociodssistenciaís para a

Pessoa ldosa - SNAS - São Paulo-SP- 2018;
í Assessoramento Técnico da SJDHDS/SÁS - Acompanhamento Familiar no SisÍema de

Condicionalidades - Conselhos de Ássistêncta Social como Instância de Controle do

Programa Bolsa Família - 2018;
{ Ássessoramento Técnico da SJDHDS/SAS - Demonstrativo Físico Financeiro 2018 -

2019:
/ Assessoramento Técnico da SJDHDS/SÁS - Gestão Financeira e Orçamentáia do

SUÁS _ 2O2O;

/ Atividade de Apoio Técnico aos Municípios por meio do Assessoramento de

Aprimoramento da Gestão do SUÁS - SJDHDS/SAS - 2016;
/ Seminário Capacita-SUAS - Salvador 20I 6;
{ Encontro Estadual das Áções Estrdtégtcds do PETI - Salvador 2016;

/ Frerúe Estadual de Defesa do SUAS e Segaidade Social - Salvador 2016;
{ WII Encontro Nacional do CONGEMÁS - Fortaleza-CE 2015:
/ XVIII Encontro Nacional do CONGEMÁS- Brasília-DF 2016;
{ XIX Encontro Nacional do CONGEMÁS- Porto Seguro-BA 2017;

/ .D( Encontro Nacional do CONGEMAS - Belo Horizonte - MG - 2018;XXl Encontro

Nacional do CONGEMAS - Belém - PÁ - 2019;XWI Encofitro Regional Nordeste do

CONGEMÁS - Olinda-PE 20 I 5 ;
/ XYIII Encontro Regional Nordeste do CONGEMAS - Natal- RN 2016;
í , X Encontro Regional Nord.este do CONGEMÁS -João Pessoa - PB 2017;
/ XX Enconíro Regional Nordeste do CONGEMAS - Maceió - ÁL 20 I 8 ;
/ Xfl Encontro Regional Nordeste do CONGEMAS - São Luis - MA 2019;

{ ,/I Encontro Baiano de Gestores Municipais de Ássistência Social - Feira de Santana

-BA - 2015;
í Organizador do WI, Wil, IX, e X Encontro Bciano de Gestores Municipais de

Assistência Social- COEGEMAS-BÁ - 2016 a 2019 - Porto Seguro e Salvador - BÁ;
í Encontro Técnico Sobre ProteÇão Social no SUAS para Pessoa com Deficiência -

Secretaria N. de Assistência Social - Curítiba-PR - 2018;
r' X Conferência Estadual de Assistência Social da Bahia - Salvador- BA

2015; XI Conferência Estadual de Assistência Social da Bahia - Salvador-

BÁ 2017;
/ XII Coníerência Estadual de Ássistência Social da Bahia - Salvador - BA 2019;

/ 5" Coníerência Estadual dos Direitos da Pessoa ldosa - Salvador- BA - 20 I 9 ;
/ 5o Coníerencia Territoial dos Direitos da Pessoa ldosa - Nova Itarana - BA - 2019;

{ Organização da Conferência Municipal de Assistência Social Barra do Choça-BA

2015;
/ Organização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

-Barra do Choça- 2015;
/ Organização da WI e WII Conferência Munícipal de Assistência Social de

Ámargosa-BA 2017 e 2019;
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{ Organização da III Conferência Municipal dos Direitos da Ciança e do Adolescente

Amargosa- BA - 2018;
r' Organização do II Conferência Municipal dos Díreitos da Pessoa ldosa de Ámargosa

-BÁ - 2019;
/ Organização da III Conferência Municipal da Juventude de Amargosa - 2019;
/ Organização do I Festival da Juventude de Amargosa - BA - 20 I 9 ;
/ Seminário: "O Fortalecimento da Interselorialidade como Estratégia de Garantia

deDireito da Criança e do Ádolescente - Amargosa - 2019;
/ Seminário Convivência Familiar e Socioeducação - Ministério Público do Estado

daBahia - Salvador - 201 7;

/ Semináio2í Anos do ECA- ACTEBÁ- 2015;
{ I Seminário Municipal Sobre Condições e Diversidade Humana - UESB 2014;
{ Ofrcina de Comunidades Terapêuticas (leoria e Práticas) COTEFÁVE - 2015;
{ Atividades de AssessordmenÍos de Monitoramentos da Gestão do SUAS -SJDHDS-BA;
r' Reunião Ámpliada do Conselho Estadual de Ássistência Social da Bahia - 2016;
{ Reunião do Conselho Nacional de Ássistência Social - Brasília- DF -201 5;
{ IY Seminàrio do Banco Central - Salvador-BÁ;
{ ConÍerência Municipal das Cidades - Bana do Choça-BÁ;

/ Y Encontro Nacional de Fé e Política - Viúrta-ES;

/ III Conferência Nacional de Saúde Bucal - Delegado - Brasília-DF;
{ III Conferência Estadual de Satide Bucal - Delegado - Salvador- BÁ;
{ I ConÍerência Municipal de Saúde Bucal - Delegado - Barra do Choça-BA;
{ II e III ConÍerência Municipal de Saúde - Delegado - Barra do Choça-BÁ;
/ Fórum Estadual de Presidentes dos ACS - Itabuna-BA;
/ Seminário Campo Limpo - Barra do Choça-BÁ;
/ Seminário de Sensibilização do Jovem - DLIS - Barra do Choça-BÁ;

/ Semana do CaJé de Barra do Choça-Ba - Ouvinte/Expositor/Coordenador:
/ IV; WI e XI Agrocafé - Salvador / Yitória da Conqukta - BÁ;
/ Encontro Regtonal Sobre Ássociativismo - Barra do Choça'BA;
/ WI Coní Estadual dos Direitos da Crtança e do Ádolescente- Salvador-BA;
y' Congressos, Seminários e Encontros de Capacitação para Gestores e l/ereadores;
/ IV llorkshop Tecnologia e Educação-FÁCINTER;
/ Encontro Regional de Capacitação do TCM-BÁ;
{ Seminário de Indicação GeográJica para os CaJés do Planalto de yitória da Conquista

_BA;
/ Participação da Celebração dos 15 anos do Programa Bolsa Família' 2018 - Salvador

_BA;
/ Outros.
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. Buscd de soluções para problemas ambientais;

. Elsboração de propostos orçamenlárias.

Discrição MBA em Adminisfiação hública e Gerência dc Cidades

O curso de Administração Pública e Gerência de Cidades destinam-se a cdpdcitdr proftssionais para

aluarem em órgãos piblicos dos três poderes (Executitw, Legislativo e Judiciáio), nos mais elevqdos

cargos da administração pública federal, estadual e municipal, com enfoque especial para a gerêncio

das áreas urbanas. O clrso capacítd o servidor público quanto à compreensão e aplícação dos

sistemas de controle intemo e eíterno, à contabilidade pública e sobre as eventuais consequências

ciminais das irregularidades cometidas na gestão públicd.
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AIE§TÂDO DE CAPACIOADE TÉCHICA
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saernb.oCe ã21. dír ca€s h;.áÍie dê 18 hora§, rp muúêiBiode CristfuElis*Â

lnbrmarnos ainda qr.e as preste@s doc seÍviF rcima refcridc eFEs€ntafam
bom dôBeínpênho oper*iaral. têndo â empfess omprido fuknsrlts com §u6
Otúrgaçô$. nade COnSErdo +e â @âboae técnica e comê.eidm€ntê, até a prsante
clata,

Cristôpolis-BA, 01 de outr:bro dê ?0?1

Prêbiturâ M. C ristÔPolís-BA

-TI
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Jffi
Âreirf&xâ §oetal

..B.,cExr t ^íffi;r5* 
n' frtn'? !

Ssef,fuÉ MuniçjpCl do AsebEíEra SooeÚ
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PREf€ln,RÂ MUNICIPAT DÊ IBIQUENA

SECRETARIÂ MUI{tcrpAr og lsssrÊxcn socnt

ATESTADo DE cAPAçroloe rÉcxrca

Ate$amos, para os devidos fins. que a e,Rprêsa Sistema Assesoria e Prestação de
Serviços RIAEU, inscrna no CNPJ sob o no 40.496.490/0001{3, estabobcida na Rua DP
Alohio Borg,ê§, no 300, Bairro Santâ Rita, na cidade de AmargG€I, Esüado <le Baâia, p,rêstou

serv(:os à Prefeitura Municipal de Sendândia, CNPJ no Í.í.196.7030001*1'1. situedo a
Praça da Manoel Novaes, nô 99. Cenlro, na cidade de Senolárdia, Estaclo cla Bahra, detém
qualÍÍcaçáo técnic8 para prêslaÉo de seMços.

Registram6 que a smpresâ prestou serviços de capaci@o gâra os Trabalhadores
da Píoteçâo §ocial Básica CRASISCFV; dia 30 de sdembro dê 2021, com carga tlorárÉ
de 08 horas, no municípb de lbiquera-BA-

lníormamos ainda que as íestaçÕes dos serviços acima referidos apresenteram
bom dssômp€nho oporacional, tendo a empresa ormprido fielmente com suas obrigâçÕes,
nada constendo que a desabone têsnica c comsrcialmsnle, a6 a proseílte data.

Senolândia -BA. 05 dê outubro de 2021

GElzÂ LhTÉ §ILVA
Secretária Municipal de Assislência Socaal

l@uera - ÊA

'O fuso * M cx lgalfu Set l'
RUn §Af,ÊeHAL DüODORO. Ir' l0 - CEP rl6s.t8{@ - IâIQUERÁ - B^xL{ - CNPJ ll.o09 l7(v00ol "31 E'

MÀrL SEC DE§E§\'OLVÊÍENTO§OCr^LeHOTMÂIL.CO!,|

'tr §
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FNÉFEMJRA MUNICIPÂI OE ISIQUIRÂ

§ECRETARIA MUÍ{rcrpÀL DE Âs§srÊncn §octlt

ÂÍEsrADo DE cÀPActDÀDe rÊcxtcl

Atestamos, para os devi& fins, que a êmpresa Sistema Ass€ssoÍie e Preelaçáo de

Serviços AlRELl, inscÍila no CNPJ sob o no 40.496.490/0001{3, esta$cida na Rua DÉ
Aloisio Boí0€§, no 300, Baino Sâílta Rita. ria cidads de Amarg$a' Estdo de Baàis, preíou
seryiços â Prefeitura Municipel de lbiguera. Etravé§ do Fundo Munirdryl de AB§istància

Sociat, CHp; no 13.009.370í)001-31, siltrado a Prata São Jeá, no 32, CêntÍo, na cidade
cle lbiquera. Estado <ta Bahia, &têm qualiíca@ técnica pera prestiaÉo de servllos.

Reglstramos ques empÍesa prestou servrp de assessoria tâ:nica para a Gglização
e pâlestrantê da 6r Cstíuéncia Muniripal de Assistência Social, Tema: "Assistôncú Social:

DirÊito do povo ê dever do Estado, conr finarciamento público, para enírentar ae

d*§uatdades e garantrr proteçâo social'. üom remuneração ao valor d€ R§ 2.50!.00 (doi3

mil e quinhentc reais).

lníOíÍÍ1ôm6 aindg que as pre§taçÓês dos Sarvip aCirna reÍeridoe apfÊ§antAram

bom desempsnho operacbnal, têndo a oínprasa cumpddo íelrnenta corn suas ok§at'es.
nàda constando qu6 a d€sabone tácnica e comercislmsnte, 8tá a pr€ssnte dats.

lbrquera-BA. í7 de agosto de 2O2'l

6erta Linr

GEIZA SILVA
Secretária Municipal de A§s§tência Social

lbiquera - BA

'Afu§*Wxbffifu.l'
ft.u^ trr^REcltÂL DEODORO. !r.l0 - cEP.lós4o-ooo - IBIQUER-A.. B^rnÂ - ctiP, 13 00o 3Toroml'll E-

MÂlL: §EC Dü§E§\'OLVI'!;IENTO§OCIÂI:OHOT§ÂIL CoM
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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE BARRA DO CHOçÂ
§ECRETÂRIA MUNICIPAL D§ ASSISTÊHCIA

SOCIAL

ÀTESTADO DE CÂPÂCIDADE TÉCNICA

Âlestamos, para os devido* frns, que a empresa §istema Assessoria e Pre§taçâo cle

serviços AlRELl, inesÍita no cNPJ sob o no 40.496.48§J0001'83, çstabobcidâ na Rua Ôr
ÂIolú 8oí9es, no 300, Baino Santra Rita, nâ §i{lade de Ama4gosa, Estado de 8aàib' presla
serviços à PreÍeitura Municipal de Bana do Choça. alravês do Fundo Municipal de
Assistênda Social. CNPJ n' 1?.379.903§Ô01-28, situado e Rsa Rüi 8arâo§a' no 45.

Baíno Oeaíro, oa cidârh de Earra do Choçlã,, Estado da Bahia, detém qualilica§âo técnica
paÍa prÊstãçâo de serviços.

ReSistramos qüe a empresa preeta erviços de â§sessoria técnica para a gêstáo e
execu@ Íinanceirs do Fundo Municipal de Assistêneia Social tlo Munictpio de Bana do

Choça- BA. Com o o§etivo dê âcompanhaí, orientar e aprimorar 63 ç61[g6imenlos pâíe

melhoí i vestiÍnento nos píogremas, serviços, beneÍicios. proretos e ôçÕe3

socioassistenciais, bem como o equilÍbrio da receita, despesa e acornpanhamento do§

sistemas. com remuneraÉo mênsal no valor de R§ 5.000,00 (cinco mil reâis).

lnfsmamoS a,nda gue A§ presta@§ dos serviçoS acima reÍeridos âpÍosêntãraín

bom derempenho operacional, bndo a empnesa cumpririo fielmeÍlte oom suas obrQaçÕes,

nada con§lando quÊ a desabone técnica ê comerciâI't}ente, até a píe§ênte dâtâ-

Bana do Choça-BÂ 03 de maio de 202't

rúvro
Secretário Mun de Assistência Social

Barra do Choça - BÂ



LUIS EOI'ART}o MÂCÂLHÀE$ . OÀ

ATE§TADO DE CÀPACIDAT}E TECNICA

lnfoamamos ainda que as pÍêstaçÕes dos serviços acrma reÍeridos
eFrêsentãram bom desempenho operacional. tendo a empÍesa cumprido
fieirnente com suas obrigaçÕes, nada constando que a desabone têcnica e
c'Jrneícialmente, até a presente data

Luis €duardo t lagalhães-BA, 29 de rnarço de 2021

HEI
i,á,

sc LLA BERNARDE
ri rcrJi;rl rJe I íah;.tllt

S SPEN

í)íel{;tlut í1Íl rll Lr.tt:; I ,Julrrlo M;ltlalltáes-ElÂ

I

_ Àtostamos, para os devtdos Ítns, que a empresa Srstema Assessorra e

',resiaÇào 
de servrços AlRELl, rnscírta no cNpJ sob o no 40.4g6 490/0001-g3,

estàbelecida na Rua Dr. Áfoisro Borges, no 300, Baarro santa Rita. nâ ctdadÊ
d e 4 n,aroosa. Esrado de ú;. p,*i; ."*i"ü ;;;;d;;' il;,pri o"'i, r,
Ecuardo Magalháes, arravés do'Fundo uunii,ipaioe Assislência sociar. cNpJ
nr.1.1 59S.037/0001-78, situado â Ruaparaiba, no 7g9, gairroCerlro, na
ctrjade de Luis Eduardo Magathães, Estedo dâ Bahia , detém qualúicaçâo
iecitca paía prestação de servrços.

Registramos que a empresa prestou serviços de onentaçôes sobre a
execução.írnanceira dq Fundo Munieipal de AssistÉnqa sooal deite Munrcípior
com o objetivo de aprimorar os conhecrmentos paÍa mêlhor investimênto nos
p!'o9rama§, servrços, beneÍicios. pÍoJetos e açôes socloassistenciars. E
Paiêstra para â equipe do Programa Pnmerra lnfáncia no SUAS-p|S, com o
objetrvo de aprimorar os conhecimentos, troca de experiências paÍa mêlhor
eiciência. eficácia e efelividade do programa no municipio, em 25 de março de
2321 sendo remuneÍâda no valor de R$ 3 500,00 (três mil e qurnhentos reais)

. r,. do Jral-ralho c Àssi:ilênctir Social

i r,,1,,,r,..; r'\'1.ii,ll,j ii.r'i1":ri i" 3'tr' t';'ll ij



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRE.IÕES
SECR TÁRIA MUNICTFÂL DÉ ASSI§TÊNCIÀ §OCIAL

ESTADO DÀ BAHIA

ATE§TADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Alestamos, paÍa os devidos íins, que Jaihon Fernandes Chagas, inscÍito sob CPF
sob s no 995.766.355-00, residente a Rua DPÁbÍsio Eorges, no 3ü). Bairro Santa Rita' na

cidade de AírÉ,rgosa, Estado de Bai,a, prestüu serviços voluntário à Preleitura Municpal
de B§êes, Estado da Bahia, através da Secrêl,aria Municipal de Assistência Social, inscrita
sob CNPJ de n0 í4.197.768/000Í-01.

Registramos que o proíissional ministrou a paleslra da Conlerência Municipal de
Assistência Social dest6 município, com o tema: ?ssistência Social, Direito do Povo' com
Financiãmento Publico e Participaçâo Social', em 24 de agosto dê 20'17.

lnÍormamos ainda que a prestação do serviço acima rsÍerido apresentou bom
desêmpênho opeÍacional, lendo cumprido Íielmente com suas obrig4ões, nada constando
que a dasabone técnica I comeÍcialmentê. aiá a prô§ente data.

Brejôes-BA. 30 de agosto de 2017.

BRU}IA LOI'ISE DÉ ALIIEIDA ilELO
SecÍetária Municipal de Assistência Social

Brejôes-BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO
SECRF,I'ARI{ T,IUNICIPÂT. DIi A§§ÍSNTÉ}ICIÂ S(TIÂL

USTADI] DÁ AÂHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Rio doÂntônie.BA, 27 dê junho dezlfl

. AJ._"_ET9r, para os devilos fins, gue a Jallton Femandes Chagas, inscrito no CpF
sob o no 995-766 35il0, residente a Rua Dp A/orsro gorpes, no 30õ, Bairro santa Ríta,
na cidade de Âmaryosâ, Estado de Bahrã, prestou serviçoã á preÍeituia Municipal & Rio
do Antúnio, através do Fundo Municipal de Assistência Social, cNpJ ne 13.g79,7i110001-
20, situado a Praça Cel Souza porto. s/n, Bairro Centro, na cidade de Rio do Antônio,
Estado da Bahia, deÉm quatificação têcnica paÍâ prestaÉo de serviços.

RegistÍamos quo o proíissional prestou serviços de palesttrã na lV Confrerência
lvíunicrpal de Assistência social de Rio do Antônio-Ba. com o t6rna: ,Garantia oe oiÀiús
no Fortalecimento do SUA§', em 25 de julho de 20 j7.

InÍormamos ainda que a pÍestação do serviço acima referido apÍesentou bom
desempênho opeíacionâ|, tendo cumprido íielmente com suas obiigaçÕes, nada
conslando que a desabone têcnica e comercialmenle, atê a p.esente data.

ctA PEREIRA
Seeretária Municipal de Assistência Social

Rio do Antônio-BA

t-rr*bLlrhasÍlü§ít

lrrrj|lÊrlvr*facc
ScS'.6h.ffilCj

Pt'É1 ""
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Ruà OdÉÉe Aves Afms, l{.o 315, BakÍo Xa&r
CEP: 46.3${(x}, ürôÍdi - Bafib

CÍ{Pl : r7.958.019/0001' 19 §ITNs

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

lnformamcs sinds quê a prestação do sarviço acima referido 8pr€s6ntou bom

desenpenho opeÍacional, abavés do pale§üantê Jailton Fernandês Chagas, CPF
995.766.355-00, Especialista em Adminiskaçâo Públba, Gere*cia de Cidad$ e Gestão
do §uAS, lendo a ernpÍe§a curnprido flelmenie com $rils oadgaõês, nada constando
qus a dêsâbonê têcnl€ o @m§ciEiment6, âtá ã prs§ont€ dst§.

Urandi-BA, 21 da ianeiro de 2822-

BELMARI $OUZA SA
§ecretárro l{unici

PreÍeitura
& Assistência §oçial
ire Urandi-BA -. Sb

eaq9.l$i$it''

Atestan§, pâÍa o3 dseldos Íns, qus â §npÍêÊâ Si§êââ Asses§oriâ ê Pre§tação
do sarviços EIRÉLI, inosita no ÇNPJ §ob § no40.496.4SyOO01-83. e*tabaleciJa na
Rua DP Aloísio Borges, no 30ü, Baino Santa Riia, na cilade de Anwgo*, Estado
de Bahia, dagm qudificâçâo técaba para pet*gâo de serviços, poÍs pÍ€51al sôrvho à
prdêiturâ Mu'liripât de úÍend, CNPJ no 13.9{i2§32n00o1.40, sih.do a Rua Sebsstiâo
Alvas §antana, nq 57, Cento, t"herdi-BA CEP:46.350-000, na cidade tte tladl' Estado
da Bahia,

Regisúamoe guo a eífipr€sâ prsstou s€flriço de capacruaçeo para o Cooselho
Tutahr e CMDCÀ com orienta$es técnicas sobre a integração de servir;os s tsabalho em
rêdâ entr€ Coneelho Íutelar e o §ielema do Garanti$ de Dírtibs; dias 17 e 18 de ianeiro
dâ zVn, noslê r*unicípio.



iUrti

lUlU -BA. Í5 dê iünhü de 2022

NUCI VALDA A ÉRtcn oa sttva
deDesenvolvimento SocialSecretária
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Âs*iitêncir Socisl

ATESTADO DE CAPACIOÀDE TÉCNICA

.Atêstamo§, parã os devidos Íins,.que a empresa Sistema Assessoria e Pr€slação
de Sewiços ElRELl, inscrita no CNPJ sob o n! 40.49ô.49010001-83, estabêlerida na
Rua Of AloÍsio Borges, no 300. .Bairro Santa Ritâ, ra, cidade de Amargosã, Estado
de 3ahia, detêm. qualiticação têcnica para prestaçáo de serviços; pois. prestou serviço á
Prefeitura Municipal de Conde-BA, CNPJ no 14.126.6921000'tr-23, situado a Praçã
Altamirando Requião,27- Çentm, CEP:4830S000, Estado da Bahia.

Registramos que a empresa prestou serviços de capacitação para os
Trabalhadores do Sistema Unico de Assístência Social (SUAS). dias 20 e 21 de junho cje
2O22; durante a Jomada Social, com o objetivo de promover a capãÇitaÉo continuada.
aperÍeiçoando os Trabalhadores da Proteção Social Básica e Êspecial para aprimorar os
conhecimentos, fluxo e Íêgistros de atendimentos, acompanhamento familiar ê outros.

lnÍormamos ainda que a prestâção do serviço acima reÍerido apresenlou bom
dêsêmpenho operâaonal, através do palestrante Jailton Femandes Chagas. CPF
995.766.355-00, Especialisla êm Aciministração Pública, Gerencia de Cidades e Gestáo
do SUAS, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obíigaçô€s. nadâ constando
que a desabone técnica e óomerciàlmenle, até à piesente data.

Conde -BA, 22 deJunho de 2O22

,o,*u#[ffie {yoqÀ u,,s
Secretária M ulici pal d.3As§isJgntia Socia

i

PraÇâ Âtlâmirãàdô Rêquiáo. 2? - Csntro
CEP: d83o0*000 E§tádoda Bâhiâ
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P.§noçâo §ociâl
ê Côrlrbats â Pobíê:ãsÃomÂoldr{.r*'.aç

ATEsrÀDo DE cÂPActDApe tÉcrtca

Ateslamos, para os devidos Íins, que â empresa Sistema Assessor,a e PreslaÇáo
de Serviços ElRELl, inscrita no CNPJ sob o no 40.496.490/0001-83, lecida na
Rua Dlo Aloísio Borges, n" 300, Baírro Sãnta Rita, na cidade de Amargosa, Estado
de Bahia, detém, qualificaçáo .lácníca para prêstaÇão de serviços; pois prestou §ervrço à
Preíeilura Municigal de Mãtã. de São Joáo, CNPJ no 13.805.528i0001-80. siluãdo a Rua
Luiz Anlônio Garcez, No 140. Centro: CEP:46.350-000, na cidade de Matâ de São João.
Esiado da Bahia.

Registramos que a empresa pÍestou seÍviço Ée capacitação para o Conselho
Tutêlar e o Sistema de Garantias de Direítos, com orientações técnicãs sobÍe a lntegração
dê serviços e lrabalho em rede enlre Conselho Tutelar e o Sislema dê Gãrãnüâs de
Oireitos; dias 09 e '10 de junho de 2022. nesle municipio.

lnformamos ainda que .â preslaçág do serviç9 acima referido apresen-tou bom
desêmpenho operâcional, atÍavés do palestrante Jailton Fernandes Chagas. CPF
995.766.355-00, Especialísla em Adminislação Pública, Gerencia de Cidades e Gestão
do SUAS, tendo a empresa cumpÍido fielmenle com suas obrigaÇôes, nada constando
que a desabone técnica e comêrciãlmente, até ã presenlê data.

Mata de São Joáo -BA, l0 de junho de 2022.

'.LJ\.i

R|TA pATRiCtA CONêElçÃolDr MIRANOÂ
:lr. SecrstárÍ Municipãl'dti Promoçâo Social e

Combatê a Pobreza



PREFEITURA iIIU}IICIPÂL S§ PALi'A§ OE IIOI{TÊ ALTO
ÊSTAOO DA BAHIA - CNPJ 13 982 590,OOO1-47

PRACA DA BANDEIRA. N' ?3{'. CENTRO. CEP 46.{6&,.800
FoirE (77) 3662-2113 FAX: {77) 3662-2r't4

lnfonnamos ainda que as pre§taçõe§ dos §eÍviços acima reÍeridos. apÍesentarâÍn
bom desernpenho operacional. tendo a empÍesa cumprido fielmente com suas

obrigações, naOa conitando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente

data.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCilrcA

Ateslamos, parâ os devidos fins, que a empresa §istemâ Assessoria e PrestaÉ§
de Serviços AlRELl. insctita no CNPJ sob o no40.496'490 /0001€3' estabêlecida na

Rua Dr. Alolsio Borges, no 300, Baino Santa Rita, na cidade de AÍnârgose' Estâdo

de &afiê,r $e$ou s€ít!ços à PÍefeitura Munidpal dê Pak** de Monte Alto, CNPJ

Í1" f 3.9S2-§§0000141:,'sihrado a Praça da rr" 23O, CeÍbo, na cídade

de Palmas de Monte Allo, Estado da Bahia, detém qualiÍicaçâo técnica para Prestaçáo de

servços.

Registramos , que. a empresa prê§tou serviços de câpaÊitaçáo Para o Conselho

Íutelar e CMDCA, com oíientaçõês têcnicas sobrê rà serviços e Íabalho ern
dia 07 de fevereiro derede entre Õonselho Íuletar e o Sistema de Garantias

2022. neste municipio'.
de Direitos:

Palmas de Monte Alto - BA, 07 de fevereÍro de 2O22

Sesetário {uy'iclpal
Prefeibrã M. de

de Adminisúação eFrrenças
Paknas de Monte AltoBA

Dec. no 002&021

ilr- /a / t) u'

lrJ.,: /
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SECRETARIA B!UtllclPAL DE

lsslsrÊucrÃ soctAl
Cnpj: 18.1ô3.4ê3/0001-17

Praça da Bãídêilê, §ín - Centí§
Palmas de Monte Alto - Bahia

$,
. Y, ;iliitrDI*'kfrt'iliiitil-mç§

§{

ÂÍEstADo DE cÂPÃclsÀor rÉcNtca

Atestamos, pãrâ os devtdos íns. que a êmpresâ Slslema Assessona e

Preslação de Servrços AlRELl. InscÍrla n§ CNPJ sob o no 40.496 490/0001-83,

estabelecida na Rua Df Aloísrc Borye§, no 300, Bairro §aÍrtâ Rita, na cidade

de Ámargosa, Estado de 8áfi,4, prestou serviços à Prefeitura Municipa, de

Palmas de Monte Álto, CNPJ no 13.S82.590í0001{7, situado a Praça da Bandeira,

nô 230, CênÍro, na cidade de Palmas de Monte Alto. Estado da Bahia, detén"t

quâlificsÉo lécnica para prestaÉo de serviçôs

Regrstramos que a empresâ pÍestou serviços de capacitação para os

Tràbâlhadores do SUAS. durante a realização da Jornada Soc,al, realizada dras 0â e

09 de Íevererro de 2A22, neste municíp;o".

lníoÍmamos aindâ quê as preslaçôes dos sêrviços âcima refeíidos

aprêsentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fieimen{ê

x:::",J::::çôes, 
nada consrando que,a,desabone récnica e comêrciarmente. aê

Palrras de Montê Alto -BA, 09 de ÍeveÍeíro dê 2§22

,,ADENUSIA DOS SANTOS ARAUJOL
Secretaria Msticipâl de Assistência Social de Pâlmas De Monte Alto-BA



* tf-it-;tró r\Gr

SECRETARTA MUNICTPÀL OE

lsstsrÉlrctA soctAL
Cnpj: 18.163.403/000í.17

Praça da Bandeira, §rn - Centro
Palmas de Mpnte Alto . Bâhiâ

E HOM ALl

ATãSTAOO DE CAPACIDADÉ TECNICA

Atestamos, para os devrdos írn§. qrie a empÍe§a Ststema Assessorta e

Prestação de Servrços AlREtl, rnscrlta no CNPJ sQb Q no 40 496 49010001-83'

êstabelêcida .na, Rua Af Nçisio Borye§, no 300, Bairro Santâ Rita, nâ çidade

de Árnargosâ, E§tado de 8êàrar prestou serviços à PreÍeitura Municipal de

Falrnas de Monte Alto, CNPJ íro 13 982.53Gr0001-47, §ituado a Praça da Bandeira.

Í1' 230, Centro, na cidade de Palmas de Monte Alto, Estado da Bahia, detém

qualrírcação técnica para prestação de serviços.

realizaso e palestíânte da lX conferência Municipal de Assistência §ocral. Terna

'Assistêncía Social: Direlto do povo ê dever do Esiado, com financiamento público,

para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social".

lnformamos ainda que as prestaçôes dos serviços actma refertdos

apresenlaram. bom desempenho operacional, tendo a enpresâ cumpndo figimente

com suas obrigações, nada.constando que a desabone téünica e comercialmêntê, ató

a presente data.

Palrnas de Montà Alto -BA. 26 de agosto de 202'1

ENUSIA OOS SANTOS ARAUJO

§*cretana Municrpal de Assrstênoa Social de Palmas De MonteAllo-BA ,



re
PREFETTURA MUNIC}PAL OE MIRÁNTE.BAHIA

Secretaria Municipal de A§§istência Social
CENTRO DE REFERENCIA OA ASSISÍENCIA SOCIAL'CRAS

Alestamos, parâ os devrdos Íins. que a empresa §istema Assessoria e Prestação ,de
S**,ç*i:ltr'nÉf-l',n!crii" no CNPJ sob.o no'40,496 49§/0001..83, estabelecida na Rua Dro §loísio

Borgás, no 300, Bairro Sanú Rita, na cidade de Áma4gosa, Estado-de Bâtt,a, pre§tou serviços
à p-rereitura Municipal o" úiáni", CNPJ no 14 196.7õ3/0001-41. §ituado 1.1'uç? Humbêrto de

cr*po*, 198 - csnlro; lvÍirante - BA' 45255-o0c, Estado da Êahia' dçtém quâli{icaçê§ lécnieâ para ''
prestaçáo de servrços

Registsmos q1!e a empresA preslou serviçâs de capacilaçáo paÍa a Equipe do Ceniro de ''

Referéncia de Assistência Soc'âl- CRÂS e o Serviço de ConvÚência e Fortalecimento de Vínculos

: nrrsraoo DE cÀPActpAoE TEcNlcA

" lnÍormaàos ainda que as prestações dos serviços acima'reÍeridos aprê§entôrãtn bonl'

desempenho operacional, lendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigaçÕes, nada

constando que. â desabone técnica e comercialmente, até a Presente data'

Mirante -BA, 15 de outubro de 2021

:._ 'ri ,.r r'.: ;i:,.,rr--:i-.: r', :-i._. ii,,'ia'.-l !:Ê 3:-:' t;
..,._.,1., a -: :.-'.:: - .::.' .r-r

.-SCFV, dras 13, 14 e 15 de outubro de 202 1 ; c.om o objetivo de promover a capacitaçâo contrnuada'

àperfeiçoandó ôs Trabalhadores da Próleçáo Social Básica para apriixorar o§ conheê,irnento§. lluxÕ

de alendimentos, sistemas do Registro Mensal de Atendimento - RMÀ Regisfo Acompanhâmento

Frsrco RAF e SISC e outros.

i,
VALÉRIA SOUTO ôLIVEIRA DOS SANTOS

§ecrelánâ Munrcipal de Assrslência Socral



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE.BAHIA
' Sseret*ria Mtrnicipa! dâ ÂssistÔnela §acisl
cENÍRo DE REFERENcIÀ ol lsstsrçncrA soclAL€RAs

ATESTÀDO DE CAPACIDADE TÉCNICA

§eglslranôs qtje a empresa presiou sêwiçss de capacitaçao pAra,,ô egflrpe dO PrOgrama pnmQlra

lnfârrcia no SUASI Criânçá Feliz do munrcipro de Mirante-BA, dias 07 ê OB de. fe.verêiro óe 2422,

.§m Õ obiêtrvo da qratiiicâç§o básrca para e pÍêstaçào dos seruiços lunlo âo públt§o pioritêrio..,, ,,

,, lniormamçs arnda que as preStaçôês dôs §ervtços acrma refendos aprese lâram b§m

desempenlro operactonal, tendo â empresa cumprido. fielmente com suas obngaçôes. nada

constando que a desabone técntca e comerclalmente, até a presenle data

!:'i'i'll::. l:i

Mirante -BA. e8 de fevereiro de 2A22

VÀLÉRIA §OUTO OLIVEIRA DO§ SANTOS

Secrelária,,Municrpal de Assistência Social .
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. ^ Atestâmos, para os devidos Íins, que a empÍesa Ststemâ Assessoria e PrestaÉo
de §srvrÇe§ lRELl, inscrita no CNFJ iob o nq aO.a96.49OlOOO1€3, eslabele€rda na
Rua Df Aloísro Borges, no 3OO, Baino Santa Rrta, na cidade de Amargosa, Estado
de Bahia, prestou. seryiços à Preíeitura Municipal de Ant§nio Gonçalves, CNPJ no
'13_908 72810001€8, situado a Praça Pinto Guirra, S/N, Centro, neste munrcipro, CEP
44780{00, Estado da Bahia, detém qualiÍicâÉo técnicâ para prestaÉo de serviços.

ÀTESTADO DE CAPA.CIDA9E TECNICA

RegrstÍamos que a empresa prestou serviços de capacitação para os Trabalhadores do
Srslema Unico de Assisténcia Social (SUA§), diâs 24 e 25 de março de 2022; durante â
lV Jornada Socral, com o objelivo de promoveÍ a capacitaÉo continuada, aperíeiçoando
os Trabalhadores para aprimorar os conhecimentos, tluxo de atendimentos,
acompanhamento familiaÍ e outros.

Antônio Gonçalves -BA, 25 de março de 2022.

Llana Cêtla

RIA CELIA ALVE§ DA SITVÀ
Secretária Mulicipal de Aqsistência Sosial

lnÍormamos ainda que as prestaçóes dos ..serviços acirna reíeridos apresentaram
bom desempenho operacional. tencio a empresa cumprido fielmente com suas
obrigaçôes, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente
data.

I I
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins' que a empresa Sistema Assessoria e Preslação

de Serviços EtRELl, tnr.r,]ã'nã-CilÉ.;"uoU o náa0.a96.a90/0001-83, e§tabelecida na

Rua Dr' Aloisio Borges, n; goô, Bâirío santa Rita, na cidade de Àmargosa' Estado

o"àrn,a, presrou Éerviçà"-í'p,ãi",trã- iÃni"ipir de Joáo Dourado-BÁ, CNPJ

no 13.891 .510/0001-48, situado a Praça João Dourado, no 276, Cenlro,-na cidade de Joâo

Dourado. Eslado da Bahia, CEP; 44ó20-000, detém qualiÍicaçâo técníca para prestação

de serviços.

Registramosqueaempresaprestouserviçosdecapacitaçâolpalestrasparaos
Trabalhadores do §UAS, durante a realização da iornada Social, realizada dias 14 e 15

de rnarço de 2022, neste municipio".

. lnformarnos ainda que as prestaçÕes dos serviços acima referidos apaesentaram

bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido íielmente. con.! suas

obrigaçoes, nada constendo que a desabone têcnicã e comercialmente, até.a presente

data

Jôão Dourâdo -BA. 15 de Íevereiro de2A22

EDIANA DE

ltl
CA§TRO DOURÁDO SANTOS

Secretária Municipal de Assistêncja §ocial



ÀTO CON§TITUIIVO DA EMPRE§Â INDIVIDUAT DE RESPONSÂBILIDÀDE

srsrEMÁ AssE§"oo^u,?H$iá^o DE s,*vrços ETRELT

CLÁUSULÀ NoNâ, A adminisrtaçno dô €mpr€sa csbeú ISoLÀDAMENTÉ I JAILTONFERNANDES CHACAS com os poderês e .t iUuiçaes a" Çre.r-ent8ção ativ3 c oassiya. iudicist
:^.:::^r:91"11T_.T, 

p:d:nd: praticsr todos os 
'rtos comp.."ri,a',"i ,ã ,[.iãã,'#;-l;

lnleresse oa empresa, autorizado o uso do nome empÍBsârial.

DO BÂI.A}'ÇO PATRIMONIAL DO§ LUCRO§ E PERDA§

CLÁUSULA DÉCIMÂ. Ao término de cada exercÍsio da €mpÍesa, cm 3l de dezembÍo,prooeder-sc-á a çlaboraçío do inventário, do balango patrimonie'l . dq ú*;;;r-;;;;;;
econômioo, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apúradios-

DOFÀLECIMENTO

CLÁU§I,Lá DÉCIMÂ PRIMEIRá. Falecendo ou imerditdo o ütular, a emprcss continuará
sua atividade com os herdeiros ou sucessorôs. Nâo sendo possrvcr ou incxistindo'iare.""a" à"ro
o valor de seus-havcres seú apurado e liquidado com basL na situação patrimonial da.mp.""o, à
datâ da resoluçâo, verificada em balanço especialmente levanhdo.

DÁ DECLÂRÂÇÀO DE DESTÀDEDIMENTO

cLÁusuLA DÉCrMA §EGUNDA. O(s) Adminiírador(es) dcclara(m), sob as pem§ da rÊi,
que não está(ão) imp€dido(s) de exerc€r(em) a âdministraçâo da empresa, por lei espeeial ou em
viáude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os eieitos'del.. u prr,u que vede,
ainda que temporariamente, o ac.esso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prcvaricaçào,
peira ou subomo, concussão, p..ulâto ôu contra a cconomia popular, contra o sistsma fi,na.çliro
nacional, conÍa normas de defesâ da consorrência, conre as rciagões de consumo, fé pública ou
propriedade.

CLÁUSU.LA DÉCIMA TERCEIRÁ. O ütular da empresa declara, sob as pÇnss da lei, que nâoparticipa dc or.rtr.r cmprcsa da mcsma modalidad€, estando dcsimp€dióo pera consiituir a
presenrc EIRELI.

DO FORO

cLÁusul-Á DECTMa eUARTÂ. Fica eleito o foro de AMARGoSA-BA paÍa o exercicio e o
cumprimento dos direitos e obrigaçõês resultantes deste ato constitutivo

Req:81100000025710 Página 3

CoÍtilico o Rêgistro 3ob o no 98034800 erD 21,/01/2021
Protocolo 2í9958947 d€ ígr0í/2021
Nome dâ empÍesa stsTEMA ASSESSORTA E PRÊSTAçÃO DÉ SERVTÇOS EtRÉLl NIRE 29600571313
Este documênto pode ser verifcado em http:1/rêgin.jucêb.ba.gov.b,/AuTENTlcAcAoDocuMENTosi/AurENTtcAcAo.âspx
Chancela 191480162460330
Esta óOia foi âutenticada digitalÍnents e assinada en 2W1ÀOZ1
poÍ Tiana Reglla M G de Araúio - Secretá.ia-Gerâl

,UCEB



ATO CONSTITUTIVO DA EMPRT§A IhIDT\/IDUAL DE .R,E§PON§ABILIDADE

srsrEMA Assr""oo^ 
""rffiHá^o DE sERvrços ErRrLr

AMARCOSA-BÁ, 8 dejaDeilo de 2021.

FERNANDES CHAGA§

Í6i-AB ffi
JsTI[Ur

áil,rt-,.,

'UCEB

Rcq: 8l 10O000025710 Página 4

Cêítiíico o Registro sob o n. 98034800 em 2.Í/01/2021
Protccolo 219958947 de 1910112021
Norne cs empÍesã SISTEi/iA ASSESSORTA E PRESTAçÃO DE SERVIçOS E|RELI N|RE 2960057í313
Esto doqrmento podê sêr verificado em http://reglnjuceb.ba.gov.bÍ/AUTENncAcAooocuMENTos/AUTENTtcACAo aspx
Chancela í 914801 62460330
EstÊ cópiâ ti âutênticada digitalments ê assinad a aín 21to1nÍ21
por Tiana Regila M G de Araúio . Secrôtária-cerat



21995E9{l

TERITO DE AUTENTICAçÃO

À{a't RIz

I]

EM 2 t/0 t2021
ÂRQIJTVAMÊ.ÀiTO 29600s7 t 3 t 3 DE 2l /0t 12021

:-Í--* qar.O- 14.6. é1, aà4ú

TIÁNA RECILÂ M G DE ARÂÚJO

Secretária{cral

Junta Comercial do Estado da Bahia zinlrzoz,l
Cenifico o Regislro sob o no 9a034800 em 21101,2021
Protocdo 219958947 de 19n1,2021
Nome da empresa STSTEMA ASSESSORTA E PRESÍAÇÃO DE SERVIçOS EIREL, N|RE 29600571 31 3
Êste do(rlmento pode ser veíifcado sm htlpJ/rBginjucêb.bâ.gIoV.bíAUTENTICACAOOOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aSpT
Chanceb 1 91 480162460330
Esta côpia toi autsnticada digilalment€ e assinada e.í 21101f2021
por Tiana RÉgila M G dê Araújo - SecÍeláÍia-Geral

\O[I[: DA f,]HPR}:SA Íi

PROI'O(OLO 21995A917 - tg/o 202t

{'r() 091 - ATO COr-STITI.;TIVO

,§Íé(j./

'UCEB

EvE\ t'o

EvFJi'TOS

r

I r: - EN(1r:Ar)r{Ar,r HNTO DE MTCROE|VIPRESA ARQÚrVÀMÉNÍO:,9803'800 - ..- -
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iíINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Rec€ita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA OA UNIÃO

Nome: SISTEMA ASSESSoRIA E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CN PJ : 40./$16.490/000'l {3

Ressalvado o direito de a F azenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do suleito passivo acima idêntiÍicado que viêrem a ser apuradas, é ceÍtiÍicado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibifidade suspensa nos termos do aí. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro dê í966 -
Código TÍibutário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certiÍicação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; ê

2. não constam inscriçõês em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o eslabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de entô Íederativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situagão do
su.ieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abranga inclusivs as contribuições sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrefo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de iulho de 1991 .

A aceitagão desta certidão está condicionada à vêÍiÍicação de sua autenticidadê na lntêrnet, nos
endereços <http://rÍb.gov.bÊ ou <http:/ rvww.pgfn.gov.bP.

Certidáo êmitida gratuitamente com base na PortaÍia Con unta RFB/PGFN no 1.751, deZ1Ol2014.
Emitida às 09:47:55 do dia 1110512022 <hora e data de Brasília>.
Válida alé 07 h112022.
Código de controle da cêrtidáo: lCEÀ5330.2820.5861
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAEIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: l8l07 12022 14:34

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os eÍeitos dos arts. í13 ê 1í4 da Lei 3.956 de 11 do dezembro de 1981 - Código
Trlbutário do Estado da Bahia)

Certidáo No: 20223294238

R zÁosoctAL

SISTEMA ÁSSES E PREST DE SERVICO EIRELI

rNScRrÇÃo ESTADUAL CNPJ

40.496.490/0001-83

Fica certificado quê não constam, até a presente data, pendências de responsabilidadê da pêssoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos âdministrados por estra SecÍetaÍia.

Esta ceÍtidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida

Ativa, de competência da Procuradoria Gêral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apuÍados posteriormênte.

Emitida em 1810712022, conforme Portaria n" 9í8/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emlssao.

Válida com a aprêsentaçáo conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Sêctetaria da Receila Fedêral do MinistêÍio da Fazende.

Página 1 de I RelCertidaoNegativa.rpt

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COi'PROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREçO httP:/www.seÍaz.ba.gov.br



Município de Amargosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

PRAÇA DA BANDEIRA,

CENTRO - AMAR@SA. BA CEP: 453OGMO

CNPJ: 1 3.825.484001-5O

Nome/Razão Social:

Nome Fantasia:

lnscrição Municipal:

Endereço:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

srsTEMA ASSESSORTA E PRESTAçÃO DE SERVIçOS EIRELI

SISTEMA ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICO

OOO.OO4,8O0/008{I1 CPF/CNPJ: '10.496'490/000í 
{3

RUA DR ALOISIO BORGES, 3OO

SANTA RITA AMARGOSA - BA CEP:45300{qt

RESSALVADo o DIREITo oA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER OÉBITOS OUE VIEREM ASER

APURADoS PoSTERIORMENTE, É CERTIFICADO OUE, ATÉ A PRE§ENTE OATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICíPIO.

Esta certidão foi emitida em 26107 t2022 com base no Gódigo Tributario Municipal

Cêrtidão válida até:. 2410912022

Esta certidão abrange somente a lnscrição Municipal acima idenüficada.

Código de controle desta certidão: 36qIt07+t24im00000ít2706Í1000559202207267

Certidão emiüda eletonicamente via intemet. Aaceitação desta certidâo está condicionada à verificação de sua

autenticidade na lntemet, no endereço eletônico:
htFs://amargosa.saati.com.br,EconÔmico-CertidãoNegativa-VerifcarAutenücidade

Atenção: Qualquer rasura ou êmenda invalidará este documento

lmpresso em 02,0912022 às 10:1í:23

Número: 000559/2022.E

Observação:

*
err{rr{rr*@@
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GâT§§â
.ÀIXÀ Eü.,NàM§ÚÂ FEI}E§ÀL

Inscrição: 40.496.490/ooo1-83
IàZãO SOCIAI: STSTE]'IA ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

Endel€CO: RUA DR ALOISIO BORGES 300 ESCRITORIO / SÂÍÍIA RrrA /- AMÂRGOSA / BA / 45300-000

A Cabc Econônica Federô|, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da bi 8,036, de 11 de rmlo dê 1990, cêrtlflca que, n€sta data, a
enpnêsa acirÍE kjentiFtcada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garànth do TêrÍpo de Servko - FGTS'

C-ertificado de Regul rri drde
do FGTS- CRF

o prcsente certfficado não servirá de Prova contra cobrança de
qualsquer débitos r€ferentês a contribulções e/ou êncaÍgos dêvldos,
dêcorÍentes das obrigações com o FGTS.

vrlidâdê:05/08/2022 a O3l o9l 20?2

CêÉificação lrlimem: 2022080502:1810946657/m

InforÍÍEção obtida em L3|O8/2O22 OOi32:22

A utilzação deste c€Êificado paÉ os fins pr€vistos em [Êi esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da cabGi
wwur.cab(â.gov.br

tFncsrsrlb-crt ca.s.gqtr/cüsdbcÍf D{es,cdÉllÉIÍÍe Ú J8f 1t1
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀSATHISTÀS

PRESTÀCÀO DE SERVICOS EIRELI (MÀTRI Z ENome: SfSTEMA ASSESSORIA E

FILIAlS )

CNPJ: 40.496.490/0001-83
Certidãô n": l7 526090 /2022
Expedição: 0L/06/2022, às
vafidade: 28/7]- /2022 - 180
de sua expediÇão.

21:39:56
(cento e oitenta) dias, contados da data

Cêrtifica-se que SI§TEüÀ ÀSSESSORIÀ E PRESIÀCÀO DE SERVICOS EIRELI
(t ÀERIZ E FrLrÀrS), i.nscrito (a) no CNP,J sob o no {0.1196.119010001-83,
NÃo CONSÍÀ como inadj-mpl-ente no Banco Naciona.l- de Devedores
Trabalhistas.
Certidão êmitida com base nos arts. 642-a, e 883-À da ConsolidaÇão
das Leis do Trabalho, acrescentados pefas Leis ns." 12.440/20L1 e
L3.467/20ü, e no Ato 07/2022 da CG,JT, de 2l de janeiro de 2022.
os dados constantes desta Certidão são de resPonsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atêsta a emPresa em refação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A acej-tação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portaf do Tribunal Superior do Trabalho na
lnternet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamênte.

TNEORT{ÀçÃO Ir,rPORrÀ}tTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e iuridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrj-gações
estabe]-ecidas em sentenÇa condênatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recol-himentos previ-denc.iários, a honorários, a custas, a

emol-umentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minrstérj-o Púb1ico do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titu.Ios que, por
disposição 1egal, contiver força executiva.
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A autedicldâdo dssta ceíd{tão podêá 5er confi.tnada Psla lntêmGt no alts do TÍibun.l do Jutüça
(http:/esal.tJbaJuB.bÍr3co,abílíConÍeÍênclado).

conconorrlç1$i5gçofit".r,B =#^tio J u Drc rAL E

CERTIFICO quê, pesquisando os rêgistros de distfibuiçõês de f€ilos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 1810712022, verifiquêi NAoA CONSTAR em nome de:

stsÍEMA ASSESSORIA E PRESTAçÃO OE SERVIçOS ElRELl, poÍtador do CNPJ: /o.496.4901000í {3,
estabolecida na RUA DR'ALO|SIO BÔRGES, 300, SANÍA RITA , CEP: 4.1t300-000, AmargoEa - BA' *

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatáÍio, A presente certidâo abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.

Certifico Íinalmente que esta certidáo é sem custas.

Esta cêÍtidáo foi emitida pela intêmet e sua vâlidadê é de 30 dias a partir da data de sua smissão. Após
esta data será necassáÍia a emissão de uma nova ceÍtidão.

Salvador, segunda-Íêira, 18 de julho de 2022.

005841942
PEDIDO N': ffillllllllillllll

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
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LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. FISCALIZAÇAO E LOGALIZAçAO

RUA DR ALOISIO BORGES 3OO SANTÂ RITA . ÂMARGOSA. BÂ

7020400 Atividades de assessorla em gestão empÍesarlel, êxc6to consultorla tácnlc! elpeeÍÍlcâ
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Alvará
DE LrCENÇA 00699/ 2022

srsrEMA ASSESSoRIA E pREsrAÇÁo DE sERvrços EtRELt

SISTEMA ASSE§SORIA E PRESTACAO DE SERVICO

OlÍ.to.h de Trlbutóif reíeliúra díffilrColr êArnaalota



DECLARAçÃO DE INEX§TÊNCN DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A EMPTESA SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- EIRELI,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ 40-496.490/000í -83, com escritório
situada na Rua Df Alísio Borges, No 300, cidade de Amargosa, Estado Bahia, CEP: 45.300-
000, por intermédio do seu representante legal, Sr. Jailton Fernandes Chagas, portador da
Carteira de ldentidade n' 0885724046, inscrito no CPF no 995.766.355-00, DECLAIIA, pâra

fins do disposto no inciso X)C(lll do art. 70 da Conslituição Federal, acrescido pela Lei no 9.854, de
27 de oufubro de 1999, que náo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e:

( X ) não emprega menor de dezesseis anos.

( ) não emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz.

Amargosa-BA, 1 1 de maio de 2022.

JAILTON FERN ES CHAGAS

[rlr SgTEMAl-l ASsEssontA E PRESTAÇÃo BE sERUtCos

Diretor

ao,{gÉ..gryu, r 13
llsÍtt. rtSaltorl. r 'rrir{'rr
,- &- d Fl'l rt (_rb t

Ct'- óJnlJrt '{Ç* 
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tr
tr

Íêleíoflc
oa 999365935

Emall
jay{ernaÍldesass€rsoíiaÍqmãlLcom

Endeteço
Ruà Dí. Alolrb gorgêq 3{E - Bai..o gnta f§lã - AÍtàrgosa - 8A

CNPI: 4C.496 49O/OOO1-83



ATO CONSTITUTTVO DA EMPRE§Á-INDryIDUÂL DE RESPONSABILIDÁDE
srsr.MÂ assEssoRrA "Yffiáuo oE s,*vrços ETRELT

Pelo prcsente Instrumento particulâi dc sto CoÍrstitutivo:

JA,LTON FERNANDES CHAci,S, naciong,idede ARASTLEIRâ., nasçido Gm tStO6/tgAO-soLTEIRo, EMrREsARTô cer n. s9s.iãã.:ís'_'ü'"õinrgn',,, NA.T.NAL DEHABrLrrAÇÀo n' o3o r 4s4b385,..0.ga, áp.a-rãã.'p"ei,aàí"rrcwro ESTADUAL oErRANstTo - BA, Íesidenre 
" 
o.ri{I"íoill ní§-ãüa-íüiorsro BoRcEs, 300, cAsA,SANTA RITA, AMÁRGoSA, BA, cep +i:ôoóàõ, Àiüirl... 

-..

Resolve por este EÍo CONSTITUIN_ como de fato çonstitui, uma emp!êaa do tipo jurídicô,Ernpresa lndividual de Resoonsabitid.aU" l-i*itaO"ÊniÊil;o's;"rrno, do aí_ 980-A d8 Lçi n"10.406f20O2, mediante as ándições e .t,ius,rtas sogu-iniã;" '*" "

DO ENQUÀDP.ÀMENTO

CLÁUSULA pRI MEIRA. Declara,. sob.as penas da lei, que se ênquâdra na condição deMICROEMPRESA - ME nos rermos da Lei Complemcnt"r rL iii, o. t4 2tZOO6-

DO NOME EMPRESARIÂL, DA §EDE E DA§ TÍLIAIS
CLÁUSUL_A SEGUIYDA. A empll gi-ra sob o nome emp(esarial SISTEMA ÂSSE§SORIA E
ll1tl1949 _?E-_§!lylÇos' ErRÉLr " no-" runãrla-. §rsrevA ASSESsoRTA EPRESTACAO DE SERVICO.

cLÁusuLA TERCEIRÁ- A cmpre-sa lerá sedgr RUA DR ALoISIo BoRcEs, 300.:ESCRITORIO, SANTA RITA, AMARGOSA, BA, CEp 45.3OO-OOO.

9LÁI{§UIjA QU, Á.RTÀ, A emprÊsa podeoá,, a qualqucr tempo, õbrir ou fechaÍ filial ou outr.a
dependência. mediantc êlteração do ato constitutivô.

DO OBJETO E DA DI'RâÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empllsa terá por objeto(s):
ATIVIDADES DE CONSULTORTA.EM GESiÃO EMPRESARIAL, EXCETO
CON SULTOR IA TÉCNICA ESPECÍFICA CONS ULTOú; Eú TECNOLOGTA DATNFoRM^ÇÃo ATtvTDADEs D^EIl_E§f4gao oe §eRvrõ-os u"rroo*1jÃçÃo (SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFOÀMAÇÕES REAL'ZADAS POR COúTRÀTOou poR coMrssÃo) ATIvTDADES pRoFrssroNAls, creN-iiÉiõeõ À;ÊõNô;õ " "

Rcq: 8l 1000000257 t0 Página I

rt.i+

IUCEB

Cêrulico o Registro sob o no 98034800 erÍl 2tl01/202í
PÍotoÇolo 219958947 de 1910112021
Nome da empíesa SISTEMA ASSESSORTA E PRESIAÇÂO DE SERVTÇOS EtRELt N|RE 29600571313
ÉstÊ doQmento pode se. vêÍifcado €ô htts /Íegin.juceb.be.gov-br/AUTENTtcAcAooocuMENTos/AUTENÍtcAcAo.aspx
Chancela 191480162460330
Esta cópia bi autenücâda digitalmênb e assinad a ên 21li1t2t71
por Tiana Rêgila M G de Arâújo - Sêcrêtária-Gerêl



ATO CONSTITUTIVO DA EMPRFSA INDIYIDUAL DE RE§PON§ÁBTLIDADE

srsrEMaAssEs.""^r?t"'T3âIâ^o.DEsERvrçosErRELr
(ATTVTDADES DE AssEssoRtÁ E coNsuLToRrA TÉc.trcA EM ÁREASpRoFrssioNArs, rNcLUSrvE AS REALTZADAS pon pcõiiiro:NÀi§ãúroNorr,ros ouc.oNSTrrulDos coMo EMpREsÂ,s rNorvrou4isl- 

-siiÉbãô 
e ecer.rcrAMENT. DEMAo -DE -oBRA seRvrcos oB onceNrzeÇÂó'o-e-FEri,Aà, coxcnessos, - - - -

DxposrÇôEs E FESr.As ÂrrvrÉaoes ôà-ÂÉólóã"rb-üêÂbao, ExcEro cArxASEScoLARES rREn{AMENTo EM DESENvoLvrveNro iiórrssroNAl EcERENcIAÍr supoRTE TÉcuco, MAITTJTENÇÀ-o É sen viôbs eM TEcNoLoGtA DATNFoRMAÇÀo ÂTlwDADEs DE Âporo À ceér,lo-oà-s-ÀióE sERvrÇos DEÂsslsrÊNcrA soctAl- sEM ALoJAMENTo.

, tf.

TUCEB

CLAUSULA orrÁvÂ. A respônsâbiridsde do tirurar é rcsúita ao varor do capirar integrarizsdo.

DAADME{I§IT,AÇÃo

Rcq: 8l I 00000025? l0 Págira 2

Cenilico o RegistÍo sob o no 98034800 em 21l0i12021
Protocolo 219958947 de 1UO1t2021
Nome da empíesâ SISTEMÂ ASSESSORIA E PRESÍAÇÃO DE SERVTÇOS EtRELt N|RE 29600s71313
Estê doqrmenlo pode ser vêrificâdo em http://Íegln.Juceb.ba.gov.brrAuTENTlcAcAoDocuMENTos/AUTENTtcAcAo.aspx
Châncêla 1914@162/í60«!0
Esta ópia foi autenücada digltd.nênle s asÉinada err.21n1n121
por'I'iana Regila M G de Arôúio - Sec.eÉÍia-G6€l

coDIFrcAÇÃo DAs ÀTrrarrADrs rcorvôurcas
'1020-4100 - atividades de consuhoria ôm gêstão empresariar, Êxcqto consuhoria léçnicaespecífica.
6204-0,/00 - consulroria cm tecnologia da informaçIo-
8660-7/00 - úividades dc-apóio à g,€stâo de saúde.
8599-6./04 - treinamênlo em desenvolvimenlo profissional e gercrcial,
8550-i/02 - atividades dc âpoio à êduc€ção, exc€(o cqixas e;olsr€s.
X?19191 - serviços de organização de feiras, congressos, sxposições e festas,
78 10-8/00 - soleção e agenciamcnto de mâo-de-obà.
7490- l /99 - outras âtiyidsdcs profissionais, cicntÍftcas e técnicas não espocificadâs ortcíiormentc_6199-z/00 - ourras atividadês de presraçgo de scÍviios ae infoàaçgo oao áfteiri"úãanloriormcnte-
6209-V00 - supoíB téonico, manutençâo e outÍos s€rvigos cm tocrrologia da informagão.
8800-6/00 - srviços de assistênoia social sem alojameáto.

CLÁUSULA. SEXTA.- A empresa- iniciaú suas ativialsdes a panir da data do arquivamerto e
seu prazo de duraÉo é indeterminado.

DO CAPTTAL

:!lusy.LÂ. SÉJMI.- A empresa tem o cãpirst de R$ I I0.0OO,OO (oerto e dez mit reais),torarmente subscrito e integrslizado, ,este ato, em moeda corÍênte nâcionaÍ, de responsabilidad'e
do titular-



BANCO DO BRASIL
PCA.LOURIVAL MON I'I].22
CENTRO - AMAI{GOS^. I}A
45300-000 gõ

Atsnçâo

§e estâ
conespofldência

. apÍesentar
qua§uer sinal

de violaçâr:, hgue
imediatamente para a

Centràl dê Atendiurr.rnl6 66.

Pa caba de receber o seu Ourocard Empresarial

A pnoriOaOe do,Banco Oo Brasil é ofereer solu@s que fiacilitem o seu dia a dia e o gerenciamento da sua

*rrwesa.por'.i§Sodesenvolvêu.umcartâomÚttiplocomvantagensexclusivas..

0 t*r.l rzrlbpossui as funçôes débito, crácito e moümentação bancária, para uso no Brasil e Exterior.

l,l,,l,l,!,,,11,11,,,11,,,11,,,11,,,11,,,1,,1,1 
000046

JAILTON FERNANDES CHACAS
R DR ALOISIO BORGES 3OO ESCRITORIO
STA RITA. AMARGOSA. BA

45300-000
8K530752268RR
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Cr.d{€lt!.nto: Porlsd, M&C D' 3.201, de 3l dr O úbro dr 2003. Publlctdo tro D.O.U, 05 d. NovcEb.o de

R$Íed..cirmríto: Port!Ít. MEC n'24& dc 22 de Mr.ço de 2018' publi.rdo m D.O.U,23 dc M.rço dê 2018

CÍêdeÍclrmcntro EAD: Port.rlr MEC no 2Á 7' d.22 de M.íço de 2018, Publlcrdo no D.O'U,23 de Mlrço dc 2018

A FÁCALDADE DOM ÁLBERTO, mandda pelo CÊ1YIÀO DE EN§INO SUPERIOR DOM ALBERTO LTDA, conferc o

presente certllicado de concluilo do Curso de Pós-Greduação Lato Sensu:

GESTÃO DO SUAS - SISTEMÁ ÚNTCO ON ,ISSISTÊNCIA SOCIAL
Área de Conhecimcnto: Negócios, Administração c Direito

JAILTON FENNANDES CHÁGÁS
Naclonalidade: Brasilelrq Natural do estgdo: Bahla,

Nescido(a) em 15 de Junho de 19E0, RG: 885724046t8A.

Santa Cruz do Sul - RS, 04 de Março de 2022.

DENISE CRISTINA ROCHA MUNIZ
Dlretoru Admlnlstrativr-Adjunto

A



O curso cumpriu todas as disposigões da Resolução

CNE/CES 001, de 06 dc Abril de 2018.

Ceíificado assinado pelaDiretora Administrativa
Adjunta DENISE cRlsTlNA ROCHA MUNIZ.

A Pós-Craduação Lato Sensu foi iniciada no dia 23 de

Abril de 2021 e concluÍda em 03 de Março de 2022.

FACULDADE DOM ALBERTO

Registro no 13 Livro 0912022

Folha r3 Ppta 04/03/2022

--rr "I I .dr.N
HELEN APARECIDA DO NASCtr\4ENIO

SecÍetáriâ Acadêmica

Temr do Trobrlho Finrl: A INTERFACE DA
GESTÂO DO SISTEMA ÚT.IICO OE ASSISTÊNCIA
SOCI.AL E OS RECURSOS HUMANOS.
PÍofessor(r) Orientrdor(r): DSc. ANA PALILA
RODRIGT'ES
Concelto f'lnal: l0

://universa.domalberto.com,brldocumentos/document
requerido/consultar-certificado-

digital?pesCpts995.76ó.355{0&chaved I 53B9AC-
60893944-C300CA I F-B278AEl 4

6 I 53B9AC-60B939A4-C300CAl F-B278AE I 4

-- pós-cmorjleÃõ Lero srNsu EM cEsrÃo Do suAs - GESrÃo Do SISTEMA úxtco on
ASSISTÊNCIA SOCIAL

T'ISCIPLINA NF DOCENTE CH

CESTÂO DE PESSOAS POR COMPETÉNCIA 9,0 DSc. ANA PAULA RODRICUES 60

CESTÃO E ELABORAÇÁO DE PROJETOS SOCIAIS 9,0 MSC. MÔNICA OLIVEIRA COSTA 60

LIBRAS . LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 10,0 Esp. HAROLDO DEPS ALMEIDA 40

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 10,0 DSc. ANA PAULA RODzuGUES 20

AS DIMENSÔES PROFISSIONAIS PARA O SERVIÇO
SOCIAL

9,0
Esp FERNANDA FERREIRA DE

CARVALHO
60

PRÁTICAS DE GESTÃO EM SERVIÇOS SOCIAIS 8,0 MSc. ALZENIRA SIIWAMAACII VULTEN 60

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCh SOCIAL ll,0
Esp. SOLANGE APARECIDA MAURO

FIORESI
60

LEGISLAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL 10,0 DSc. DRIELI APARECIDA ROSSI 60

METODOLOCIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 9,0 DSc. ANA PAULA RODRICUES 40

COMUNICÀÇÂO E MARKETING PESSOAL 9,0
Esp. BARBARA ELISA ULIANA

PREMOLI
40

DIDÁTICA E METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR 10,0
MSc. ACNES CRISTINA WIEDEMANN

LANG SCOLFORO

FILOSOFIA E POLÍTTCES TOUCACTONEIS 9,0 MSC. MÔNICA OLIVEIRA COSTA 4t)

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E ÉTICA
PROFISSIONAL

9,0 DSc. ANA PAULA RODRIGULjS 40

CARGA HOR]IRIÂ TOTAL ô20

O(a) aluno(a) cumpriu a exigência minima de 757o da frequência em todos os componentes curriculares.

40


