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EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 

I. PREÂMBULO 
I.I. O Município de Gurupi, Estado do Tocantins, tendo como interveniente a SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, através de sua Secretária nomeada pelo Decreto 
Municipal nº 0388/2019, de 01 de abril de 2019, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto na Lei Estadual nº 2.980, de 8 de julho de 2015, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, torna 
público para conhecimento dos interessados o CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de 
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
SOCIAIS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, REFERENTE AO PROGRAMA 
MINHA CASA MINHA VIDA, ETAPA PÓS-OCUPAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE 
TRABALHO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS RESIDENCIAIS CAMPO BELO I, CAMPO BELO II, 
MORADA VERDE, JOÃO LISBOA DA CRUZ E MADRID nos termos e condições estabelecidas no 
presente instrumento de Chamamento.  

 

I.1. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO: 11/11/2019 À 13/11/2019, HORÁRIO: DAS 08H ÁS 12H E DAS 
14H ÀS 18H. 

I.2. LOCAL: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Gurupi – TO / A/C Comissão 
Especial de Avaliação e Credenciamento – CEAC, situada na BR-242, KM 405 (saída 
para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Prédio Central, parte do loteamento 
Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO. 

 

II. DO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS 
II.1. O Presente Edital e seus anexos estão disponíveis para download no site da Prefeitura Municipal no 

seguinte endereço: www.gurupi.to.gov.br. 
 

II.2. São partes integrantes deste Instrumento Convocatório os seguintes Anexos: 

 ANEXO I 

 Subanexo I-A 

- 
-  

Termo de Referência; 
Memória de Cálculo – PTS Campo Belo I; 

 Subanexo I-B - Memória de Cálculo- PTS Campo Belo II; 

 Subanexo I-C - Memória de Cálculo – PTS João Lisboa da Cruz; 

 Subanexo I-D - Memória de Cálculo – PTS Madrid; 

 Subanexo I-E - Memória de Cálculo – PTS Morada Verde: 

 Subanexo II-A - Cronograma de Execução de Atividades – PTS Campo Belo I; 

 Subanexo II-B - Cronograma de Execução de Atividades – PTS Campo Belo II; 

 Subanexo II-C - Cronograma de Execução de Atividades – PTS João Lisboa da Cruz; 

 Subanexo II-D - Cronograma de Execução de Atividades – PTS Madrid; 

 Subanexo II-E - Cronograma de Execução de Atividades – PTS Morada Verde; 

 Subanexo III-A - Cronograma de Custos/Desembolso – PTS Campo Belo I; 

 Subanexo III-B - Cronograma de Custos/Desembolso – PTS Campo Belo II; 

 Subanexo III-C - Cronograma de Custos/Desembolso – PTS João Lisboa da Cruz; 

 Subanexo III-D - Cronograma de Custos/Desembolso – PTS Madrid; 

 Subanexo III-E - Cronograma de Custos/Desembolso – PTS Morada Verde; 

 ANEXO II  - Modelo de Declaração em atendimento ao Art. 27, inc. V da Lei nº 8.666/93 e 
Art. 7º, inc. XXXIII da CF; 

 ANEXO III - Modelo de Declaração de Aceitação do Preço apresentado  

 ANEXO IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes, Suspensão 
Temporária ou Idoneidade para Licitar; 

 ANEXO V - Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Empregatício com a 
Administração Pública; 

 ANEXO VI - Minuta do Contrato;  

 ANEXO VII  - Formulário de Inscrição; 

 ANEXO VIII - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

 ANEXO IX - Modelo de Declaração de Disponibilidade. 
 

http://www.gurupi.to.gov.br/
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III. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS 
III.1. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo, 

para tanto, formalizar seu pedido até cinco dias úteis antes da data do credenciamento. 
 

III.2. Os interessados poderão impugnar os termos editalícios quanto às falhas ou irregularidades 
que o viciarem, até o segundo dia útil que anteceder a data do credenciamento. 

 
III.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, o interessado 

que não o fizer no prazo estabelecido, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 

III.4. A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não o impedirá de participar do 
credenciamento até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

III.5. A impugnação a este ato convocatório deverá ser dirigida à Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, protocolada no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h no Protocolo 
Geral da Prefeitura Municipal de Gurupi, sito na BR 242, Km 405 (saída para a cidade de Peixe), 
Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, observando-se, 
obrigatoriamente, o seguinte:  

a) Estar redigida em petição escrita devidamente fundamentada e acompanhada da documentação 
pertinente, devidamente autenticada (ato constitutivo, estatuto ou instrumento social com seus 
termos aditivos ou instrumento social consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial 
ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso), e instruída com o número deste 
Chamamento Público e do respectivo Processo Administrativo;  

b) Estar devidamente assinada pelo representante legal da pessoa jurídica interessada, com 
comprovação da aptidão do signatário que tem os poderes para tal, hipótese em que deverá ser 
anexado o instrumento procuratório, se for o caso. 

 

III.6. Não será admitida a impugnação do edital por intermédio de e-mail e/ou fax. 
 

III.7. Caso seja acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame. 
 

III.8. Os esclarecimentos complementares sobre o Edital e respectivos anexos poderão ser solicitados 
até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o credenciamento, mediante provocação 
por escrito dos interessados, permanecendo a Comissão Permanente de Licitação à disposição 
para esclarecê-las e prestar informações das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas na sala 
de licitações instalada à BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, 
Bloco H, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, Gurupi-TO, Fone: (63) 3301-
4308, e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br.   

 

III.9. Os pedidos de esclarecimentos somente serão respondidos se forem considerados pertinentes, 
a exclusivo critério pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. As respostas aos pedidos de 
esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail para a licitante requerente e divulgadas na 
internet no site da Prefeitura Municipal de Gurupi/TO, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.gurupi.to.gov.br/. 

  
III.10. As eventuais dúvidas e demais informações poderão ser prestadas pela Comissão Permanente 

de Licitação, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, no telefone (063) 3301-4308.   
 

III.11. A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente implicará 
na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas contidas neste Edital e no Processo 
foram consideradas suficientes para sua devida participação no certame.  

 
 

IV. DA PUBLICIDADE DO EDITAL 
IV.1. Este edital é objeto de ampla publicidade sendo publicado no Diário Oficial da União-DOU, 

Diário Oficial do Estado-DOE, divulgado no sítio eletrônico da Prefeitura no endereço: 
www.gurupi.to.gov, aba de licitações, no Mural da Prefeitura Municipal de Gurupi-TO. 

 
 

http://www.gurupi.to.gov.br/
mailto:cpl@gurupi.to.gov.br
http://www.gurupi.to.gov/
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1. DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto deste Edital o CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, 
REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ETAPA PÓS-OCUPAÇÃO, PARA 
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS RESIDENCIAIS 
CAMPO BELO I, CAMPO BELO II, MORADA VERDE, JOÃO LISBOA DA CRUZ E MADRID, 
promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do município de Gurupi-TO, no Estado do 
Tocantins. 

 
2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
2.1. O sistema de Chamamento Público de prestadores de serviços, consistente no conjunto de procedimentos 

aplicável às hipóteses em que a satisfação do interesse público demande a contratação múltipla e 
simultânea de interessados, tornando inexigível a realização do procedimento licitatório. 

 
2.2. O presente Chamamento Público tem o propósito de proporcionar serviços especializados de qualificação 

profissional, nos termos do art. 25, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993: 
 

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
       I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 

empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, 
pelas entidades equivalentes; 

       II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade 
e divulgação;” 

 
 2.3. Após a leitura do texto legal é possível extrair a possibilidade de contratação sem licitação prévia, nos 

casos em que exista inviabilidade de competição para implantação de um sistema de Chamamento Público 
com o objetivo de preservar a lisura, transparência e economicidade dos procedimentos, garantindo o 
tratamento igualitário a todos os interessados que preencham as exigências estabelecidas em regulamento, 
o que se adequa perfeitamente à presente demanda. 

 
2.4. O objetivo principal é assegurar a legalidade na contratação de empresas e profissionais com notória 

especialização para prestar serviço de qualificação profissional, estas deverão possuir conhecimento 
específico para as áreas de qualificação, e assim atender as necessidades do projeto.  

 
2.5. O sistema de Credenciamento a ser realizado mediante Chamamento Público tem como fundamento a Lei 

Estadual Nº 2.980, de 8 de julho de 2015, bem como a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
 

3. DESCRIÇÃO DOS EIXOS DE MOBILIZAÇÃO 
ITEM EIXOS DESCRIÇÃO 

01 

Eixo de 
Mobilização, 

Organização e 
Fortalecimento 

Social 
 

As atividades de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social visam à 
mobilização, organização e sensibilização das famílias beneficiárias, bem como 
fortalecer os grupos de lideranças existentes, incentivarem a organização de 
novos grupos e lideranças, repassar informações detalhadas e material 
informativo sobre o programa a ser utilizado nas atividades.  
- Promoção de ações que resultem no fortalecimento e na capacitação das 
entidades representativas das comunidades, reforçando a necessidade de 
mobilização permanente da população; 
- Promoção de ações que estimulem à população para a formação de novos 
grupos representativos de modo a ampliar os processos decisórios e de 
organização comunitária;  
- Promoção de ações que promovam a socialização dos recursos e serviços 
públicos do entorno bem como das demais políticas públicas, para todos os 
moradores, com ênfase na organização comunitária e promover a Participação 
no PTS. 
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02 

Eixo de Educação 
Ambiental e 
Patrimonial 

 

Assessoramento junto às lideranças comunitárias na organização das famílias, 
integrando-as aos novos espaços de moradia, despertando o sentimento de 
pertencimento, auto-gestão, preservação e manutenção dos empreendimentos;  
O desenvolvimento das atividades de Educação e Ambiental ocorrerá em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde envolvendo as famílias 
beneficiárias, conforme cronograma e indicadores de avaliação definidos no 
PTS. Com objetivo de mobilizar e sensibilizar a comunidade para a importância 
da preservação e conservação dos recursos naturais. 

03 

Eixo de 
Desenvolvimento 
Socioeconômico 

 

Serão realizados cursos de capacitação profissional com objetivo de qualificar os 
moradores para inserção no mercado de trabalho. As inscrições serão realizadas 
nas reuniões, plantões, ou nas visitas domiciliares, mediante comprovante de 
escolaridade. Poderão ser incluídos jovens e adultos conforme as exigências e 
dificuldades dos referidos cursos.  

04 

Eixo de 
Acompanhamento e 

Gestão da 
Intervenção 

- Reunião e visitas domiciliares para aplicação da Pesquisa de Avaliação Final; 
- Relatório mensal e avaliação das atividades; 
- Finalização do Projeto; 
- Relatório final e avaliação das atividades.  

 

4. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
4.1. A execução do objeto será conforme o planejamento prévio, de acordo com as especificações descritas 

neste Termo de Referência, Memória de Cálculo (Subanexo I-A a I-E), Cronograma de Execução de 

Atividades Reprogramado (Subanexo II-A a II- E), após a solicitação emitida pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. 

 
4.1.1. As atividades descritas no Eixo de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social (execução direta) 

elencadas no Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Subanexo II-A a II-E), serão realizadas 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Gurupi. 

 
4.2. Os eventos e cursos serão organizados de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano. Estes terão uma estruturação em horas-aula a serem realizadas de acordo com o 
Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Subanexo II-A a II-E).  

 
4.3. Os horários das atividades serão definidos no momento da contratação, portanto, o Contratado deve estar 

ciente da necessidade de disponibilidade de horário de acordo com o período do Cronograma, para atender 
as necessidades da execução do objeto. 

 

5. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO  
5.1. A execução total do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 06 (seis) meses após a assinatura 

do Contrato. O Cronograma de execução das atividades será determinado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano. 

  

6. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
6.1. Fica estabelecido que a execução do objeto descrita nos lotes 1 a 7 (execução indireta) deverá 

ocorrer por parte da Credenciante, às suas expensas, nos endereços dos residenciais: Residencial 
Campo Belo I, Campo Belo II, Morada Verde, João Lisboa da Cruz e Madrid, ou em local a ser 
combinado juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de acordo com o 
Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Subanexo II-A a II-E). 

 

6.2. Quando for necessário, e ainda quando a realização dos cursos não ocorrer no próprio 
empreendimento designado para o curso, a Contratada deverá disponibilizar vale transporte para 
os alunos das turmas participantes, de acordo com o Cronograma de Execução de Atividades 
Reprogramado (Subanexo II-A a II-E). 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1. As despesas decorrentes do Chamamento correrão à conta dos recursos previstos na dotação orçamentária:  

Ação: Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação. 
Dotação: 24.2408.16.122.1641 
Elemento de Despesa: 339039 
Fonte de Recurso: 2070 
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8. DAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS E QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS DO OBJETO 
8.1. As especificações completas e detalhadas, bem como o repasse financeiro das atividades a serem realizadas 

em cada um dos eventos constarão descritas na Memória de Cálculo (Subanexo II-A a II-E), Cronograma de 
Execução de Atividades Reprogramado (Subanexo II-A a II-E) e Cronograma de Desembolso 
Reprogramado (Subanexo III-A a III-E deste Edital). 

 
8.2. As atividades descritas no Eixo de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social (execução direta) 

elencadas no Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Subanexo II-A a II-E), serão 
realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Gurupi. 

 
8.3. Os proponentes credenciados serão convocados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, observada a ordem de classificação dentro do lote, obedecendo aos critérios de 
seleção elencados no Termo de Referência e no Edital. 

 
8.4. O quadro abaixo ilustra em síntese os temas dos eventos e a carga horária mínima de cada evento, quando 

houver. Os preços para os itens serão fixos e irreajustáveis. 

 
Lote 01 - Atividades Gerais 
 

1.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Sessão de Cinema 
Mínimo 50 

pessoas 
04 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 2.000,00 

1.2. RESIDENCIAL MORADA VERDE 
ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Workshop sobre a importância 
do relacionamento familiar no 
desenvolvimento infantil e do 

adolescente. 

Mínimo 30 
pessoas 

03 horas Beneficiários do Residencial Morada Verde R$ 2.521,74 

 
Lote 02 - Alimentos e Bebidas:              
 

2.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Docinhos de festas 
personalizados 

20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 6.965,00 

Curso Fabricação de bolos 
tocantinenses 

20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 6.650,00 

2.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Salgadeiro 20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Campo Belo II R$ 5.200,00 

2.3. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Docinhos Personalizados 20 pessoas 08 horas 
Beneficiários do Residencial Campo Belo I 
 

R$ 3.956,70 

2.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Fabricação de 
brigadeiros Gourmet 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Residencial Morada Verde 

 
R$ 7.108,02 

2.5.  RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Bolo no Pote 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Residencial João Lisboa da 

Cruz 
 

R$ 6.000,00 

 

Lote 03 - Beleza:                                                                                                                                                                                                                
 

3.1.  RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso tendências em Penteados 20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 8.800,00 
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Curso Design de sobrancelhas com 
henna 

20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 8.450,00 

Curso Auto Maquiagem 20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 10.650,00 

Curso unhas de porcelana 20 pessoas  20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 9.450,00 

 3.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Alongamento de cílios 20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Residencial Campo Belo 

I 
R$ 13.600,00 

 3.3. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso básico de corte e escova 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Residencial Campo Belo 

II 
R$ 9.600,00 

 3.4. RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 
ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Alongamento de unhas em 
gel 

20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Residencial João Lisboa 

da Cruz 
R$ 9.148,00 

Curso Técnicas em depilação 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Residencial João Lisboa 

da Cruz 
R$ 8.150,00 

 

Lote 04 - Gestão: 
 

4.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre a importância da 
manutenção preventiva das 

Unidades Habitacionais 

Mínimo de 35 
pessoas 

02 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 2.100,00 

Oficina de como elaborar um 
currículo 

Mínimo de 30 
pessoas  

03 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 2.300,00 

 4.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre saúde mental e 
prevenção do suicídio 

Mínimo de 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Residencial Campo 

Belo I 
R$ 1.891,30 

 4.3. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Técnicas de Balconista de 
Farmácia 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Residencial Campo 

Belo II 
R$ 13.584,00 

 4.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra Orientações sobre o 
cadastro único e o direito à tarifa 
social de energia elétrica e água 

Mínimo de 40 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Residencial Morada 

Verde 
R$ 2.521,74 

 4.5. RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Técnicas de Balconista de 
Farmácia 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Residencial João 

Lisboa da Cruz 
R$ 13.584,00 

 

 

Lote 05 – Tecnologia da Informação: 
 

5.1. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Informática Básica 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Residencial Morada 

Verde 
R$ 13.140,00 

 5.2. RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Informática Básica 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Residencial João Lisboa 

da Cruz 
R$ 10.000,00 

 
Lote 06 - Construção Civil: 
    

6.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Operador de 
Escavadeira Hidráulica 

20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Residencial Campo Belo 

I 
R$ 8.320,00 

Curso de Operador de Trator de 
Esteira 

20 pessoas 80 horas 
Beneficiários do Residencial Campo Belo 

I 
R$ 12.501,00 

 6.2. RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Operador de Trator de 20 pessoas 80 horas Beneficiários do Residencial João Lisboa R$ 12.501,00 
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Esteira da Cruz 

 
Lote 07 - Avaliação Final do Projeto: 
 

7.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Aplicação de pesquisa de 
avaliação final e elaboração do 

relatório final. 

Mínimo de 100 
pessoas 

- 
Beneficiários do Residencial Campo Belo 

I 
R$ 2.677,25 

7.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Reunião e visitas domiciliares para 
aplicação da pesquisa de avaliação 

final 
477 pessoas - 

Beneficiários do Residencial Campo Belo 
II 

R$ 4.512,00 

7.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE 
ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Aplicação de pesquisa de 
avaliação final e elaboração do 

relatório final. 

Mínimo de 477 
pessoas 

- 
Beneficiários do Residencial Morada 

Verde 
R$ 2.478,26 

Relatório Final e avaliação das 
atividades 

- 04 horas 
Beneficiários do Residencial Morada 

Verde 
R$ 300,00 

 
 

9. DAS VAGAS 
9.1. As vagas para os eventos e cursos serão oferecidas da seguinte forma: 
 

9.1.1. Todos os interessados que preencherem os requisitos exigidos neste Edital serão considerados habilitados 
ao credenciamento, no entanto, será disponibilizada apenas 01 (uma) vaga por lote, totalizando 7 (sete) 
vagas. Entretanto, caso o 1º colocado não assine o Contrato no prazo estipulado pela Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano ou no caso de rescisão amigável do Contrato, o 2º colocado será convocado 
para assinar o Contrato  e consequentemente a realizar as atividades.  

 
9.1.2. Os interessados no credenciamento deverão apresentar documentação de todos os profissionais 

indicados para ministrar os cursos conforme quantidade descrita na tabela abaixo:  

 
 

  LOTE 01 –ATIVIDADES GERAIS 

ATIVIDADE NÚMERO MÍNIMO DE DOCENTES 

Sessão de Cinema 

01 Workshop sobre a importância do relacionamento familiar no 
desenvolvimento infantil e do adolescente 

 

  LOTE 02 – ALIMENTOS E BEBIDAS 

ATIVIDADE NÚMERO MÍNIMO DE DOCENTES 

Curso Docinhos de festas personalizados 
01 

Curso Fabricação de bolos tocantinenses 

Curso Docinhos personalizados 

01 Curso Salgadeiro 

Curso Fabricação de brigadeiros gourmet 

Curso Bolo no Pote 01 

      

  LOTE 03 – BELEZA 

ATIVIDADE NÚMERO MÍNIMO DE DOCENTES 

Curso tendências em penteados 

01 
Curso Auto Maquiagem 

Curso unhas de porcelana 

Curso design de sobrancelhas com henna 

Curso Alongamento de cílios 
01 

Curso básico de corte e escova 

Alongamento de unhas em gel 
01 

Curso Técnicas em depilação 
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  LOTE 04 – GESTÃO 

ATIVIDADE NÚMERO MÍNIMO DE DOCENTES 

Palestra sobre a importância da manutenção preventiva das unidades 
habitacionais 01 

Oficina de como elaborar um currículo 

Palestra sobre saúde mental e prevenção do suicídio 

02 
Curso Técnicas de Balconista de Farmácia 

Orientações sobre o cadastro único e o direito à tarifa social de energia 
elétrica e água 

Curso Técnicas de Balconista de Fármacia 01 

 

  LOTE 05 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ATIVIDADE NÚMERO MÍNIMO DE DOCENTES 

Curso de Informática Básica 01 

Curso de Informática Básica 01 

 

  LOTE 06 – CONSTRUÇÃO CIVIL 

ATIVIDADE NÚMERO MÍNIMO DE DOCENTES 

Curso de Operador de Escavadeira Hidráulica 
01 

Curso de Operador de Trator de Esteira 

Curso de Operador de Trator de Esteira 01 

 

  LOTE 07 – AVALIAÇÃO FINAL DO PROJETO 

ATIVIDADE NÚMERO MÍNIMO DE DOCENTES 

Aplicação da pesquisa de avaliação final e elaboração do relatório 
final 

01 
Reunião e visitas domiciliares para aplicação da pesquisa de avaliação 

final 

Aplicação da pesquisa para execução do relatório final 

Relatório final e avaliação das atividades 
 

 

9.2. O credenciamento não implica em contratação, a qual ocorrerá conforme necessidade, desde que 
exista disponibilidade orçamentária. 

 

10. DA DATA E DO LOCAL DE CREDENCIAMENTO 
10.1. As pessoas jurídicas que desejarem participar do processo de credenciamento deverão inscrever-se de 

forma presencial, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, localizada na BR-242, KM 405 (saída para a 
cidade de Peixe), lote 04, gleba 08, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO. Período de 
Inscrição: 11/11/2019 à 13/11/2019, das 08h às 12h e das 14h às 18h. 

 

10.2. Os interessados deverão, obrigatoriamente, preencher o Formulário, que será disponibilização no ato da 
inscrição, onde os campos específicos serão disponibilizados para o preenchimento de informações diversas 
tais como: Nome/Razão Social, CNPJ, endereço, dados da Pessoa Responsável pela empresa, Área de 
Atuação, Telefone 01, Telefone 02, E-mail, dentre outras. 

   
10.3. As inscrições somente serão consideradas efetivadas com a devida apresentação da documentação 

completa e exigidas nos itens 14 e 15 deste Edital. 
 
10.4. Concluída a etapa de inscrição não será autorizada qualquer alteração ou inserção de outro documento, 

bem como a alteração da área de atuação pretendida ou a inclusão de nova opção diversa daquela 
originalmente cadastrada em no nome do profissional no ato de sua inscrição.   

 

11. DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA PARTICIPAÇÃO 
11.1. Poderão participar da seleção todas as empresas que preencherem os requisitos exigidos no Termo de 

Referência e no Edital de Chamamento Público. 
 
11.2. Não poderão se inscrever servidores pertencentes aos quadros de servidores da Administração Pública;  
 
11.3. As atividades propostas deverão ser adaptáveis para espaços diversos, como auditório, salas multiuso, 

espaços alternativos e ambientes externos.  
 
11.4. Serão admitidos a participar da presente seleção os candidatos que apresentarem: 
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a) Perfil compatível para o desenvolvimento do trabalho e do tema proposto; 
b) Comprovação de trabalho desenvolvido na área; 
c) Comprovada qualificação e experiência para o desenvolvimento das oficinas em questão; 
d) Apresentar cópia dos documentos (RG, CPF, currículo, certificados) dos docentes que irão ministrar os 

cursos. 
 

12. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO E DO CONTRATO 
12.1. O credenciamento terá vigência de 06 (seis) meses, contados da data de sua homologação, sendo 

prorrogável por igual período, conforme necessidade e interesse da Administração. 
 
12.2. O prazo de vigência do Contrato a ser firmado será de 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, por igual período, mediante justificativa expressa de conveniência e oportunidade 
da Administração, desde que verificada a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse público e os 
princípios gerais da administração pública. 

 
12.3 A realização do Chamamento Público não implica na obrigação de contratar por parte do Município, a 

qual ocorrerá conforme necessidade, desde que exista disponibilidade orçamentária. 
 

13. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO  
13.1. A documentação deverá ser apresentada em envelope fechado e rubricado, contendo na parte 

externa/frente os seguintes dados:  
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – TO 
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E CREDENCIAMENTO – CEAC 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS E PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
SOCIAIS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 
INTERESSADO: (NOME/RAZÃO SOCIAL) 
CNPJ: 
ENDEREÇO/TELEFONE: 
E-MAIL:  

 

13.2. Os interessados no credenciamento deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em cópia 
autenticada por meio de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, por 
cópia simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência e autenticação por parte da 
Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC: 

 

14. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
14.1. Preenchimento do formulário de inscrição (Anexo VII). 
 
14.2. A Documentação obrigatória deverá ser apresentada no ato da inscrição, sendo ela: 
 
a) Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) do Ministério da Fazenda; 
b) Contrato social e respectivas alterações ou consolidação contratual (onde constem todas as alterações 

contratuais), inscrito ou registrado no órgão competente (Junta Comercial, Cartório ou OAB e Conselho de 
Classe), quando for o caso;  

c) RG e CPF da pessoa indicada para representar a empresa e assinar o Contrato; 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União), estadual e municipal, na forma da lei; 
e) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, com validade comprovada até a data da entrega dos 

documentos; 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada por meio de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de 
Negativa, no prazo de validade nos termos da lei; 

g) Os Profissionais indicados deverão apresentar RG, CPF, comprovantes de escolaridade, conforme exigência 
no perfil da (s) subárea (s) de conhecimento e especialidades: diploma, certificado, declaração emitida pela 
instituição de ensino ou, ainda, cópia do registro profissional; 
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h) Certificado ou declaração referente às experiências dos docentes indicados, fornecido pelo cliente atendido, 
apresentado em papel timbrado identificado e assinado (nome legível da pessoa responsável por sua 
emissão, função que exerce comprovando que o trabalho foi executado, indicando título do serviço 
prestado, período, resultado obtido e nome do prestador de serviços); 

i) Currículo de todos os profissionais indicados; 
j) Inscrição no Conselho Profissional se houver o respectivo Conselho Profissional; 
k) Apresentar documentação que comprove qualificação técnica, capacidade operacional e quantidade 

suficiente de profissionais que irão executar as atividades uma vez que não poderão subcontratar os 
serviços;  

l) Declaração de Disponibilidade, de que a empresa possui estrutura específica para a realização das 
atividades, tais como: laboratório, unidade móvel, kits móvel e todo o aparelhamento necessário para a 
realização do serviço, podendo ser observado o Anexo IX do Edital.   

 
14.3. A não observância de qualquer um dos critérios levará o interessado à eliminação da participação no 

processo. 
  
15. DAS DECLARAÇÕES 
 

15.1. Pessoa Jurídica 
a) Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 
7º da Constituição Federal, conforme modelo (Anexo II); 

b) Declaração de plena aceitação dos valores apresentados neste edital e seus anexos, conforme modelo (Anexo 
III). 

c) Declaração sob as penalidades cabíveis, à inexistência de fatos impeditivos da habilitação, suspensão 
temporária de participação em licitação e ou impedimento em contratar com a Administração Pública, 
conforme modelo sugestivo de declaração (Anexo IV).  

c) Declaração de não pertencer ao quadro de servidores da Administração Pública (Anexo V). 
 

16. DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS DOCENTES 
16.1. O docente deverá comprovar conhecimentos e experiências na área de atividade a ser desenvolvida 

mediante apresentação de diploma, certificado, declaração emitida pela instituição de ensino ou, ainda, 
cópia do registro profissional. 

 
16.2. Os interessados em participar deste processo de Chamamento Público deverão observar, atentamente, 

toda a documentação exigida nos itens 14 e 15 deste Edital. 
 
 16.3. Documentos de Comprovação de nível superior (graduação especialização, mestrado, doutorado, pós-

doutorado) deverão estar de acordo com o descrito no Artigo 48 da Lei Federal n° 9.394/1996. 
 

17. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
17.1. A análise da documentação para fins de habilitação, com base nos documentos dos inscritos, será 

realizada pela Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento – CEAC, que será composta por 03 

(três) membros, nomeados pela Portaria Nº 066/2019, de 22 de outubro de 2019, cuja atuação dar-se-á em 
estrita observação aos requisitos legais previstos na legislação aplicável. 

 
17.2 A Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento – CEAC irá analisar a documentação apresentada no 

prazo de 04 (quatro) dias úteis.  
 

17.3. A Comissão de Seleção é soberana e decidirá sobre casos omissos.  
 
17.4. Para efeitos de desempate, será levada em consideração a experiência dos profissionais na área de atuação 

pretendida. A empresa que apresentar profissionais com mais experiência será melhor classificada. 
 
17.4.1. Caso persista o empate, o desempate será feito por meio de sorteio em ato público, para o qual serão 

convocados todos os participantes. 
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17.5. Após a análise das documentações apresentadas pelos interessados, a Comissão Especial de Avaliação 
juntamente com a Secretária de Desenvolvimento Urbano disponibilizará o resultado, por ordem de 
classificação, no site da Prefeitura Municipal de Gurupi e no Diário Oficial do Estado. 

 
18. DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES 
 

18.1. Após a divulgação do resultado preliminar, os profissionais não habilitados ao rol de credenciados, 
poderão recorrer do resultado publicado no Diário Oficial do Estado, em relação à avaliação da 
documentação enviada no ato de inscrição, apresentando suas razões devidamente fundamentadas. O 
recurso deverá ser interposto de forma presencial, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no prazo 
de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do primeiro dia subsequente a data da publicação no DOE. 

 
18.2. Havendo interposição de recurso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano comunicará aos 

demais participantes que poderão apresentar as contrarrazões no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
 
18.3. Não será admitido mais de um recurso em nome do mesmo interessado, versando sobre o mesmo motivo. 
 
18.4. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. 
 
18.5. É assegurado ao Proponente obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus 

interesses, arcando somente com os devidos custos. 
 
18.6. Os recursos e as respectivas contrarrazões interpostos serão dirigidos à Comissão Especial de Avaliação e 

Credenciamento - CEAC, que terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para análise, podendo reformar a sua 
decisão ou encaminhar o recurso, devidamente informado, ao Sr. Secretário da pasta responsável pela 
parceria, com as informações necessárias à decisão final. 

 
18.7. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 02 (dois) 

dias úteis, contado do recebimento do recurso pelo Secretario da Pasta responsável. A motivação deve ser 
explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 
pareceres anteriores, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato 
decisório. 

 
18.8. Não caberá novo recurso contra esta decisão. 
 
18.9. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e 

expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução do 
processo de seleção. 

 
18.10. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
18.11. Tanto os recursos quanto as decisões recursais proferidas serão disponibilizados no sítio da Prefeitura 

Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br). 
 
18.12. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recursos, constatando-se o 

atendimento pleno às exigências do Edital, o Secretário Municipal de Infraestrutura disponibilizará o 
Resultado Final no site da Prefeitura Municipal de Gurupi e publicará o extrato do resultado no Diário 
Oficial do Estado. 

 
19. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO E DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
19.1. Após a publicação do Resultado Final, o processo de credenciamento será encaminhado à apreciação da 

Procuradoria Jurídica do Município e do Controle Interno, após análises favoráveis, será o processo 
remetido à Autoridade competente para homologação do Procedimento referente ao Chamamento Público 
e Adjudicação dos itens/objeto do Chamamento aos credenciados, caso esteja de acordo, devendo o Termo 
de Homologação e Adjudicação ser disponibilizado no sítio da Prefeitura Municipal de Gurupi 
(www.gurupi.to.gov.br) e seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado.  

 
19.2. As pessoas jurídicas que cumprirem todas as exigências deste Edital serão consideradas habilitadas no 

processo de CREDENCIAMENTO e constituirão o rol de credenciados, ficando estabelecido que as 

http://www.gurupi.to.gov.br/
http://www.gurupi.to.gov.br/
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contratações para prestação do serviço somente serão efetivadas em observação aos critérios de necessidade 
dos serviços, de conveniência administrativa e, em especial, aos limites da disponibilidade orçamentária e 
financeira da Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 
19.3. Nenhum membro da Comissão de Seleção poderá participar de forma alguma de projeto concorrente ou 

ter quaisquer vínculos profissionais ou empresariais com as propostas apresentadas, ou de parentesco com 
os proponentes. 

 
 

20. DO CONTRATO 
20.1.  Concluído e homologado o credenciamento, obedecida a ordem de classificação, de acordo com a 

oportunidade e conveniência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, o credenciado   será 
convocado  para celebrar o Contrato de Prestação de Serviços, conforme Minuta constante no Anexo VI 
deste Edital. 

20.2. O credenciado convocado deverá comparecer para celebrar o Contrato de Prestação de Serviços no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação para tal, através de correio 
eletrônico ou notificação pessoal. 

20.3. Quando o credenciado convocado para celebrar o Contrato não comparecer no prazo determinado, será 
convocado o credenciado seguinte constante da lista resultante deste procedimento. 

20.4. A não assinatura do Contrato poderá ser entendida como recusa injustificada, que ensejará seu imediato 
cancelamento e o chamamento de outro, na ordem de classificação, sem prejuízo para o município de 
Gurupi. 

 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
21.1. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, além das obrigações consideradas contidas no 

Termo de Referência, no Edital e no Contrato, das cabíveis por determinação legal, obriga-se a: 
a) Realizar as atividades definidas no Cronograma que estão denominadas como sendo de execução direta; 
b) Arcar com os Recursos Materiais nas atividades de execução direta, descritas de acordo com a Memória de 

Cálculo (SubAnexo I-A, I-E); 
c) Arcar com os Recursos Humanos que envolvem equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, nas atividades de execução direta; 
d) Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na imprensa oficial, conforme a Lei federal 8.666/93; 
e) Transmitir às pessoas Contratadas as informações necessárias à prestação do serviço; 
f) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado, com 

competência para atestar o efetivo serviço bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e 
comunicar às empresas Contratadas as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

g) Efetuar, nos prazos previstos no Contrato, o pagamento devido às pessoas Contratadas oriundos do serviço 
prestado; 

h) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela(s) Pessoa(s) Jurídica(s) Contratada(s), recusando-as quando 
inexatas e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a 
fluir após a apresentação da nova fatura devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo 
considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual. 

i) Publicar a lista do(s) Contratado(s) que deverá ocorrer no site da Prefeitura Municipal de Gurupi e Diário 
Oficial do Estado do Tocantins. 

 
22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
22.1. A(s) Contratada(as) deverá ter ciência das seguintes obrigações: 
a) Ter ciência que serão Contratadas apenas as interessados que forem considerados aptas em todos os 

requisitos e apresentar a documentação exigida; 
b) A(s) Contratada(s) deverá possuir conhecimentos específicos dos serviços a serem utilizados durante todo o 

processo de sua execução; 
c) Cumprir integralmente com todas as determinações descritas no Edital e seus Anexos, Memória de Cálculo 

(Subanexo I-A, I-E), Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Subanexo II-A, II-E) e 
Cronograma de Desembolso Reprogramado (Subanexo III-A, III-E); 

d) Nas atividades descritas como de execução indireta, a Contratada deve arcar com os Recursos Materiais, 
Recursos Humanos, descritos na Memória de Cálculo (Subanexo I-A, I-E), bem como quaisquer outros 
gastos que envolvam diretamente ou indiretamente a execução das atividades; 
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e) Realizar as atividades de execução indireta em locais combinados previamente com a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano de acordo com a Memória de Cálculo (Subanexo I-A, I-E) e demais anexos; 

f) Realizar as atividades de execução indireta dentro dos respectivos prazos fixados na Memória de Cálculo 
(Subanexo I-A, I-E) e demais anexos; 

g) Fornecer ao término de cada atividade o respectivo Certificado de Conclusão com a descrição completa das 
atividades realizadas bem como a duração em horas; 

h) Juntar a Nota Fiscal a correspondente Ordem de Serviço do serviço solicitado; 
i) Manter, durante toda a execução da prestação do serviço, em compatibilidade com as obrigações ora 

assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos, (art. 55, inciso 
XIII, da Lei 8.666/93); 

j) Tomar conhecimento prévio e concordar em cumprir a forma de execução do serviço, da forma como a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano exige; 

k) Assumir por sua exclusiva conta quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos por ela ou seus prepostos 
causados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ou a terceiros, em decorrência da execução do 
serviço, reservando-se no direito de descontar quaisquer créditos do (a) Contratado (o), a importância 
necessária ao ressarcimento de tais danos e/ou prejuízos. 

l) Não transferir a outrem as obrigações assumidas; 
m) Zelar pela boa e eficiente execução do objeto; 
 
22.2. É vedado ao (a) Credenciado (a): 
a) Paralisar a execução do objeto do Chamamento Público, sem aviso prévio e dentro do prazo pré-

estabelecido. 
 

23. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
23.1. O presente Chamamento Público poderá ser revogado, em todo ou em parte, por razões de 

interesse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado. 

 

24. DA FISCALIZAÇÃO 
24.1. Para acompanhamento da execução do objeto, fiscalização, e atesto dos relatórios fica na responsabilidade 

das técnicas sociais: 
 

a) Débora Gonçalves Queiroz - Residenciais Campo Belo I, Campo Belo II e Morada Verde, telefone: 

(63) 3301-4322, e-mail: sehab@gurupi.to.gov.br; 
 

b) Simone Mendes Brito - Residenciais  João Lisboa da Cruz e Madrid, telefone: (63) 3301-4322, e-mail: 

sehab@gurupi.to.gov.br. 
24.2. Se constatada pela fiscalização que o objeto está sendo executado de forma indevida, ou até mesmo que 

não esteja sendo executado conforme o que foi previamente estabelecido conforme a Portaria n° 21, de 22 de 
Janeiro de 2014 que aprova o Manual de instruções do trabalho nos programas e ações do Ministério das 
Cidades, poderá ordenar a suspensão da execução, sem prejuízos das penalidades a que aos prestadores de 
serviço estejam sujeitos. 

 
24.3. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade dos (as) Contratados (as), inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), ressaltando-
se, ainda, que mesmo atestadas às execuções prestadas, subsistirá a responsabilidade da Contratada pela 
solidez, qualidade e segurança destas execuções. 

 

25. DO PAGAMENTO 
25.1. Os pagamentos relativos a cada parcela serão realizados pela Contratante após liberação do recurso 
previsto pela Caixa Econômica Federal. O pagamento será efetuado para a Contratada em até 30 (trinta) dias 
úteis após o Atesto de execução do objeto, bem como após a aprovação dos relatórios, das atividades 
executadas conforme previsto no cronograma de atividades, memória de cálculo e cronograma de desembolso. 
 
25.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) sob o qual será 

emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado no Credenciamento. 
 

25.3. O Contratado deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem 
rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do 
Banco e respectiva Agência. 

mailto:sehab@gurupi.to.gov.br
mailto:sehab@gurupi.to.gov.br
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25.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo Contratado deverá conter, em local de fácil visualização Nº do 

Credenciamento, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e 
fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.  

 
25.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e 

deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) emitida pelo respectivo Órgão 
Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e 
autorizado para tal. 

 
25.6. A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de comprovação da 

Regularidade Fiscal a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União, Estadual e Municipal, bem como FGTS e CNDT, conforme o caso. 

 
25.7. A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO poderá sustar/ reter, o pagamento 

de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 
 
25.7.1. Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto contratado; 
 
25.7.2. Débito da CONTRATADA, proveniente da execução de contrato(s); 
 
25.7.3. Não cumprimento da obrigação, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA 

atenda à cláusula infringida; 
 
25.8. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência sem que isso gere direito 
ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

   

26. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
26.1. Dar-se-á rescisão do Contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos termos do 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 
26.2. A rescisão do Contrato será amigável quando o Contratado, com antecedência mínima de 15 dias 

corridos, informar à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que pretende desistir da realização 
das atividades, antes do início da execução do objeto.  

26.3. Na situação da não ocorrência da informação da desistência em tempo hábil, o Contratado deverá 
executar integralmente os serviços contratados dentro do prazo descrito no Cronograma (Subanexo II-A, II-
E), sob pena de aplicação de multa por inexecução parcial. 

 

27. DAS SANÇÕES  
27.1. Ao(s) Credenciado(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por 

perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Termo de Referência e 

sujeitando-se as penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93. 
 

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
28.1. O descumprimento das condições do presente chamamento público ou do Contrato que será formalizado, 

a execução irregular ou insatisfatória dos serviços, a não manutenção da regularidade fiscal durante a 
vigência do credenciamento, será motivo para o descredenciamento e consequente aplicação rescisão 
contratual. 

28.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, para dirimir as dúvidas e os casos omissos. 

 
 

Gurupi/TO, aos 05 dias do mês de novembro de 2019. 
 
 
 

 CRISTINA DONATO LEANDRO  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
Decreto n° 0388/2019 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 
 

1.  DEMANDANTE 
Município de Gurupi por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano  

Responsável: Cristina Donato Leandro 

Telefone: (63) 3301 - 4322 
 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS  

2.1. Faz-se necessária a realização de Credenciamento por meio de Chamamento Público, com o intuito de contratação 
de empresas para realização de cursos de qualificação profissional visando o aprimoramento dos beneficiários 
localizados nos residenciais: Campo Belo I, Campo Belo II, Morada Verde, João Lisboa da Cruz e Madrid. As 
atividades estão descriminadas em Memória de Cálculo (Anexo I-A a I-E), Cronograma de Execução de Atividades 
Reprogramado (anexo II-A a II-E) e Cronograma de Desembolso Reprogramado (Anexo III-A a III-E). 

 

2.2. Com a Política Nacional de Habitação, o trabalho social passou a ser parte obrigatória dos projetos de intervenção 
habitacional. Trata-se de uma atividade essencial a ser realizada com as famílias beneficiadas pelos projetos. Esse 
tipo de trabalho envolve várias ações, que se iniciam antes da obra e continuam após a mudança dos moradores 
para suas residências. 

 

2.3. No Programa Minha Casa Minha Vida o trabalho social é determinante e fundamental, estimulando a população a 
interagir com o empreendimento e é um compromisso na promoção da construção de novas práticas de gestão e 
participação direta da população nas decisões sobre o ambiente em que vive, responsável pelo seu 
desenvolvimento sustentável, considerando a moradia como o ponto de partida para a melhoria da qualidade de 
vida da população, sem dispensar as dimensões que a complementam, incluindo o acesso à educação e a saúde, a 
conservação ambiental, a convivência pacifica com as diferenças, apoio aos segmentos mais vulneráveis, o lazer, a 
cultura, os direitos humanos e assegurar mecanismos de participação real na definição das ações. 

 

2.4. Assim, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Gurupi/ TO, por meio do Programa Minha Casa 
Minha Vida – Contrato Caixa: Residencial Campo Belo I – 0367039-09, Campo Belo II 0397.087-20, Morada Verde 

0373300-01, João Lisboa da Cruz 0295521-29 e Madrid 0401.432-04, tem como pressuposto básico, mobilizar, 
organizar, potencializar, sensibilizar a capacitar seus beneficiários através dos eixos Mobilização, Organização e 
Fortalecimento Social, Ambiental, Patrimonial e Desenvolvimento Socioeconômico.  

 

2.5. Desta forma, as ações inseridas nos eixos acima mencionados serão executadas por meio da contratação de 
empresas com experiência em trabalhos com a comunidade, por meio de projetos técnicos sociais, que tenha como 
foco o desenvolvimento sustentável das famílias em questão.  Com o intuito de realizar as atividades que estão 
descriminadas no cronograma de atividades em anexo, faz-se necessária a contratação para prestação de atividades 
de qualificação profissional.  
 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
3.1. O sistema de Chamamento Público de prestadores de serviços, consistente no conjunto de procedimentos aplicável 

às hipóteses em que a satisfação do interesse público demande a contratação múltipla e simultânea de interessados, 
tornando inexigível a realização do procedimento licitatório. 

 

3.2. O presente Chamamento Público tem o propósito de proporcionar serviços especializados de qualificação 
profissional, nos termos do art. 25, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993: 

 

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
       I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 

representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser 
feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a 
obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

       II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais 
ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

 
 3.3. Após a leitura do texto legal é possível extrair a possibilidade de contratação sem licitação prévia, nos casos em 

que exista inviabilidade de competição para implantação de um sistema de Chamamento Público com o objetivo de 
preservar a lisura, transparência e economicidade dos procedimentos, garantindo o tratamento igualitário a todos 
os interessados que preencham as exigências estabelecidas em regulamento, o que se adequa perfeitamente à 
presente demanda. 
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3.4. O objetivo principal é assegurar a legalidade na contratação de empresas com notória especialização para prestar 
serviço de qualificação profissional, estas deverão possuir conhecimento específico para as áreas de qualificação, e 
assim atender as necessidades do projeto.  
 

3.5. O sistema de Credenciamento a ser realizado mediante Chamamento Público tem como fundamento a Lei Estadual 
Nº 2.980, de 8 de julho de 2015, bem como a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

4. DO OBJETO 
4.1. Constitui objeto deste Termo de Referência é o Credenciamento para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, 
REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ETAPA PÓS-OCUPAÇÃO, PARA EXECUÇÃO 
DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS RESIDENCIAIS CAMPO BELO I, CAMPO 

BELO II, MORADA VERDE, JOÃO LISBOA DA CRUZ E MADRID, promovidos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano do município de Gurupi-TO, no Estado do Tocantins. 

 

5. DESCRIÇÃO DOS EIXOS DE MOBILIZAÇÃO 
 

ITEM EIXOS DESCRIÇÃO 

01 

Eixo de Mobilização, 
Organização e Fortalecimento 

Social 
 

As atividades de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social 
visam à mobilização, organização e sensibilização das famílias 
beneficiárias, bem como fortalecer os grupos de lideranças existentes, 
incentivarem a organização de novos grupos e lideranças, repassar 
informações detalhadas e material informativo sobre o programa a ser 
utilizado nas atividades.  
- Promoção de ações que resultem no fortalecimento e na capacitação das 
entidades representativas das comunidades, reforçando a necessidade de 
mobilização permanente da população; 
- Promoção de ações que estimulem à população para a formação de 
novos grupos representativos de modo a ampliar os processos decisórios 
e de organização comunitária;  
- Promoção de ações que promovam a socialização dos recursos e 
serviços públicos do entorno bem como das demais políticas públicas, 
para todos os moradores, com ênfase na organização comunitária e 
promover a Participação no PTS. 
 

02 
Eixo de Educação Ambiental 

e Patrimonial 
 

Assessoramento junto às lideranças comunitárias na organização das 
famílias, integrando-as aos novos espaços de moradia, despertando o 
sentimento de pertencimento, auto-gestão, preservação e manutenção 
dos empreendimentos;  
O desenvolvimento das atividades de Educação e Ambiental ocorrerá em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde envolvendo as famílias 
beneficiárias, conforme cronograma e indicadores de avaliação definidos 
no PTS. Com objetivo de mobilizar e sensibilizar a comunidade para a 
importância da preservação e conservação dos recursos naturais.  
 

03 
Eixo de Desenvolvimento 

Socioeconômico 
 

Serão realizados cursos de capacitação profissional com objetivo de 
qualificar os moradores para inserção no mercado de trabalho. As 
inscrições serão realizadas nas reuniões, plantões, ou nas visitas 
domiciliares, mediante comprovante de escolaridade. Poderão ser 
incluídos jovens e adultos conforme as exigências e dificuldades dos 
referidos cursos.  
 

04 
Eixo de Acompanhamento e 

Gestão da Intervenção 

- Reunião e visitas domiciliares para aplicação da Pesquisa de Avaliação 
Final; 
- Relatório mensal e avaliação das atividades; 
- Finalização do Projeto; 
- Relatório final e avaliação das atividades.  

 
6. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS DO OBJETO 

6.1. As especificações completas e detalhadas, bem como o repasse financeiro das atividades a serem realizadas em 
cada um dos eventos constarão descritas na Memória de Cálculo (Anexo I-A a I-E), Cronograma de Execução de 
Atividades Reprogramado (anexo II-A a II-E) e Cronograma de Desembolso Reprogramado (Anexo III-A a III-E), 
deste Termo de Referência. 

 

6.2. As atividades descritas no Eixo de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social (execução direta) elencadas 
no Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (anexo II-A a II-E), serão realizadas pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano de Gurupi. 
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6.3. Os proponentes credenciados serão convocados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, observada a ordem de classificação dentro do lote, obedecendo aos critérios de seleção 
elencados no Termo de Referência e no Edital. 

 

6.4. O quadro abaixo ilustra em síntese os temas dos eventos e a carga horária mínima de cada evento, quando houver. 
Os preços para os itens serão fixos e irreajustáveis. 

 

Lote 01 - Atividades Gerais 
 

1.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Sessão de Cinema 
Mínimo 50 

pessoas 
04 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 2.000,00 

1.2. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Workshop sobre a importância do 
relacionamento familiar no 

desenvolvimento infantil e do 
adolescente. 

Mínimo 30 
pessoas 

03 horas Beneficiários do Residencial Morada Verde R$ 2.521,74 

 
Lote 02 - Alimentos e Bebidas:              
 

2.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Docinhos de festas 
personalizados 

20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 6.965,00 

Curso Fabricação de bolos 
tocantinenses 

20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 6.650,00 

2.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Salgadeiro 20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Campo Belo II R$ 5.200,00 

2.3. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Docinhos Personalizados 20 pessoas 08 horas 
Beneficiários do Residencial Campo Belo I 
 

R$ 3.956,70 

2.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Fabricação de 
brigadeiros Gourmet 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Residencial Morada Verde 

 
R$ 7.108,02 

2.5.  RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Bolo no Pote 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Residencial João Lisboa da 

Cruz 
 

R$ 6.000,00 

 

Lote 03 - Beleza:                                                                                                                                                                                                                
 

3.1.  RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso tendências em Penteados 20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 8.800,00 

Curso Design de sobrancelhas com 
henna 

20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 8.450,00 

Curso Auto Maquiagem 20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 10.650,00 

Curso unhas de porcelana 20 pessoas  20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 9.450,00 

 3.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Alongamento de cílios 20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Residencial Campo Belo 

I 
R$ 13.600,00 

 3.3. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso básico de corte e escova 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Residencial Campo Belo 

II 
R$ 9.600,00 

 3.4. RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 
ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Alongamento de unhas em 
gel 

20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Residencial João Lisboa 

da Cruz 
R$ 9.148,00 
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Curso Técnicas em depilação 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Residencial João Lisboa 

da Cruz 
R$ 8.150,00 

 

Lote 04 - Gestão: 
 

 4.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre a importância da 
manutenção preventiva das 

Unidades Habitacionais 

Mínimo de 35 
pessoas 

02 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 2.100,00 

Oficina de como elaborar um 
currículo 

Mínimo de 30 
pessoas  

03 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 2.300,00 

 4.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre saúde mental e 
prevenção do suicídio 

Mínimo de 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Residencial Campo 

Belo I 
R$ 1.891,30 

 4.3. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 
ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Técnicas de Balconista de 
Farmácia 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Residencial Campo 

Belo II 
R$ 13.584,00 

 4.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 
ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra Orientações sobre o 
cadastro único e o direito à tarifa 
social de energia elétrica e água 

Mínimo de 40 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Residencial Morada 

Verde 
R$ 2.521,74 

 4.5. RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 
ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Técnicas de Balconista de 
Farmácia 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Residencial João 

Lisboa da Cruz 
R$ 13.584,00 

 

Lote 05 – Tecnologia da Informação:  
 

 5.1. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Informática Básica 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Residencial Morada 

Verde 
R$ 13.140,00 

 5.2. RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Informática Básica 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Residencial João Lisboa 

da Cruz 
R$ 10.000,00 

 

Lote 06 – Construção Civil: 
   

 6.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Operador de Escavadeira 
Hidráulica 

20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Residencial Campo Belo 

I 
R$ 8.320,00 

Curso de Operador de Trator de 
Esteira 

20 pessoas 80 horas 
Beneficiários do Residencial Campo Belo 

I 
R$ 12.501,00 

 6.2. RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Operador de Trator de 
Esteira 

20 pessoas 80 horas 
Beneficiários do Residencial João Lisboa 

da Cruz 
R$ 12.501,00 

 

Lote 07 – Avaliação Final do Projeto: 
 

 7.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Aplicação de pesquisa de avaliação 
final e elaboração do relatório final. 

Mínimo de 100 
pessoas 

- 
Beneficiários do Residencial Campo Belo 

I 
R$ 2.677,25 

7.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Reunião e visitas domiciliares para 
aplicação da pesquisa de avaliação 

final 
477 pessoas - 

Beneficiários do Residencial Campo Belo 
II 

R$ 4.512,00 

7.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE 
ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Aplicação de pesquisa de avaliação 
final e elaboração do relatório final. 

Mínimo de 477 
pessoas 

- 
Beneficiários do Residencial Morada 

Verde 
R$ 2.478,26 

Relatório Final e avaliação das 
atividades 

- 04 horas 
Beneficiários do Residencial Morada 

Verde 
R$ 300,00 
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7. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
7.1. A execução do objeto será conforme o planejamento prévio, de acordo com as especificações descritas neste 

Termo de Referência, Memória de Cálculo (Anexo I-A a I-E), Cronograma de Execução de Atividades 
Reprogramado (anexo II-A a II- E), após a solicitação emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano. 

 
7.1.1. As atividades descritas no Eixo de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social (execução direta) elencadas 

no Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (anexo II-A a II-E), serão realizadas pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano de Gurupi. 

 
7.2. Os eventos e cursos serão organizados de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano. Estes terão uma estruturação em horas-aula a serem realizadas de acordo com o 
Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (anexo II-A a II-E).  

 
7.3. Os horários das atividades serão definidos no momento da contratação, portanto, o credenciado deve estar ciente 

da necessidade de disponibilidade de horário de acordo com o período do Cronograma, para atender as 
necessidades da execução do objeto.  

 

8. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO  
8.1. A execução total do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 06 (seis) meses após a assinatura do Contrato. O 

Cronograma de execução das atividades será determinado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.  
 

9. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
9.1. Fica estabelecido que a execução do objeto descrita nos lotes 1 a 7 (execução indireta) deverá ocorrer por parte da 

Credenciante, às suas expensas, nos endereços dos residenciais: Residencial Campo Belo I, Campo Belo II, 

Morada Verde, João Lisboa da Cruz e Madrid, ou em local a ser combinado juntamente com a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano de acordo com o Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado 
(anexo II-A a II-E). 

 

9.2. Quando for necessário, e ainda quando a realização dos cursos não ocorrer no próprio empreendimento designado 
para o curso, a Credenciada deverá disponibilizar vale transporte para os alunos das turmas participantes, de acordo 
com o Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (anexo II-A a II-E). 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Para acompanhamento da execução do objeto, fiscalização, e atesto dos relatórios fica na responsabilidade das 
técnicas sociais: 

 

a) Débora Gonçalves Queiroz – Residenciais Campo Belo I, Campo Belo II e Morada Verde, telefone: (63) 
3301-4365, e-mail: sehab@gurupi.to.gov.br. 
 

b) Simone Mendes Brito – Residenciais João Lisboa da Cruz e Madrid, telefone: (63) 3301-4365, email: 
sehab@gurupi.to.gov.br. 

 
10.2. Se constatada pela fiscalização que o objeto está sendo executado de forma indevida, ou até mesmo que não esteja 

sendo executado conforme o que foi previamente estabelecido conforme a Portaria n° 21, de 22 de Janeiro de 2014 
que aprova o Manual de instruções do trabalho nos programas e ações do Ministério das Cidades, poderá ordenar a 
suspensão da execução, sem prejuízos das penalidades a que aos prestadores de serviço estejam sujeitos. 

 

10.3. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade dos (as) Credenciados (as), inclusive perante terceiros, 
por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que 
mesmo atestadas às execuções prestadas, subsistirá a responsabilidade da Credenciada pela solidez, qualidade e 
segurança destas execuções. 

 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. Os pagamentos relativos a cada parcela serão realizados pela Credenciante após liberação do recurso previsto 
pela Caixa Econômica Federal. O pagamento será efetuado para a Credenciada em até 30 (trinta) dias úteis após o 
Atesto de execução do objeto, bem como após a aprovação dos relatórios, das atividades executadas conforme 
previsto no cronograma de atividades, memória de cálculo e cronograma de desembolso. 

 

11.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) sob o qual será emitida 
a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado no Credenciamento. 

 

11.3. O Credenciado deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, 
fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e 
respectiva Agência. 
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11.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo Credenciado deverá conter, em local de fácil visualização Nº do 
Credenciamento, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e 
fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.  

 

11.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá 
estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável 
pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 

11.6. A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de comprovação da 
Regularidade Fiscal a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 
Estadual e Municipal, bem como FGTS e CNDT, conforme o caso. 

 

11.7. A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO poderá sustar/reter, o pagamento de 
qualquer fatura apresentada pela CREDENCIADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

 

11.7.1. Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto contratado; 
 

11.7.2. Débito da CREDENCIADA, proveniente da execução de contrato(s); 
 

11.7.3. Não cumprimento da obrigação, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CREDENCIADA atenda à 
cláusula infringida; 

 

11.8. Nenhum pagamento será efetuado à credenciada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

   

12. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO E DO CONTRATO 

12.1. O credenciamento terá vigência de 06 (seis) meses, contados da data de sua homologação, sendo prorrogável por 
igual período, conforme necessidade e interesse da Administração. 

 

12.2. O prazo de vigência do Contrato a ser firmado será de 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, por igual período, mediante justificativa expressa de conveniência e oportunidade da 
Administração, desde que verificada a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse público e os princípios 
gerais da administração pública. 

 

12.3 A realização do Chamamento Público não implica na obrigação de contratar por parte do Município, a qual 
ocorrerá conforme necessidade, desde que exista disponibilidade orçamentária. 

 

13. DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA PARTICIPAÇÃO  

13.1. Poderão participar da seleção todas as empresas que preencherem os requisitos exigidos no Termo de Referência 
e no Edital de Chamamento Público. 

 

13.2. Não poderão se inscrever servidores pertencentes aos quadros de servidores da Administração Pública.  
 

13.3. As atividades propostas deverão ser adaptáveis para espaços diversos, como auditório, salas multiuso, espaços 
alternativos e ambientes externos.  

 

 13.4. Serão admitidos a participar da presente seleção os candidatos que apresentarem: 
a) Perfil compatível para o desenvolvimento do trabalho e do tema proposto; 
b) Comprovação de trabalho desenvolvido na área; 
c) Comprovada qualificação e experiência para o desenvolvimento das oficinas em questão; 
d) Apresentar cópia dos documentos (RG, CPF, currículo, certificados) dos docentes que irão ministrar os cursos. 
 

14. DAS VAGAS 
14.1. As vagas para os eventos e cursos serão oferecidas da seguinte forma: 
 

14.1.1. Todos os interessados que preencherem os requisitos exigidos neste Termo de Referência serão considerados 
habilitados ao credenciamento, no entanto, será disponibilizada apenas 01 (uma) vaga por lote, totalizando 7 (sete) 
vagas. Entretanto, caso o 1º colocado não assine o Contrato no prazo estipulado pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano ou no caso de rescisão amigável do Contrato, o 2º colocado será convocado para assinar o 
Contrato e consequentemente a realizar as atividades.  

 

14.1.2. Os interessados no credenciamento deverão apresentar documentação de todos os profissionais indicados para 
ministrar os cursos conforme quantidade descrita na tabela abaixo:  

 

  LOTE 01 –ATIVIDADES GERAIS 

ATIVIDADE NÚMERO MÍNIMO DE DOCENTES 

Sessão de Cinema 

01 Workshop sobre a importância do relacionamento familiar no 
desenvolvimento infantil e do adolescente 
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  LOTE 02 – ALIMENTOS E BEBIDAS 

ATIVIDADE NÚMERO MÍNIMO DE DOCENTES 

Curso Docinhos de festas personalizados 
01 

Curso Fabricação de bolos tocantinenses 

Curso Docinhos personalizados 

01 Curso Salgadeiro 

Curso Fabricação de brigadeiros gourmet 

Curso Bolo no Pote 01 

      

  LOTE 03 – BELEZA 

ATIVIDADE NÚMERO MÍNIMO DE DOCENTES 

Curso tendências em penteados 

01 
Curso Auto Maquiagem 

Curso unhas de porcelana 

Curso design de sobrancelhas com henna 

Curso Alongamento de cílios 
01 

Curso básico de corte e escova 

Alongamento de unhas em gel 
01 

Curso Técnicas em depilação 

 

  LOTE 04 – GESTÃO 

ATIVIDADE NÚMERO MÍNIMO DE DOCENTES 

Palestra sobre a importância da manutenção preventiva das unidades 
habitacionais 01 

Oficina de como elaborar um currículo 

Palestra sobre saúde mental e prevenção do suicídio 

02 
Curso Técnicas de Balconista de Farmácia 

Orientações sobre o cadastro único e o direito à tarifa social de energia 
elétrica e água 

Curso Técnicas de Balconista de Fármacia 01 

 

  LOTE 05 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ATIVIDADE NÚMERO MÍNIMO DE DOCENTES 

Curso de Informática Básica 01 

Curso de Informática Básica 01 

 

  LOTE 06 – CONSTRUÇÃO CIVIL 

ATIVIDADE NÚMERO MÍNIMO DE DOCENTES 

Curso de Operador de Escavadeira Hidráulica 
01 

Curso de Operador de Trator de Esteira 

Curso de Operador de Trator de Esteira 01 

 

  LOTE 07 – AVALIAÇÃO FINAL DO PROJETO 

ATIVIDADE NÚMERO MÍNIMO DE DOCENTES 

Aplicação da pesquisa de avaliação final e elaboração do relatório 
final 

01 
Reunião e visitas domiciliares para aplicação da pesquisa de avaliação 

final 

Aplicação da pesquisa para execução do relatório final 

Relatório final e avaliação das atividades 
 

14.3. O credenciamento não implica em contratação, a qual ocorrerá conforme necessidade, desde que exista 
disponibilidade orçamentária. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 
15.1. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, além das obrigações consideradas contidas no Termo de 

Referência, no Edital e no Contrato, das cabíveis por determinação legal, obriga-se a: 
a) Realizar as atividades definidas no Cronograma que estão denominadas como sendo de execução direta; 
b) Arcar com os Recursos Materiais nas atividades de execução direta, descritas de acordo com a Memória de Cálculo 

(Anexo I-A a I-E); 
c) Arcar com os Recursos Humanos que envolvem equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, nas atividades de execução direta; 
d) Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na imprensa oficial, conforme a Lei federal 8.666/93; 
e) Transmitir às pessoas credenciadas as informações necessárias à prestação do serviço; 
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f) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado, com competência para 
atestar o efetivo serviço bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar às empresas 
credenciadas as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

g) Efetuar, nos prazos previstos no Contrato, o pagamento devido às pessoas credenciadas oriundos do serviço 
prestado; 

h) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela(s) Pessoa(s) Jurídica(s) credenciada(s), recusando-as quando inexatas 
e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente começará a fluir após a 
apresentação da nova fatura devidamente retificada, ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo 
de tempo para efeito de atualização do valor contratual. 

i) Publicar a lista do(s) credenciado(s) que deverá ocorrer no site da Prefeitura Municipal de Gurupi e Diário Oficial 
do Estado do Tocantins. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA: 
16.1. A(s) Credenciada(as) deverá ter ciência das seguintes obrigações: 
a) Ter ciência que serão Credenciadas apenas as interessados que forem considerados aptas em todos os requisitos e 

apresentar a documentação exigida; 
b) A(s) Credenciada(s) deverá possuir conhecimentos específicos dos serviços a serem utilizados durante todo o 

processo de sua execução; 
c) Cumprir integralmente com todas as determinações descritas no Edital e seus Anexos, Memória de Cálculo (Anexo 

I-A a I-E), Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (anexo II-A a II-E) e Cronograma de Desembolso 
Reprogramado (Anexo III-A a III-E); 

d) Nas atividades descritas como de execução indireta, a Credenciada deve arcar com os Recursos Materiais, Recursos 
Humanos, descritos na Memória de Cálculo (Anexo I-A a I-E), bem como quaisquer outros gastos que envolvam 
diretamente ou indiretamente a execução das atividades; 

e) Realizar as atividades de execução indireta em locais combinados previamente com a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano de acordo com a Memória de Cálculo (Anexo I-A a I-E) e demais anexos; 

f) Realizar as atividades de execução indireta dentro dos respectivos prazos fixados na Memória de Cálculo (Anexo I-A 
a I-E) e demais anexos; 

g) Fornecer ao término de cada atividade o respectivo Certificado de Conclusão com a descrição completa das 
atividades realizadas bem como a duração em horas; 

h) Juntar a Nota Fiscal a correspondente Ordem de Serviço do serviço solicitado; 
i) Manter, durante toda a execução da prestação do serviço, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos, (art. 55, inciso XIII, da Lei 
8.666/93); 

j) Tomar conhecimento prévio e concordar em cumprir a forma de execução do serviço, da forma como a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano exige; 

k) Assumir por sua exclusiva conta quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos por ela ou seus prepostos 
causados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ou a terceiros, em decorrência da execução do 
serviço, reservando-se no direito de descontar quaisquer créditos do (a) Credenciada (o), a importância necessária 
ao ressarcimento de tais danos e/ou prejuízos. 

l) Não transferir a outrem as obrigações assumidas; 
m) Zelar pela boa e eficiente execução do objeto; 
 
16.2. É vedado ao (a) Credenciado (a): 
 a) Paralisar a execução do objeto do Chamamento Público, sem aviso prévio e dentro do prazo pré-estabelecido. 
 

17. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO: 
17.1. O presente Chamamento Público poderá ser revogado, em todo ou em parte, por razões de interesse da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. 
 

18. DAS SANÇÕES 

18.1. Ao(s) Credenciado(s) poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas 
e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Termo de Referência e sujeitando-se as 
penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93.  

 

19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1. As despesas decorrentes do Chamamento correrão à conta dos recursos previstos na dotação orçamentária:  
Ação: MANUT. DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO 
Dotação: 24.2408.16.122.1641 
Elemento de Despesa: 339039 
Fonte de Recurso: 2070 

 

20. JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DE LOTES 

20.1. O Chamamento Público será realizado por lotes sendo que a mesma possui uma previsão no Art. 23 paragrafo 1º 

da lei 8.666/93 onde se refere: “§ 1º As obras, serviços e compras da Administração serão divididas em tantas 
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao 
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melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da 
economia de escala”. 

 

20.2. Faz-se necessária a realização da contratação por lote uma vez que a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 
permite um delineamento das atividades por área de referência. O agrupamento do objeto em lotes visa contribuir 
para a economicidade e a redução de riscos de prejuízo com as contratações, reduzindo gastos com deslocamento, 
alimentação, suporte, dentre outros gastos eventuais com fornecedores, além da precaução com os riscos de 
prejuízo que poderiam surgir se houvessem muitas divisões, portanto o agrupamento de itens se justifica uma vez 
que os itens solicitados serão para uma só finalidade, proporcionando que cada beneficiário tenha capacitação 
profissional qualificada e ao mesmo tempo ser eficiente, atendendo aos princípios administrativos.  

 
 

21. DOS ANEXOS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

21.1. Este Termo de Referência tem como anexos complementares os seguintes documentos: 

 Anexo I-A: Memória de Cálculo PTTS – Residencial Campo Belo I; 

 Anexo I-B: Memória de Cálculo PTTS – Residencial Campo Belo II; 

 Anexo I-C: Memória de Cálculo PTTS – Residencial Morada Verde; 

 Anexo I-D: Memória de Cálculo PTTS – Residencial João Lisboa da Cruz; 

 Anexo I-E: Memória de Cálculo PTTS – Residencial Madrid; 
 

 Anexo II-A: Cronograma de Execução de Atividades PTTS– Residencial Campo Belo I; 

 Anexo II-B: Cronograma de Execução de Atividades PTTS – Residencial Campo Belo II; 

 Anexo II-C: Cronograma de Execução de Atividades PTTS – Residencial Morada Verde; 

 Anexo II-D: Cronograma de Execução de Atividades PTTS – Residencial João Lisboa da Cruz; 

 Anexo II-E: Cronograma de Execução de Atividades PTTS – Residencial Madrid; 
 

 Anexo III-A: Cronograma de Custos/Desembolso– Residencial Campo Belo I; 

 Anexo III-B: Cronograma de Custos/Desembolso – Residencial Campo Belo II; 

 Anexo III-C: Cronograma de Custos/Desembolso – Residencial Morada Verde; 

 Anexo III-D: Cronograma de Custos/Desembolso – Residencial João Lisboa da Cruz; 

 Anexo III-E: Cronograma de Custos/Desembolso – Residencial Madrid; 
 
 
 

Gurupi-TO, 18 de Agosto de 2019. 

 
 
 
 
 

Joyce Brito Ribeiro 
Coord. de Contratos e Termos de Referência 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência. 
SECAD Fone (63) 3311-4309 

 

Débora Gonçalves Queiroz 
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano 

Responsável pela especificação do objeto. 
Fone (63) 3301-4365 

 
 

                                   
 
Aprovo o presente Termo de Referência 
 
 
 
 
 

 

CRISTINA DONATO LEANDRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
Decreto n° 0388/2019 

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

1 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Subanexo I-A – Memória de Cálculo ( Campo Belo I)/Chamamento Público nº 004/2019 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
SUBANEXO I-A 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EMPREENDIMENTO  
RESIDENCIAL CAMPO BELO l   

ATIVIDADE 

 Curso de docinhos personalizados 

Preparar profissionais para auxiliar no planejamento, preparo e manipulação de alimentos 

na fabricação de docinhos personalizados, verificando a qualidade dos gêneros 

alimentícios em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, 

segurança, higiene e saúde.Capacitando os participantes a desenvolver habilidades na 

área alimentícia, fomentando o aumento de renda familiar, com vistas a inseri-los  no 

mercado de trabalho formal. 

Local de Realização No empreendimento 

Duração da Atividade Conforme carga horária do curso 08 horas sendo 04 h/dia com duração de 02 dias letivos  

Tema Abordado Técnicas de fabricação de bombons personalizados 

Metodologia / Técnica 

O curso será ministrado com 1 turma com 20 participantes e  sob responsabilidade da 

empresa contratada pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do conteúdo. 

A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a 

frequência, aproveitamento e numero de concluintes. Caso o numero de  concluintes seja 

inferior a 15 (quinze) beneficiario a empresa ficará impedida de receber o valor global do 

curso.                                                                                                                                                                           

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para 

recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o 

desenvolvimento da atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, preparação do 

local, dos equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a supervisão e 

acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS. 

Indicadores de 

Resultado 
75% de participantes certificados 

Metas 

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para conclusão 

dos cursos. Ao final dos cursos os participantes  deverão ter adquirido  conhecimento 

suficiente para desenvolverem as atividades  e com possibilidade de  serem inseridos no 

mercado de trabalho formal. 

Quant. de Participantes  20 alunos  

Recursos Humanos Empresa licitada e Equipe Técnica da SEDUR. 

Recursos Materiais 

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4,  pincel atômico xerox, fita crepe 

e demais materiais necessarios para execução das atividades                                                                                                                                                

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                    

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

kit didatico: materiais  para execução das aulas praticas. 

Agente Executor Empresa contratada 

Avaliação/Instrumento 

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença diária, 

registro fotográfico contendo as comprovaçãoes dos recurso materiais e  fotos com inicio 

do curso, durante e no final, curriculo do instrutor e  por fim copia  certificados emitidos. 

TOTAL 
 R$                              

3.956,70  
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ATIVIDADE 
  

 Curso alongamento de cílios 

Conteúdo da Atividade  

Proporcionar o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para o embelezamento 

dos cílios, sobrancelhas através da análise da geometria dos olhos de cada cliente e através 

das técnicas apropriadas, buscando atender as expectativas do cliente. O beneficiário 

aprenderá técnicas de como fazer alongamento dos fios dos cílios de forma natural, de 

acordo com o formato do rosto e olhos do cliente, embelezando e modelando os fios para 

iluminar e destacar o olhar, adequando ao perfil e a necessidade individual. Fomentando o 

aumento de renda familiar, com vistas a inseri-los no mercado de Trabalho Formal. 

Local de Realização No empreendimento 

Duração da Atividade Conforme carga horária do curso 40 horas sendo 04 h/dia com duração de 10 dias letivos  

Tema Abordado Técnicas de alongamento de cílios 

Metodologia / Técnica 

O curso será ministrado com 1 turma com 20 participantes e  sob responsabilidade da 

empresa contratada pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do conteúdo. 

A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a frequência, 

aproveitamento e numero de concluintes. Caso o numero de  concluintes seja inferior a 15 

(quinze) beneficiário a empresa ficará impedida de receber o valor global do curso.                                                                                                                                                                           

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para 

recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o 

desenvolvimento da atividade, desde a divulgação, inscrição,  a arrumação, preparação do 

local, dos equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a supervisão e 

acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS. 

Indicadores de 

Resultado 
75% de participantes certificados 

Metas 

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para conclusão dos 

cursos. Ao final dos cursos os participantes  deverão ter adquirido  conhecimento 

suficiente para desenvolverem as atividades  e com possibilidade de  serem inseridos no 

mercado de trabalho formal. 

Quant. de Participantes  20 alunos  

Recursos Humanos Empresa licitada e Equipe Técnica da SEDUR. 

Recursos Materiais 

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4, tesoura, pincel atômico, cartolina,  

xerox, lápis preto, apontador, borracha, fita crepe; data show, notebook, quadro.                                                             

Kit material de consumo: pct de lixo de 100 lt; Copo descartável, água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kit didatico: Apostila, caneta, bloco de anotações, Equipamentos proteção individual.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kit Ferramental: Algodão, Borrifador, cola para cílios, lençol descartável, loção de 

limpeza, pinça, removedor de cola e demais materias necessários para atividade. 

Kit divulgação: carro de som .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Agente Executor Empresa licitada e Equipe Técnica da SEDUR. 

Avaliação/Instrumento 

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença diária, 

registro fotográfico contendo as comprovações dos recursos materiais e fotos com inicio 

do curso, durante e no final, currículo do instrutor e  por fim copia  certificados emitidos. 

TOTAL 
 R$                            

13.600,00  
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ATIVIDADE 

  

Palestra sobre saúde mental e prevenção do suicídio 

Conteúdo da Atividade  

Orientar as famílias sobre o tema, contribuindo para identificação dos principais 

sintomas. Pois é um fenômeno complexo sendo necessário a sua dismistificação. A 

saúde mental deve ser parte integrante e essencial da saúde, indo além da simples 

ausência de transtornos mentais ou deficiências. Trata-se de um estado de bem-estar no 

qual um indivíduo realiza suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais 

da vida e trabalhar de forma produtiva, sendo capaz de fazer contribuições a sua 

comunidade. A atividade tem por objetivo é ajudar as pessoas, informações e 

encaminhamento se necessário.  

Local de Realização Local cedido no empreendimento. 

Duração da Atividade 02 horas 

Tema Abordado 

 Informações referente a saúde mental e sobre a prevenção do suicídio.  Sabe-se que a 

saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais, ela  está 

relacionada à forma como as pessoas  reagem às exigências da vida e ao modo como 

harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Será  explicado para 

cada beneficiários a importância de  estar bem consigo mesmo e com os outros; Saber 

lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte 

da vida; 

Metodologia / Técnica 

A mobilização das famílias será feita através de carro de som. 

Reunião expositiva e explicativa, com distribuição de material informativo. 

A equipe técnica da empresa será responsável por todo o desenvolvimento da atividade, 

desde a arrumação, preparação do local, dos equipamentos e materiais que serão 

utilizados. A equipe técnica da SEDUR acompanhara e fiscalizar toda atividade.  

Indicadores de 

Resultado 
Beneficiários informados 

Metas 

70% dos adquirentes participando e conscientes sobre  correta ocupação e uso de sua 

moradia e dos equipamentos e áreas públicas e sobre a necessidade de participação no 

PTTS 

Quant. de Participantes Mínimo de 30 beneficiários  

Recursos Humanos Equipe técnica da SEDUR  

Recursos Materiais 

Kit material de expediente: resma se papel A4, pincel atomico, xerox, caneta, papel 

sufite, papel cartão cores variadas e demais materias necessários para realização da ação. 

Kit lanche:  pct guardanapo, pct copo descartável, salgadinhos variados, bolos  e 

refrigerantes; 

Kit divulgação: carro de som e folder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kit lanche: pct guardanapo, pct copo descartável, refrigerante, sucos, agua, pão de 

queijo, bolos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kit atividade criança: pipoca e pula pula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kit Logistico: cadeiras, mesas e tenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Palestrante: Profissional com habilidade e competência técnica para repasse de 

conteúdo. 

Agente Executor Empresa Contratada 

Avaliação/Instrumento Questionário com avaliação da palestra proferida, Ata, Lista de Presença e Fotos 

DESCRIÇÃO UN 
VALOR 

UNIT. 
QDE VALOR TOTAL (R$) 

TOTAL       
 R$                              

1.891,30  
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ATIVIDADE 

  

 Curso de operador de escavadeira hidráulica  

Conteúdo da Atividade  

Tem como objetivo capacitar os trabalhadores na operação segura de máquina 

autopropelida – escavadeira hidráulica, abrangendo as etapas teóricas e práticas. A 

Escavadeira Hidráulica é uma máquina que escava e retira à terra de aterros sanitários, 

construções ou grandes áreas de mineração, a força para escavar vem do sistema 

hidráulico localizado dentro do seu interior. 

Local de Realização a definir 

Duração da Atividade 
Conforme Carga Horária do Curso 40 horas, sendo realizado em 04 horas diarias de curso 

totalizando 10 dias. 

Tema Abordado Técnicas em escavadeira hidráulica 

Metodologia / Técnica 

O curso será ministrado com 1 turma com 20 participantes e  sob responsabilidade da 

empresa contratada pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do conteúdo. 

A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a 

frequência, aproveitamento e numero de concluintes. Caso o numero de  concluintes seja 

inferior a 15 (quinze) beneficiários a empresa ficará impedida de receber o valor global 

do curso.                                                                                                                                                                        

Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem a média curso  para 

recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o 

desenvolvimento da atividade, desde a divulgação, inscrição,  a arrumação, preparação do 

local, dos equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a supervisão e 

acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS. 

Indicadores de 

Resultado 
75% de participantes certificados 

Metas 

 

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para conclusão 

dos cursos. 

Ao final dos cursos os participantes  deverão ter adquirido  conhecimento suficiente para 

desenvolverem as atividades  e com possibilidade de  serem inseridos no mercado de 

trabalho formal. 

Quant. de Participantes 
 

20 Participantes. 

Recursos Humanos Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico 

Recursos Materiais 

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4,  pincel atômico xerox, fita crepe 

e demais materiais necessários para execução das atividades                                                                                                                                                

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                    

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

kit didático: maquinários, EPI'S e demais materiais necessários para realização das aulas.  

Agente Executor Empresa contratada 

Avaliação/Instrumento 

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença diária, 

registro fotográfico contendo as comprovações dos recursos materiais e  fotos com inicio 

do curso, durante e no final, currículo do instrutor e  por fim copia  certificados emitidos. 

DESCRIÇÃO UN 
VALOR 

UNIT. 
QDE VALOR TOTAL (R$) 

TOTAL       
 R$                              

8.320,00  
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ATIVIDADE 
  

 Curso de operador de trator de esteira 

Conteúdo da Atividade  

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na área  operações de movimentação 

de material, verificando condições da máquina e planejando atividades de acordo com 

procedimentos operacionais, normas regulamentadoras, ambientais, qualidade, saúde e 

segurança. 

Local de Realização a definir 

Duração da Atividade 
Conforme Carga Horária do Curso 80 horas, sendo realizado em 04 horas diarias de curso 

totalizando 20 dias. 

Tema Abordado Técnicas em trator de esteira 

Metodologia / Técnica 

O curso será ministrado com 1 turma com 20 participantes e  sob responsabilidade da 

empresa contratada pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do conteúdo. 

A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a 

frequência, aproveitamento e numero de concluintes. Caso o numero de  concluintes seja 

inferior a 15 (quinze) beneficiario a empresa ficará impedida de receber o valor global do 

curso.                                                                                                                                                                           

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para 

recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o 

desenvolvimento da atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, preparação do 

local, dos equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a supervisão e 

acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS. 

Indicadores de 

Resultado 
75% de participantes certificados 

Metas 

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para conclusão 

dos cursos. 

Ao final dos cursos os participantes  deverão ter adquirido  conhecimento suficiente para 

desenvolverem as atividades  e com possibilidade de  serem inseridos no mercado de 

trabalho formal. 

Quant. de Participantes 20 Participantes. 

Recursos Humanos 
Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico 

Recursos Materiais 

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4,  pincel atômico xerox, fita crepe 

e demais materiais necessarios para execução das atividades                                                                                                                                                

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                    

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

kit didatico: maquinários, EPI'S e demais materiais necessarios para realização das aulas.  

Agente Executor Empresa contratada 

Avaliação/Instrumento 

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença diária, 

registro fotográfico contendo as comprovaçãoes dos recurso materiais e  fotos com inicio 

do curso, durante e no final, curriculo do instrutor e  por fim copia  certificados emitidos. 

DESCRIÇÃO UN 
VALOR 

UNIT. 
QDE VALOR TOTAL (R$) 

TOTAL       
 R$                            

12.501,00  

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

6 
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ATIVIDADE 

  

Aplicação da pesquisa de avaliação final e elaboração do relatório final 

Conteúdo da Atividade  

Avaliação do Programa  

Avaliar quantitativamente e qualitativamente os resultados alcançados com a 

implementação do PTTS.  

Local de Realização Residencial Campo Belo I 

Duração da Atividade Conforme a demanda 

Tema Abordado 
Avaliação do PTTS 

Metodologia / Técnica 

A mobilização das famílias será feita através de informativos por meio do carro de som. 

Visitas domiciliares para aplicar questionário por uma empresa contratada tabulação e 

sistematização os dados e emitir  relatório. 

Indicadores de 

Resultado 

Nivel de satisfação dos beneficiarios 

Metas 70% dos Questionários Aplicados tabulados e sistematizados. 

Quant. de 

Participantes 
Minimo de 100 beneficiários  

Recursos Humanos Equipe Técnica Executora e Responsável Técnico. 

Recursos Materiais 

Kit divulgação: carro de som                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kit Material de consumo: 10 pct copo descartavel, 02 pct de sacos para lixo 100lt, 

combustivel para locomoção dos tecnicos sociais.                                                                                                                                                                                                       

Kit material de Expediente: 01 cx caneta, 01 resma de papel A4, 01 tesoura, 02 pincel 

atomico, 02 cartolinas, 01 cartucho para impressora preto ,  02 cartuchos para impressora 

colorido, 01 livro ata, 300 xerox, 01 cx lapis preto,  01 cx de clips.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kit identificação: cracha e prancheta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kit Tecnico: empresa contratada para aplicação da pesquisa                                                      

Agente Executor Equipe Técnica terceirizada e Responsável Técnico. 

Avaliação/Instrumento Ata, Relatório de sistematização dos dados e registro fotograficos. 

DESCRIÇÃO UN 
VALOR 

UNIT. 
QDE VALOR TOTAL (R$) 

TOTAL       
 R$                              

2.677,25  

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

1 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
SUBANEXO I-B 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EMPREENDIMENTO  
RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

 

ATIVIDADE Curso de Salgadeiro 

Conteúdo da 
Atividade  

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na área alimentícia, fomentando o 
aumento de renda familiar, com vistas a inseri-los  no mercado de Trabalho Formal. 

Local de Realização a definir  

Duração da Atividade 
Conforme Carga Horária do Curso (20 horas) sendo realizado 04 horas diarias de 
curso, totalizando 05 dias 

Tema Abordado Técnicas de Salgados em geral 

Metodologia / Técnica 

Utilização de aulas expositivas, dialogadas para a construção do conhecimento nas 
disciplinas; utilização de aulas práticas, na qual os alunos poderão estabelecer relações 
entre os conhecimentos adquiridos na parte teorica ; pesquisas sobre os aspectos 
teóricos e práticos no seu futuro campo de atuação;  visando sempre  respeitar a 
individualidade de cada aluno; buscando  aspecto mais importante do  aprendizado, 
observando  a avaliação constante do rendimento do aluno, as aulas serão teorica e 
práticas;podendo ser utilizado o datashow. O curso será ministrado com 1 turma com 
20 participantes e  sob responsabilidade da empresa contratada pelo PTS, terão aulas 
teóricas e práticas para repasse do conteúdo. 
A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a 
frequência, aproveitamento e numero de concluintes. Caso o numero de  concluintes 
seja inferior a 15 (quinze) beneficiario a empresa ficará impedida de receber o valor 
global do curso.                                                                                                                                                                           
Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para 
recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 
A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o 
desenvolvimento da atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, preparação 
do local, dos equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a supervisão e 
acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS.supervisão e acompanhamento 
da Equipe Técnica executora do PTTS. 

Indicadores de 
Resultado 

75% de participantes certificado 

Metas 

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para 
conclusão dos cursos. 
Ao final dos cursos os participantes  deverão ter adquirido  conhecimento 
suficiente para desenvolverem as atividades  e com possibilidade de  serem 
inseridos no mercado de trabalho formal. 

Quant. de 
Participantes 

20 Participantes. 

Recursos Humanos Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.. 

Recursos Materiais Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4,  pincel atômico xerox, 
fita crepe e demais materiais necessarios para execução das atividades                                                                                                                                                
Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                    
Kit divulgação: carro de som,                                                                                                   
kit didatico: cozinha completa,  farinha de trigo, ovos, carne, frango e demais 
materiais  para execução das aulas praticas, 

Agente Executor Empresa contratada 

Avaliação/Instrumento 

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de 
presença diária, registro fotográfico contendo as comprovaçãoes dos recursos 
materiais e  fotos com inicio do curso, durante e no final, curriculo do instrutor e  
por fim copia  certificados emitidos. 

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT. QDE 
VALOR TOTAL 

(R$) 

TOTAL        
 R$                      

5.200,00  



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

2 
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ATIVIDADE Curso Básico em Corte e Escova 

Conteúdo Atividade/ 
Objetivo Desenvolver competências técnicas básicas para a realização de cortes e 

escova de cabelos. 

Local de Realização A definir 

Duração da Atividade 

Conforme Carga Horária do Curso (60 horas),  sendo realizado 04 horas 
diárias de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
curso, totalizando 15 dias.  

Tema Abordado Corte e Escova 

Metodologia / Técnica 

Utilização de aulas expositivas, dialogadas para a construção do 
conhecimento nas 
disciplinas; utilização de aulas práticas, na qual os alunos poderão 
estabelecer relações entre os conhecimentos adquiridos na parte teorica ; 
pesquisas sobre os aspectos teóricos e práticos no seu futuro campo de 
atuação;  visando sempre  respeitar a individualidade de cada aluno; 
buscando  aspecto mais importante do  aprendizado, observando  a 
avaliação constante do rendimento do aluno, as aulas serão teorica e 
práticas;podendo ser utilizado o datashow. O curso será ministrado com 1 
turma com 20 participantes e  sob responsabilidade da empresa contratada 
pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do conteúdo. 
A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação 
a frequência, aproveitamento e numero de concluintes. Caso o numero de  
concluintes seja inferior a 15 (quinze) beneficiario a empresa ficará impedida 
de receber o valor global do curso.                                                                                                                                                                           
Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  
para recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 
A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por 
todo o desenvolvimento da atividade, desde a divulgação,inscrição,  a 
arrumação, preparação do local, dos equipamentos e materiais que serão 
utilizados, sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica 
executora do PTS.supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica 
executora do PTTS. 

Indicadores de 
Resultado 

75% de participantes certificado 

Metas 70% dos Beneficiarios 

Quant. de Participantes minimo de 20 pessoas. 

Recursos Humanos Equipe Técnica SEDUR e Empresa Licitada. 

  

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4,  pincel atômico 
xerox, fita crepe e demais materiais necessarios para execução das 
atividades                                                                                                                                                
Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                    
Kit divulgação: carro de som,                                                                                                   
kit didatico: pente com cabo e  sem cabo; tesoura para cortar cabelos;  
máquina de corte; prendedores de cabelos; toalhas de rosto; secador de 
cabelos profissional; - escovas redondas, navalha (tesoura tipo navalha); 
dentre outros necessários para o desenvolvimento da atividade.  

Agente Executor  Empresa Licitada. 

Avaliação/Instrumento 

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de 
presença diária, registro fotográfico contendo as comprovaçãoes dos 
recursos materiais e  fotos com inicio do curso, durante e no final, curriculo do 
instrutor e  por fim copia  certificados emitidos. 

Total  R$                      9.600,00  



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

3 
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ATIVIDADE Técnicas de balconista de farmácia 

Conteúdo da 
Atividade  

Proporcionar o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para ser 
atendente de farmácia é ser mais que um vendedor de medicamentos. Esse 
profissional irá  obter conhecimentos para saber lidar com o público, fazer um 
atendimento eficiente, auxiliar nas tarefas organizacionais, gerenciais e 
administrativas do estabelecimento, além de possuir habilidades em vendas. 
O curso buscará preparar os beneficiarios na orientação dos clientes sobre o 
correto uso de medicamentos, ler e compreender receitas médicas, gerenciar 
e organizar o estoque da farmácia, e atuar profissionalmente como Balconista 
de Farmácia. 

Local de Realização a definir  

Duração da Atividade 
Conforme Carga Horária do Curso (60 horas),  sendo realizado 04 horas 
diárias de                                                                                                                                                                                                                                 
curso, totalizando 15 dias.  

Tema Abordado Técnicas de atendimento em farmácia 

Metodologia / Técnica 

Utilização de aulas expositivas, dialogadas para a construção do 
conhecimento nas disciplinas; utilização de aulas práticas, na qual os alunos 
poderão estabelecer relações entre os conhecimentos adquiridos na parte 
teórica; pesquisas sobre os aspectos teóricos e práticos no seu futuro campo 
de atuação; visando sempre respeitar a individualidade de cada aluno; 
buscando  aspecto mais importante do  aprendizado, observando  a avaliação 
constante do rendimento do aluno, as aulas serão teórica e práticas; podendo 
ser utilizado o datashow. O curso será ministrado com 1 turma com 20 
participantes e  sob responsabilidade da empresa contratada pelo PTS, terão 
aulas teóricas e práticas para repasse do conteúdo. 
A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação 
a frequência, aproveitamento e numero de concluintes. Caso o numero de  
concluintes seja inferior a 15 (quinze) beneficiário a empresa ficará impedida 
de receber o valor global do curso.                                                                                                                                                                           
Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  
para recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 
A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por 
todo o desenvolvimento da atividade, desde a divulgação, inscrição,  a 
arrumação, preparação do local, dos equipamentos e materiais que serão 
utilizados, sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora 
do PTS. 

Indicadores de 
Resultado 

75% de participantes certificados 

Metas 

 
75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para 
conclusão dos cursos.  Ao final dos cursos os participantes deverão ter 
adquirido conhecimento suficiente para desenvolverem as atividades e com 
possibilidade de serem inseridos no mercado de trabalho formal. 

Quant. de 
Participantes 

20 Participantes. 

Recursos Humanos Instrutor contratado, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico. 

Recursos Materiais Kit material de expediente: caneta, pincel atômico xerox, fita crepe e 
demais materiais necessários para execução das atividades                                                                                                                                                                                           
Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta e demais materiais 
necessários para o desenvolvimento do curso                                                       
Kit Consumo: garrafa com café, agua e copos descartáveis  
Kit divulgação: carro de som 

Agente Executor empresa licitada 

Avaliação/Instrumento 

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de 
presença diária, registro fotográfico contendo as comprovações dos recursos 
materiais e  fotos com inicio do curso, durante e no final, currículo do instrutor 
e  por fim copia  certificados emitidos. 

TOTAL       
 R$                    

13.584,00  



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

4 
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ATIVIDADE 
Reunião e Visitas Domiciliares para a Aplicação da Pesquisa de 

Avaliação Final  

    

Conteúdo da Atividade  

Avaliação do Programa  
Avaliar quantitativamente e qualitativamente os resultados alcançados com a 
implementação do PTTS.  

Local de Realização no empreendimento 

Duração da Atividade 

Conforme demanda  

Tema Abordado 
Avaliação do PTTS 

Indicadores de 
Resultado 

Nivel de satisfação dos beneficiarios 

Metas 

70% dos Questionários Aplicados tabulados e sistematizados. 

Quant. de 
Participantes 

477 familias. 

Recursos Humanos 
Empresa Licitada 

Recursos Materiais 

Kit Logistico: Locação de Som e  cadeiras e mesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Kit Material de consumo: copo descartavel, sacos para lixo 100lt, água 
combustivel para locomoção dos tecnicos sociais.                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kit material de Expediente: 01 cx caneta, 01 resma de papel A4, 01 
tesoura, 01 cartucho para impressora preto, 02 cartuchos para impressora 
colorido,  formulários da Pesquisa e demais materiais necessários.                                                                                                                                                                                                        
Kit identificação: cracha, prancheta, camisetas, bones.                                                                                                                                                                         

Agente Executor Empresa Licitada 

Avaliação/Instrumento 
formulários  preenchidos da pesquisa de satisfação, registro fotográfico e 
relatório da atividade. 

  UN 
VALOR 
UNIT. 

QDE VALOR TOTAL (R$) 

TOTAL 
 R$                      

4.512,00  

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

1 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
SUBANEXO I-C 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EMPREENDIMENTO  
RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 

 

ATIVIDADE 
  

 Curso de Fabricação de Bolo no Pote  

Conteúdo da Atividade  

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na produçao para preparação de 

técnicas e receitas para massas, recheios e montagens de bolos no pote.Fomentando o 

aumento de renda familiar, com vistas a inseri-los  no mercado de Trabalho Formal. 

Local de Realização Empresa contratada 

Duração da Atividade 
Conforme Carga Horária do Curso 20 horas, sendo realizado 04 horas diárias de                                                                                                                                                                                                                                 

curso, totalizando 05 dias.  

Tema Abordado Técnicas em fabricação de bolo e recheio 

Metodologia / Técnica 

O curso será ministrado com 1 turma com 20 participantes e  sob responsabilidade da 

empresa contratada pelo PTTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do 

conteúdo. A Equipe Técnica do PTTS, fará a verificação e acompanhamento. Caso o 

numero de  concluintes seja inferior a 15 (quinze) beneficiario, a empresa ficará 

impedida de receber o valor global do curso.                                                                                                                                                                           

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para 

recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o 

desenvolvimento da atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, preparação 

do local, dos equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a supervisão e 

acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS.                                                                      

Indicadores de 

Resultado 
75% de participantes certificados 

Metas 

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para conclusão 

dos cursos. 

Ao final dos cursos os participantes  deverão ter adquirido  conhecimento suficiente 

para desenvolverem as atividades  e com possibilidade de  serem inseridos no mercado 

de trabalho formal. 

Quant. de Participantes 20 Participantes. 

Recursos Humanos Equipe Técnica Executora. 

Recursos Materiais 

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4,  pincel atômico xerox, fita 

crepe e demais materiais necessarios para execução das atividades                                                                                                                                                

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                    

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

kit didatico: cozinha,  farinha de trigo, ovos, açucar, massas, recheios, caldas, 

montagem com diversos sabores e demais materiais  para execução das aulas praticas. 

Agente Executor Empresa contratada 

Avaliação/Instrumento 

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença diária, 

registro fotográfico contendo as comprovaçãoes dos recurso materiais e  fotos com 

inicio do curso, durante e no final, curriculo do instrutor e  por fim copia  certificados 

emitidos. 

TOTAL 
 R$                        

6.000,00  

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
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ATIVIDADE 
  

Alongamento de unhas em gel  

Conteúdo da Atividade  

Aperfeiçoar os profissionais que atuam no embelezamento das mãos e aplicando os 

conhecimentos de alongamento de unhas.                                                                                                                                                                      

Capacitar profissionais atuarem no seguimento de beleza, realizando higienização, 

lixamento, corte, polimento e esmaltagem das unhas, utilizando diferentes técnicas, 

procedimentos de biossegurança, materiais e produtos, conforme as necessidades e 

características do cliente, respeitando os limites éticos e os critérios estéticos 

regionais. Utiliza diferentes técnicas, procedimentos de biossegurança, materiais e 

produtos, conforme as necessidades e características do cliente, respeitando os limites 

éticos e os critérios estéticos regionais. Fomentando o aumento de renda familiar, com 

vistas a inserí-los no mercado de Trabalho Formal. 

Local de Realização no empreendimento. 

Duração da Atividade 
Conforme Carga Horária do Curso 40 horas,  sendo realizado 04 horas diárias de                                                                                                                                                                                                                                 

curso, totalizando 10 dias.  

Tema Abordado Técnicas de unhas 

Metodologia / Técnica 

 O curso será ministrado com 1 turma com 20 participantes e  sob responsabilidade da 

empresa contratada pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do conteúdo. 

A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a 

frequência, aproveitamento e numero de concluintes. Caso o numero de  concluintes 

seja inferior a 15 (quinze) beneficiario a empresa ficará impedida de receber o valor 

global do curso.                                                                                                                                                                           

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para 

recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o 

desenvolvimento da atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, preparação 

do local, dos equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a supervisão e 

acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS. 

Indicadores de 

Resultado 
75% de participantes certificados 

Metas 

 

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para conclusão 

dos cursos.  Ao final dos cursos os participantes deverão ter adquirido conhecimento 

suficiente para desenvolverem as atividades e com possibilidade de serem inseridos 

no mercado de trabalho formal. 

Quant. de Participantes 20 Participantes. 

Recursos Humanos Instrutor contratado, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico. 

Recursos Materiais Kit material de expediente: caneta, pincel atômico xerox, fita crepe e demais 

materiais necessários para execução das atividades                                                                                                                                                                                           

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta e equipamento de proteção individual 

(EPI)                                                         

Kit de material de consumo: pct de lixo de 100 lt e copos descartáveis 

Kit didático: Algodão, Loção adstringente, escova para sobrancelhas, creme 

hidratante ou Primer, Cotonetes, apontador de lápis, lenços de papel,  lápis de olhos 

(marrom e preto), tesoura (ponta fina e reta), pinças para sobrancelhas, e demais 

materias necessários para atividade. 

Kit divulgação: carro de som 

Agente Executor empresa licitada 

Avaliação/Instrumento 

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença 

diária, registro fotográfico contendo as comprovações dos recurso materiais e  fotos 

com inicio do curso, durante e no final, currículo do instrutor e  por fim copia  

certificados emitidos. 

TOTAL       
 R$                        

9.148,00  

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
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ATIVIDADE 
  

Técnicas em Depilação 

Conteúdo da Atividade  

O curso técnicas de depilação tem como objetivo capacitar os beneficiários para a 

realização da depilação facial e corporal, utilizando técnicas e produtos adequados, 

com o objetivo de satisfazer as condições de higiene, saúde e bem-estar do cliente. 

Conhecimentos sobre anatomia e fisiologia do pelo e da pele são fundamentais nesse 

estudo. 

Local de Realização no emprendimento 

Duração da Atividade 
Conforme Carga Horária do Curso 60 horas,  sendo realizado 04 horas diárias de                                                                                                                                                                                                                                 

curso, totalizando 15 dias.  

Tema Abordado Técnicas de depilação 

Metodologia / Técnica 

 

 O curso será ministrado com 1 turma com 20 participantes e  sob responsabilidade da 

empresa contratada pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do conteúdo. 

A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a 

frequência, aproveitamento e numero de concluintes. Caso o numero de concluintes 

seja inferior a 15 (quinze) beneficiário a empresa ficará impedida de receber o valor 

global do curso.                                                                                                                                                                           

Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem a média curso para 

recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o 

desenvolvimento da atividade, desde a divulgação, inscrição, a arrumação, preparação 

do local, dos equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a supervisão e 

acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS. 

Indicadores de 

Resultado 
75% de participantes certificados 

Metas 

 

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para conclusão 

dos cursos.  Ao final dos cursos os participantes deverão ter adquirido conhecimento 

suficiente para desenvolverem as atividades e com possibilidade de serem inseridos 

no mercado de trabalho formal. 

Quant. de Participantes 20 Participantes. 

Recursos Humanos Instrutor contratado, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico. 

Recursos Materiais Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4, tesoura, pincel 

atômico,cartolina, xerox, lápis preto, apontador, borracha, fita crepe; data show, 

notebook, quadro .                                                                                                                   

Kit material de consumo: pct de lixo de 100 lt; Copo descartável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

KIT didatico: Apostila, caneta, bloco de anotações, Epuipamento de proteção 

individual, materiais como tipos de cera características químicas, indicações, 

contraindicações, materiais para remoção de pelos e produtos necessários para a 

realização das atividades práticas do curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kit divulgação: Panfleto informativo, e carro de som . 

Agente Executor empresa licitada 

Avaliação/Instrumento 

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença 

diária, registro fotográfico contendo as comprovações dos recursos materiais e fotos 

com inicio do curso, durante e no final, currículo do instrutor e por fim copia  

certificados emitidos. 

TOTAL       
 R$                        

8.150,00  



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
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ATIVIDADE 
  

Técnicas de balconista de farmácia 

Conteúdo da Atividade  

Proporcionar o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para ser atendente de 

farmácia é ser mais que um vendedor de medicamentos. Esse profissional irá  obter 

conhecimentos para saber lidar com o público, fazer um atendimento eficiente, auxiliar 

nas tarefas organizacionais, gerenciais e administrativas do estabelecimento, além de 

possuir habilidades em vendas. O curso buscará preparar os beneficiarios na orientação 

dos clientes sobre o correto uso de medicamentos, ler e compreender receitas médicas, 

gerenciar e organizar o estoque da farmácia, e atuar profissionalmente como Balconista 

de Farmácia. 

Local de Realização no emprendimento 

Duração da Atividade 
Conforme Carga Horária do Curso (60 horas),  sendo realizado 04 horas diárias de                                                                                                                                                                                                                                 

curso, totalizando 15 dias.  

Tema Abordado Técnicas de atendimento em farmácia 

Metodologia / Técnica 

Utilização de aulas expositivas, dialogadas para a construção do conhecimento nas 

disciplinas; utilização de aulas práticas, na qual os alunos poderão estabelecer relações 

entre os conhecimentos adquiridos na parte teorica ; pesquisas sobre os aspectos teóricos 

e práticos no seu futuro campo de atuação;  visando sempre  respeitar a individualidade 

de cada aluno; buscando  aspecto mais importante do  aprendizado, observando  a 

avaliação constante do rendimento do aluno, as aulas serão teorica e práticas;podendo 

ser utilizado o datashow. O curso será ministrado com 1 turma com 20 participantes e  

sob responsabilidade da empresa contratada pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas 

para repasse do conteúdo. 

A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a 

frequência, aproveitamento e numero de concluintes. Caso o numero de  concluintes seja 

inferior a 15 (quinze) beneficiario a empresa ficará impedida de receber o valor global 

do curso.                                                                                                                                                                           

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para 

recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o 

desenvolvimento da atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, preparação 

do local, dos equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a supervisão e 

acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS. 

Indicadores de 

Resultado 
75% de participantes certificados 

Metas 

 

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para conclusão 

dos cursos.  Ao final dos cursos os participantes deverão ter adquirido conhecimento 

suficiente para desenvolverem as atividades e com possibilidade de serem inseridos no 

mercado de trabalho formal. 

Quant. de Participantes 20 Participantes. 

Recursos Humanos Instrutor contratado, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico. 

Recursos Materiais Kit material de expediente: caneta, pincel atômico xerox, fita crepe e demais materiais 

necessarios para execução das atividades                                                                                                                                                                                           

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta e demais materiais necessários para o 

desenvolvimento do curso                                                       

Kit Consumo: garrafa com café, agua e copos descartáveis  

Kit divulgação: carro de som 

Agente Executor empresa licitada 

Avaliação/Instrumento 

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença diária, 

registro fotográfico contendo as comprovaçãoes dos recurso materiais e  fotos com 

inicio do curso, durante e no final, curriculo do instrutor e  por fim copia  certificados 

emitidos. 

TOTAL       
 R$                     

13.584,00  



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

5 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Subanexo I-C – Memória de Cálculo ( João Lisboa da Cruz)/Chamamento Público nº 004/2019 
 

 

ATIVIDADE 

  

 Curso de Informática Básica  

Conteúdo da Atividade  

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na área de Informática Básica, 

com vistas a inseri-los  no mercado de Trabalho Formal. 

Local de Realização a definir 

Duração da Atividade 
Conforme Carga Horária do Curso 60 horas, sendo realizado em 04 horas diarias de 

curso totalizando 15 dias. 

Tema Abordado Técnicas em informática básica 

Metodologia / Técnica 

O curso será ministrado com 1 turma com 20 participantes e  sob responsabilidade da 

empresa contratada pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do 

conteúdo. 

A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a 

frequência, aproveitamento e numero de concluintes. Caso o numero de  concluintes 

seja inferior a 15 (quinze) beneficiario a empresa ficará impedida de receber o valor 

global do curso.                                                                                                                                                                           

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para 

recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o 

desenvolvimento da atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, 

preparação do local, dos equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a 

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS. 

Indicadores de 

Resultado 
75% de participantes certificados 

Metas 

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para 

conclusão dos cursos. 

Ao final dos cursos os participantes  deverão ter adquirido  conhecimento suficiente 

para desenvolverem as atividades  e com possibilidade de  serem inseridos no 

mercado de trabalho formal. 

Quant. de Participantes 20 Participantes. 

Recursos Humanos Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico 

Recursos Materiais 

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4,  pincel atômico xerox, fita 

crepe e demais materiais necessários para execução das atividades                                                                                                                                                

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                    

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kit Consumo: garrafa com café, agua e copos descartáveis                                                                                        

kit didático: laboratório de informática para aulas praticas  

Agente Executor Empresa contratada 

Avaliação/Instrumento 

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença 

diária, registro fotográfico contendo as comprovações dos recurso materiais e  fotos 

com inicio do curso, durante e no final, currículo do instrutor e  por fim copia  

certificados emitidos. 

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$) 

TOTAL       
 R$                        

10.000,00  

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
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ATIVIDADE 
  

 Curso de operador de trator de esteira 

Conteúdo da Atividade  

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na área operações de 

movimentação de material, verificando condições da máquina e planejando 

atividades de acordo com procedimentos operacionais, normas regulamentadoras, 

ambientais, qualidade, saúde e segurança. 

Local de Realização a definir 

Duração da Atividade 
Conforme Carga Horária do Curso 80 horas, sendo realizado em 04 horas diarias de 

curso totalizando 20 dias. 

Tema Abordado Técnicas em trator de esteira 

Metodologia / Técnica 

O curso será ministrado com 1 turma com 20 participantes e  sob responsabilidade da 

empresa contratada pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do 

conteúdo. 

A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a 

frequência, aproveitamento e numero de concluintes. Caso o numero de  concluintes 

seja inferior a 15 (quinze) beneficiario a empresa ficará impedida de receber o valor 

global do curso.                                                                                                                                                                           

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para 

recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o 

desenvolvimento da atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, 

preparação do local, dos equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a 

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS. 

Indicadores de 

Resultado 
75% de participantes certificados 

Metas 

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para 

conclusão dos cursos. 

Ao final dos cursos os participantes  deverão ter adquirido  conhecimento suficiente 

para desenvolverem as atividades  e com possibilidade de  serem inseridos no 

mercado de trabalho formal. 

Quant. de Participantes 20 Participantes. 

Recursos Humanos 
Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico 

Recursos Materiais 

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4,  pincel atômico xerox, fita 

crepe e demais materiais necessarios para execução das atividades                                                                                                                                                

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                    

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kit Consumo: garrafa com café, agua e copos descartáveis                                                                                             

kit didatico: maquinários, EPI'S e demais materiais necessarios para realização das 

aulas.  

Agente Executor Empresa contratada 

Avaliação/Instrumento 

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença 

diária, registro fotográfico contendo as comprovações dos recursos materiais e fotos 

com inicio do curso, durante e no final, currículo do instrutor e por fim copia  

certificados emitidos. 

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$) 

TOTAL       
 R$                        

12.501,00  
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MUNICÍPIO DE GURUPI 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
SUBANEXO I-D 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EMPREENDIMENTO  
RESIDENCIAL MADRID 

  

ATIVIDADE Sessão de Cinema 

Conteúdo da Atividade  

O objetivo do evento é oferecer entretenimento, proporcionar momentos de 
cultura e lazer aos beneficiários do  programa Minha Casa, Minha Vida. Os 
beneficiários que nunca tiveram a oportunidade de conhecer um cinema esse 
momento será propicio na vida de cad 
a um, além de conhecer uma realidade diferente e esse contato é importante 
para o desenvolvimento cultural de cada um. A atividade buscará contribuir para 
a integração, ao respeito mutuo, resgatando a valorização do convívio entre os 
membros e fortalecimento dos vínculos familiares. Estabelecendo  o 
entretenimento e a socialização das famílias do Residencial. 

Local de Realização a definir 

Duração da Atividade 04 h. 

Tema Abordado 
Resgate a valorização, respeito mutuo, capacidade de empatia e fortalecimento 
dos vinculos familiares 

Metodologia / Técnica 

A mobilização das famílias será feita através de informativos entregues no 
residencial ou por meio de carro de som. Os beneficiarios irão deslocar-se até o 
cinema,  para assistir o filme,  a atividade terá duração de 04 (quatro horas). É 
importante que o filme apresente alguns  temas como:  conviveo em 
comunidade, empatia, tolêrania, respeito, valorização do outro, dentre outros 
que considerar importante para o desenvolvimento da atividade.  

Indicadores de 
Resultado 

Número/percentual de participante 

Metas 
70 %  Participação  das familias  

Quant. de 
Participantes 

mínimo de 50 pessoas 

Recursos Humanos empresa licitada. 

Recursos Materiais 

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4, tesoura, pincel 
atômico,cartolina,  xerox, lápis preto,cx lápis de cor, apontador, borracha, 
fita crepe e demais materiais necessários. ; 
Kit sessão: pipoca, refrigerante e  àgua,                                                                                                                                                                                                                                                        
Kit divulgação: carro de som; 

Agente Executor empresa licitada 

Avaliação/Instrumento 
Ata da atividade e registro fotográfico. 

  UN 
VALOR 
UNIT. 

QDE 
VALOR TOTAL 

(R$) 

TOTAL 
 R$                   

2.000,00  



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Metodologia / Técnica

Indicadores de Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                   6.965,00 

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença diária, registro fotográfico 

contendo as comprovaçãoes dos recurso materiais e  fotos com inicio do curso, durante e no final, curriculo 

do instrutor e  por fim copia  certificados emitidos.

TOTAL

Conforme carga horária do curso 20 horas sendo 04 horas com duração de 05 dias letivos 

Técnicas de doces personalizados

O curso será iniciado com 1 (uma)  turma com 20 beneficiario matriculados e  sob responsabilidade da 

empresa contratada pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do conteúdo.

A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a frequência, aproveitamento e 

numero de concluintes. Caso o numero de  concluintes seja inferior a 15 beneficiario a empresa ficará 

impedida de receber o valor global do curso.                                                                                                                                                                           

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para recebimento de certificado 

pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o desenvolvimento da 

atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, preparação do local, dos equipamentos e materiais que 

serão utilizados, sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS.

75% de participantes certificados

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para conclusão dos cursos. Ao final 

dos cursos os participantes  deverão ter adquirido  conhecimento suficiente para desenvolverem as atividades  

e com possibilidade de  serem inseridos no mercado de trabalho formal.

 20 alunos 

Empresa licitada e Equipe Técnica da SEDUR.

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4, tesoura, pincel atômico,cartolina,  xerox, lápis 

preto, apontador, borracha, fita crepe; data show, notebook, quadro .                                                                    

Kit material de consumo: pct de lixo de 100 lt; Copo descartável, água.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

KIT didatico: Apostila, caneta, bloco de anotações, Equipamentos de EPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

KIt Ferramental: untesilios de cozinha, forno, mesa, cadeiras, ingredientes para a execução das receitas na 

realização das atividades práticas, apresentação de doces: embalagens (caixas e forminhas).

Kit divulgação: carro de som                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Obs: * A turma terá 20 alunos, sendo 05 dias  letivos e cada aluno utilizará 2 vale transportes por dia 

a R$ 3,25 totalizando a quantidade de 200 vales transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Empresa licitada 

ATIVIDADE
 Curso docinhos de festas personalizados (Execução Indireta)

Preparar profissionais para auxiliar no planejamento, preparo e manipulação de alimentos  de docinhos de 

festas personalizados, verificando a qualidade dos gêneros alimentícios em conformidade com as normas e 

procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.Capacitando os participantes a 

desenvolver habilidades na área alimentícia, fomentando o aumento de renda familiar, com vistas a inseri-los  

no mercado de trabalho formal.

a definir
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores / Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                   6.650,00 

Fabricação de bolos tocantinenses (Execução Indireta)

Fabricação de bolos tradicionais.

Capacitar os beneficiarios para o prepararo e o  desenvolvimento de competências relativas a fabricação de 

bolos regionais, com vista  a inserção no mercado de trabalho e incetivo ao desenvolvimento empreendedor do 

beneficiario.

A definir 

Conforme carga horária do curso 20 horas sendo 04 horas com duração de 05 dias letivos 

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4,  pincel atômico xerox, fita crepe e demais 

materiais necessarios para execução das atividades                                                                                                                                                

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, e caneta e EPI's                                                         

Kit de material de consumo: pct de lixo de 100 lt.

Kit didático: Ovos, leite, fermento, chocolate, farinhas, polvilho, manteiga, acúcar e demais ingredientes 

necessarios.

Obs: * A turma terá 20 alunos, sendo 05 dias  letivos e cada aluno utilizará 2 vale transportes por dia a R$ 

3,25 totalizando a quantidade de 200 vales transporte.

empresa contratada

TOTAL

Equipe Técnica Executora e Empresa Licitada.

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença diária, registro fotográfico 

contendo as comprovaçãoes dos recurso materiais e  fotos com inicio do curso, durante e no final, curriculo 

do instrutor e  por fim copia  certificados emitidos.

Metodologia / Técnica

O curso será iniciado com 1 (uma)  turma com 20 beneficiario matriculados e  sob responsabilidade da 

empresa contratada pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do conteúdo.

A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a frequência, aproveitamento e 

numero de concluintes. Caso o numero de  concluintes seja inferior a 15 beneficiario a empresa ficará 

impedida de receber o valor global do curso.                                                                                                                                                                           

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para recebimento de certificado 

pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o desenvolvimento da 

atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, preparação do local, dos equipamentos e materiais que 

serão utilizados, sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS.Utilização de 

aulas expositivas, dialogadas para a construção do conhecimento nas disciplinas; utilização de aulas 

práticas, na qual os alunos poderão estabelecer relações entre os conhecimentos adquiridos na parte teorica ; 

pesquisas sobre os aspectos teóricos e práticos no seu futuro campo de atuação;  visando sempre  respeitar 

a individualidade de cada aluno; buscando  aspecto mais importante do  aprendizado, observando  a avaliação 

constante do rendimento do aluno, as aulas serão teorica e práticas;podendo ser utilizado o datashow. 

Número/percentual de participante

Metas 75 % da quantidade de parcipantes 

20 Participantes
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de 

Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                   8.800,00 

Metodologia / Técnica

O curso será iniciado com 1 (uma)  turma com 20 beneficiario matriculados e  sob responsabilidade da 

empresa contratada pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do conteúdo.

A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a frequência, aproveitamento e 

numero de concluintes. Caso o numero de  concluintes seja inferior a 15 beneficiario a empresa ficará 

impedida de receber o valor global do curso.                                                                                                                                                                           

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para recebimento de certificado 

pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o desenvolvimento da 

atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, preparação do local, dos equipamentos e materiais que 

serão utilizados, sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS.

75% de participantes certificados

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para conclusão dos cursos.

Ao final dos cursos os participantes  deverão ter adquirido  conhecimento suficiente para desenvolverem as 

atividades  e com possibilidade de  serem inseridos no mercado de trabalho formal.

20 Participantes

Além do domínio sobre o fazer penteados, o mercado exige dos profissionais: comportamento ético, 

capacidade de comunicação, criatividade, habilidade manual, atualização constante, bom relacionamento 

interpessoal e rigor em relação à higiene. Possibilitar o aperfeiçoamento do participante para a elaboração de 

penteados utilizando materiais e produtos adequados às práticas de penteados de acordo com as 

necessidades do cliente, o tipo de cabelo, feições faciais e conforme as noções de biossegurança exigidas da 

profissão.O beneficiarios que irá realizar procedimentos para diversos tipos de penteados considerando as 

necessidades do cliente e as tendências da moda. Com vistas a inserção no mercado de trabalhoa

a definir

Conforme carga horária do curso 20 horas sendo 04 horas com duração de 05 dias letivos 

Técnicas de penteado 

Equipe Técnica Executora e Apoio Tecnico

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4,  pincel atômico, ,  xerox, fita crepe e demais 

materiais necessários;                                                                                                                                                                                                      

Kit Aluno:  apostila, bloco de anotações, caneta.                                                                                                                                  

Kit divulgação: carro de som                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

kit didatico: pente, Conj. Piranhas, grampos, Pente de cabo fino, Pente de cabo grosso, pente de cabo 

médio,pente para desfiar, escova para desembaraçar cabelos, elásticos para bigudins, par de protetor de 

orelhas, borrifador de água,  Spray fixador normal, tubo de gel e demais acessórios variados para penteados 

que tiver necessidade.                                                                                                                                                            

Obs: * A turma terá 20 alunos, sendo 05 dias  letivos e cada aluno utilizará 2 vale transportes por dia 

a R$ 3,25 totalizando a quantidade de 200 vales transporte.

Empresa contratada

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença diária, registro fotográfico 

contendo as comprovaçãoes dos recurso materiais e  fotos com inicio do curso, durante e no final, curriculo 

do instrutor e  por fim copia  certificados emitidos.

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

TOTAL

Curso de tendências em penteados (Execução Indireta)
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Metodologia / Técnica

Indicadores de Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                   8.450,00 

ATIVIDADE
 Curso Desing de Sombrancelhas  com Henna (Execução Indireta) 

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4, tesoura, pincel atômico,cartolina,  xerox, lápis 

preto, apontador, borracha, fita crepe; data show, notebook, quadro e demais materiais necessarios .                                                                    

Kit material de consumo: pct de lixo de 100 lt; Copo descartável, água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KITaluno: Apostila, caneta, bloco de anotações, Equipamentos proteção individual.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kit didáticol: Escova para sobrancelhas, Algodão, Loção adstringente, creme hidratante ou Primer, 

Cotonetes,apontador de lápis, lenços de papel,  lápis de olhos (marrom e preto), tesoura (ponta fina e reta), 

pinças para sobrancelhas, e demais materias necessarios para atividade.

Kit divulgação: carro de som .                                                                                                                            

Obs: * A turma terá 20 alunos, sendo 05 dias  letivos e cada aluno utilizará 2 vale transportes por dia 

a R$ 3,25 totalizando a quantidade de 200 vales transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Empresa licitada 

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença diária, registro fotográfico 

contendo as comprovaçãoes dos recurso materiais e  fotos com inicio do curso, durante e no final, curriculo 

do instrutor e  por fim copia  certificados emitidos.

TOTAL

Proporcionar o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para o embelezamento das sobrancelhas 

através da análise da geometria dos olhos de cada cliente e através das técnicas apropriadas, buscando 

atender as expectativas do cliente. Fomentando o aumento de renda familiar, com vistas a inserí-los no 

mercado de Trabalho Formal.

a definir

Conforme carga horária do curso 20 horas sendo 04 horas com duração de 05 dias letivos  

Técnicas de desing de Sombrancelhas.

O curso será iniciado com 1 (uma)  turma com 20 beneficiario matriculados e  sob responsabilidade da 

empresa contratada pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do conteúdo.

A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a frequência, aproveitamento e 

numero de concluintes. Caso o numero de  concluintes seja inferior a 15 beneficiario a empresa ficará 

impedida de receber o valor global do curso.                                                                                                                                                                           

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para recebimento de certificado 

pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o desenvolvimento da 

atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, preparação do local, dos equipamentos e materiais que 

serão utilizados, sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS.

75% de participantes certificados

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para conclusão dos cursos. Ao final 

dos cursos os participantes  deverão ter adquirido  conhecimento suficiente para desenvolverem as atividades  

e com possibilidade de  serem inseridos no mercado de trabalho formal.

 20 alunos 

Empresa licitada 
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de 

Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                 10.650,00 

VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

TOTAL

20 Participantes

Equipe Técnica Executora e Apoio Tecnico

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4,  pincel atômico, ,  xerox, fita crepe e demais 

materiais necessários;                                                                                                                                                                                                      

Kit Aluno:  apostila, bloco de anotações, caneta.                                                                                                                                  

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

kit didatico: pente, Conj. Piranhas, grampos, Bases, batons, rimel, sombras, lapis de olho, demaquilante, 

algodão , contonentes, jogos de pinceis e demais materiais necessarios para a realização das aulas praticas                                             

Obs: * A turma terá 20 alunos, sendo 05 dias  letivos e cada aluno utilizará 2 vale transportes por dia 

a R$ 3,25 totalizando a quantidade de 200 vales transporte.

Empresa contratada

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença diária, registro fotográfico 

contendo as comprovaçãoes dos recurso materiais e  fotos com inicio do curso, durante e no final, curriculo 

do instrutor e  por fim copia  certificados emitidos.

DESCRIÇÃO UN

75% de beneficiarios certificados

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para conclusão dos cursos.

Ao final dos cursos os beneficiarios  deverão ter adquirido  conhecimento suficiente para desenvolverem as 

atividades  e com possibilidade de  serem inseridos no mercado de trabalho formal.

Curso de automaquiagem  (Execução Indireta)

O curso terá como  objetivo o desenvolvimentoto de habilidades relacionada a auto maquiagem para utilizar no 

seu dia-a-dia. Capacitará os beneficiarios para se automaquiar de forma adequada aos diferentes locais e 

ocasiões sociais, utilizando técnicas, procedimentos e produtos que evidenciem sua beleza e valorizem o 

formato e os traços do rosto e a saúde da pele. Este curso promoverá o conhecimento desde o básico da 

maquiagem, uma pele perfeita com aspecto natural, a aplicação correta de cada produto à dicas mais 

elaboradas, com quais as cores que combinam com você, os pincéis e seus efeitos específicos e  outros 

truques para realçar os pontos fortes do seu rosto. 

a definir

Conforme carga horária do curso 20 horas sendo 04 horas com duração de 05 dias letivos 

Proporcionar aos beneficiarios aquisição de conhecimentos sobre as técnicas de automaquiagem. 

Metodologia / Técnica

O curso será iniciado com 1 (uma)  turma com 20 beneficiario matriculados e  sob responsabilidade da 

empresa contratada pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do conteúdo.

A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a frequência, aproveitamento e 

numero de concluintes. Caso o numero de  concluintes seja inferior a 15 beneficiario a empresa ficará 

impedida de receber o valor global do curso.                                                                                                                                                                           

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para recebimento de certificado 

pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o desenvolvimento da 

atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, preparação do local, dos equipamentos e materiais que 

serão utilizados, sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS.
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores / Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                   9.450,00 

Número/percentual de participante

Metas
75 % da quantidade de parcipantes 

20 Participantes

Equipe Técnica Executora e Empresa Licitada.

Kit material de expediente : caneta, resma de papel A4,  pincel atômico xerox, fita crepe e demais 

materiais necessarios para execução das atividades                                                                                                                                                

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, e caneta e EPI's                                                     

Kit de material de consumo: pct de lixo de 100 lt.

Kit didático: lixa fecha poros, cola para tips, cortador de tips, lixa flez, selante demais materias necessarios 

para atividade.

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Obs: * A turma terá 20 alunos, sendo 05 dias  letivos e cada aluno utilizará 2 vale transportes por dia 

a R$ 3,25 totalizando a quantidade de 200 vales transporte. 

Instrutor contratado

Formulários das matriculas realizadas, questionário avaliativo, lista de presença diária, registro fotográfico 

contendo as comprovaçãoes dos recurso materiais e  fotos com inicio do curso, durante e no final, curriculo 

do instrutor e  por fim copia  certificados emitidos.

TOTAL

Curso de unhas de porcelana (Execução Indireta)

Aperfeiçoar os profissionais que atuam no embelezamento da mãos, aplicando os conhecimentos de 

alongamento de unhas. Capacitar  profissionais atuarem no seguimento de beleza,realizando higienização, 

lixamento, corte, polimento e esmaltagem das unhas, utilizando diferentes técnicas, procedimentos de 

biossegurança, materiais e produtos, conforme as necessidades e características do cliente, respeitando os 

limites éticos e os critérios estéticos regionais. Utiliza diferentes técnicas, procedimentos de biossegurança, 

materiais e produtos, conforme as necessidades e características do cliente, respeitando os limites éticos e 

os critérios estéticos regionais. Fomentando o aumento de renda familiar, ao final deste, o aluno deverá ter 

desenvolvido e aprimorado e/ou atualizado técnicas referentes ao processo de alongamento de unhas de 

porcelana com vistas a inserí-los no mercado de Trabalho Formal.

a definir

Conforme carga horária do curso 20 horas sendo 04 horas com duração de 05 dias letivos 

Técnicas de Unhas de porcelana

Metodologia / Técnica

O curso será iniciado com 1 (uma)  turma com 20 beneficiario matriculados e  sob responsabilidade da 

empresa contratada pelo PTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do conteúdo.

A Equipe Técnica do PTS, fará a verificação e acompanhamento, em relação a frequência, aproveitamento e 

numero de concluintes. Caso o numero de  concluintes seja inferior a 15 beneficiario a empresa ficará 

impedida de receber o valor global do curso.                                                                                                                                                                           

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para recebimento de certificado 

pela empresa contratada.                                                                                                                                                                 

A atividade será realizada pela empresa contratada, sendo responsável por todo o desenvolvimento da 

atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, preparação do local, dos equipamentos e materiais que 

serão utilizados, sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTS.
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ATIVIDADE

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de 

Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                   2.100,00 

Sensibilizar aos beneficiarios sobre  a importância dos reparos periódicos para aumentar a vida útil e preservar 

a construção.

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias sera realizada por meio carro de som e entrega dos panfletos. A palestra será 

desenvolvida por um  técnico responsável que tenha habilidades na referida area,  repassando  orientações de 

forma expositiva e explicativa, com apresentação em Power Point e distribuição de material informativo. A 

atividade será acompanhada   com apoio do Tecnico Social da SEDUR. A empresa será responsável por todo 

o desenvolvimento da atividade, desde a arrumação, preparação do local, dos equipamentos e materiais  que 

serão utilizados.

Embelezamento da propriedade, é buscar o  desenvolvimento da  a consciência ambiental dos benenficiarios

Metas
75% dos Beneficiarios

minimo de 35 pessoas sendo os demais beneficiarios poderam ter acesso por meio dos panfletos informativos

Palestrante Convidado e Equipe Técnica SEDUR.

Kit Logistico: Locação de som, cadeiras e tenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kit material de expediente : resma se papel A4, pincel atomico, xerox, caneta, papel sufite, papel cartao 

cores variadas e demais materias necessarios para realização da ação.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kit Recursos Audio visuais: Data show, notebook, caixa de som , microfone,

Kit divulgação: carro de som e panfletos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kit atividade criança: pula pula e pipoca 

Empresa licitada

 Lista de presença, Ata e Registro Fotograficos.

Total

Palestra sobre a importância da  manutenção preventiva das unidades habitacionais  (Execução 

Conteúdo Atividade/

Objetivo
Orientar as famílias sobre a importancia da educação patrimonial, quanto aos cuidado com a preservação da 

moradia, áreas e equipamentos públicos. Contribuindo com a cidadania, repassando as informações a todos 

os adquirentes,  promovendo a participação da comunidade beneficiária. Esclarecimentos sobre as 

responsabilidades da construtora,promoção de ações socioeducativas relacionadas à conservação e à 

manutenção das unidades habitacionais informandao sobre  importância dos cuidados, tanto com a casa 

quanto com o ambiente geral da propriedade.

Local cedido no empreendimento.

02 horas 
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                   2.300,00 

Metodologia / Técnica

Palestra expositiva e explicativa, com apresentação em Power Point, distribuição de material informativo, 

A atividade será  realizada pela empresa contratada ( licitada)  , que será   responsável por todo o 

desenvolvimento da atividade, desde a divulgação a  arrumação e preparação do local  e dos equipamentos e 

materiais  que serão utilizados. A equipe tecnica da secretarida de Desenvolvimento Urbano fará a supervisão 

e acompanhamento da Equipe Técnica executora.

beneficiario encaminhados para o  mecardo de trabalho 

100 % dos participantes

Minimo de 30 pessoas.

Palestrante contratado.

Kit Logistico: Locação de som, cadeiras e tenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4, tesoura, pincel atômico,papel sufite, xerox, lápis 

preto,, apontador, borracha, fita crepe e demais materiais necessários.                                                                                  

Kit de material de consumo: pct de lixo de 100 lt; copo descartavel e água, combustivel para deslocamento 

dos colaboradores.                                                                                                                                                                                      

Kit divulgação: Convite Impresso e carro de som no residencial                                                                                                   

Kit Recursos Audio visuais: Data show, notebook, caixa de som , microfone, laboratorio de Informática .                                     

Kit Lanche : pct guardanapo, pct copo descartável, salgadinhos variados, bolos, refrigerante, agua e sucos.                                                                                                                                              

kit Participante: Curriculum impresso

empresa licitada

Questionário avaliativo, Lista de Presença, Ata e Registro fotografico  contendo as comprovaçãoes dos 

recurso materiais e  fotos com inicio da atividade, durante e no final, curriculo do instrutor. 

a definir

ATIVIDADE

elaboração de  curriculum e a importancia do cuidado com a imagem pessoal

TOTAL

03 hrs.

oficina  sobre  como elaborar um curriculum e a importancia do cuidado com a imagem pessoal 

(Execução Indireta)

Informação de como elaborar um curriculum pois ele é o cartão de visita de todo profissional. Ele tem o poder 

de tornar possível a conquista de uma vaga ou destruir qualquer chance antes mesmo de haver um contato 

pessoal. Por isso, é essencial dedicar algumas horas para elaborá-lo e saber exatamente qual a meta que se 

espera alcançar com ele. Também será exposto orientações sobre o quanto a aparência é fundamental no 

momento de entregar o curriculum sendo  a construção de uma boa imagem pessoal e profissional está 

inerentemente relacionada com dois conceitos básicos: a dualidade e a credibilidade. A dualidade significa 

que as pessoas têm ou não uma boa imagem. A credibilidade significa que uma boa imagem pessoal passa 

por transmitir confiança ao cliente, a qual se vai mantendo ao longo do tempo, e que vem da consistência dos 

resultados com a satisfação do cliente. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

1 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Subanexo I-E– Memória de Cálculo ( Morada Verde)/Chamamento Público nº 004/2019 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
SUBANEXO I-E 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EMPREENDIMENTO  
RESIDENCIAL MORADA VERDE 

ATIVIDADE 

  

Workshop sobre a importância do relacionamento famíliar no desenvolvimento infantil 
e do adolescente 

Conteúdo da Atividade          
Objetivo 

Descrever o papel da família no processo de desenvolvimento da criança e do 
adolescente,  apresentar aos beneficiarios os resultados positivos da interação familiar, 
indicar os comportamento negativos dos pais e suas consequências para o 
relacionamento familiar.  

Local de Realização A definir 

Duração da Atividade 03 horas. 

Tema Abordado Relacionamento familiar, fases do desenvolvimento humano 

Metodologia / Técnica 

A mobilização das famílias será feita através de informativos entregues no proprio 
residencial, por meio de  visitas domiciliares  e carro de som. A atividade será ministrada 
por um profissional que possui habilidades e competencia para a tematica. A atividade 
terá como  objetivo há troca de experiências diante da realidade do referido publico. 
Poderá ser realizada por intermédio de dinâmicas, proporcionado uma possibilidade das 
pessoas internalizam novos conhecimentos acerca do tema,  nessa atividade a plateia não 
será apenas meros espectadores, sendo que em determinados momentos (ou em todos 
eles, dependendo da organização do trabalho e do estilo de aprendizado proposto), os 
beneficiarios será convocado a participar, normalmente vivenciando experiências que 
remetem ao tema em discussão. Nesse sentido, o workshop tem caráter mais prático e 
sua realização requer do palestrante (também chamado "facilitador") uma profunda 
abertura ao diálogo, ao envolvimento, ao confronto. Normalmente, durante um 
workshop, estimulam-se trabalhos de recortes, de construções em sub-grupos, de 
organizações de painéis, de plenárias com recursos multimídia. O  workshop surge como 
uma proposta  podendo ser fonte de prática e contribuições da criatividade e inteligência 
para desenvolvimento familiar. Toda atividade desde a divulgação até a finalização ficará 
sobre a responsabilide  da contratada. Dessa forma a equipe técnica da Secretaria de 
Desenvolvimento será responsavel por acompanhar e fiscalizar a referida atividade.  

Indicadores de 
Resultado 

Será representado pelo número de participantes. 

Metas 
70% dos beneficiarios e distribuição de material informativo para que os demais possam 
obter acesso as devidas informações. 

Quant. de 
Participantes 

minimo de 30 beneficiarios 

Recursos Humanos Equipe Técnica Contratada. 

Recursos Materiais 

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4, tesoura, pincel atômico, 
cartolina, xerox, lápis preto, cx lápis de cor, apontador, borracha e fita crepe e demais 
materias necessarios para realização da ação 
Kit material de consumo: pct de lixo de 100 lt; combustivel para locomoção da equipe 
Kit lanche: pct guardanapo, pct copo descartável, refrigerante, sucos, agua, pão de 
queijo, bolos.  
Kit divulgação: carro de som, folder, convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Kit atividade criança: pula pula, algodão doce, pipoca de sal e doce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Kit logístico: locação de tenda e demais materiais necessarios para a realização da 
atividade. Palestrante: Profissional com habilidade e competencia tecnica para repasse 
de conteudo.    

Agente Executor A empresa contratada para execução do PTTS. 

Avaliação/Instrumento Através de questionário avaliativo, lista de presença, ata e Registro fotografico. 

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$) 

TOTAL  R$                2.521,74  
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Metodologia / Técnica

Indicadores de Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

 R$                2.521,74 

ATIVIDADE

a definir

02 horas de reunião.

Será representado pelo número de participantes.

TOTAL

Através questionário avaliativo sobre o conteúdo trabalhado, l ista de presença, ata e 

fotos.

DESCRIÇÃO

Orientar as famílias sobre os Programas Sociais do Governo Federal e a importancia  de 

manter a atualização de informações das famílias inseridas no Programa como tambem 

qual é o perfil  para obter o direito á tarifa social da energia eletrica. 

Orientaçãoes  sobre o Cadastro Único dos Programa sociais do Governo Federal e o direito 

á tarifa social da energia eletrica e água

CADÚNICO e tarifas sociais

70% dos beneficiarios e distribuição de material informativo para que os demais possam 

obter acesso as devidas informações.

minimo de 40 pessoas.

A mobilização das famílias será feita através de informativos, visitas domiciliares e 

carro de som.  As orientações será para todos os beneficiarios do residencial, com 

repasse de orientações de forma expositiva e explicativa, com apresentação em Power 

Point e distribuição de material informativo para que maioria possa obter acesso as 

devidas informações. A atividade será ministrada pelo Tecnico Social contratado, que 

será responsável por todo o desenvolvimento da atividade, desde a arrumação e 

preparação do local e dos equipamentos e materiais que serão util izados.                                                                                                                                                                                            

A atividade será acompanhadapela equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano 

A empresa contratada para execução do PTTS.
Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4, tesoura, pincel atômico, cartolina, 

xerox, lápis preto, cx lápis de cor, apontador, borracha e fita crepe e demais materias 

necessarios para realização da ação

Kit material de consumo: pct de lixo de 100 lt; combustivel para locomoção da equipe

Kit lanche: pct guardanapo, pct copo descartável, refrigerante, sucos, agua, pão de queijo, 

bolos. 

Kit divulgação: carro de som, folder, convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kit atividade criança: pula pula, algodão doce, pipoca de sal e doce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kit logístico: locação de tenda e demais materiais necessarios para a realização da 

atividade.                                                                                                                                                                                                                                             

Palestrante: Profissional com habilidade e competencia tecnica para repasse de 

conteudo.    

A empresa contratada para execução do PTTS.
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Metodologia / Técnica

Indicadores de Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$          7.108,02 TOTAL

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na produçao para preparação de 

técnicas e receitas para massas, recheios e montagens de brigadeiros gourmeta, 

apresentando diferentes receitas de brigadeiro gourmet, modo de preparo, decoração 

e embalagem.Fomentando o aumento de renda familiar, com vistas a inseri-los  no 

mercado de Trabalho Formal.

Empresa contratada

75% de participantes certificados

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participantes, lista 

de presença, fotos e certificados emitidos.

 Curso de Fabricação de Brigadeiros Gourmet  
ATIVIDADE

Conforme Carga Horária do Curso 20 horas.

Técnicas em fabricação de brigadeiro gourmet

O curso será ministrado com 1 turma com 20 participantes e  sob responsabilidade 

da empresa contratada pelo PTTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do 

conteúdo. A Equipe Técnica do PTTS, fará a verificação e acompanhamento.                                                                         

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para 

recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                  

A atividade será realizada pela empresa contratada ( licitada), sendo responsável por 

todo o desenvolvimento da atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, 

preparação do local, dos equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a 

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.

20 Participantes.

Empresa contratada

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para 

conclusão dos cursos.

Ao final dos cursos os participantes  deverão ter adquirido  conhecimento suficiente 

Equipe Técnica Executora.

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4,  pincel atômico xerox, fita 

crepe e demais materiais necessarios para execução das atividades                                                                                                                                                

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                   

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

kit didatico: leite condensado, manteiga sem sal, glucose ou xarope de milho 

(opcional), coco ralado, chocolate, chocolate granulado, e demais materiais 

necessario para o desenvolvimento do curso. 
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de 

Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$         13.140,00 

ATIVIDADE
Curso de Informática Básica – Windows  (Execução Indireta)

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na área de Informática Básica, 

com vistas a inseri-los  no mercado de Trabalho Formal.

A definir

Conforme Carga Horária do Curso (160 horas) , sendo realizado em 04 horas diarias 

de curso totalizando 40 dias.

Técnicas em informática básica

20 Participantes.

75% dos participantes com frequência integral e com média necessária para 

conclusão dos cursos.

Ao final dos cursos os participantes  deverão ter adquirido  conhecimento suficiente 

para desenvolverem as atividades  e com possibilidade de  serem inseridos no 

mercado de trabalho formal.

75% de participantes certificados

Empresa contratada

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4,  pincel atômico xerox, fita 

crepe e demais materiais necessarios para execução das atividades                                                                                                                                                

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                   

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

kit didatico: laboratorio de informatica para aulas praticas 

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, lista de presença, fotos 

diárias e certificados emitidos.

Metodologia / Técnica

O curso será ministrado com 1 turma com 20 participantes e  sob responsabilidade 

da empresa contratada pelo PTTS, terão aulas teóricas e práticas para repasse do 

conteúdo.A Equipe Técnica do PTTS, fará a verificação e acompanhamento, em 

relação a frequência e aproveitamento dos participantes .                                                                                                                                                                                               

Os participantes deverão ter frequência  de 75% e atingirem a média curso  para 

recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                                                                                                

A atividade será realizada pela empresa contratada ( licitada)  , sendo responsável 

por todo o desenvolvimento da atividade, desde a divulgação,inscrição,  a arrumação, 

preparação do local, dos equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a 

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT. QDE
VALOR TOTAL 

(R$)

TOTAL  
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de 

Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$          2.478,26 

minimo de 477 familias.

Empresa Licitada

Formulários  preenchidos da pesquisa de satisfação e registro fotográfico.

70% dos Questionários Aplicados tabulados e sistematizados.

no empreendimento

Avaliação do PTTS

Nivel de satisfação dos beneficiarios

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita através de informativos entregues para os 

beneficiarios e  carro de som. Aplicação de  questionário para tabulação e 

sistematização os dados e por fim emitir  relatório final.

Avaliação com os beneficiarios para identificar os resultados obtidos com a execução 

do projeto técnico social. 

Aplicação da Pesquisa de Avaliação Final 

Conforme demanda 

Empresa Licitada

Kit Logistico: Locação de som, cadeiras, tendas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kit Material de consumo: 10 pct copo descartavel, 02 pct de sacos para lixo 100lt, 

combustivel para locomoção dos tecnicos sociais.                                                                     

Kit material de Expediente : 01 cx caneta, 01 resma de papel A4, 01 tesoura, 02 

pincel atomico, 02 cartolinas, 01 cartucho para impressora preto , 02 cartuchos para 

impressora colorido, 01 livro ata, 300 xerox, 01 cx lapis preto, 01 cx de clips e 

demais materiais necessarios para realização da pesquisa.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kit identificação do tecnico: cracha, prancheta, camisetas, bones.                                                                     

UN VALOR UNIT. QDE
VALOR TOTAL 

(R$)

TOTAL  
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$             300,00 

Elaborar o relatório Final.

Número/percentual de participante.

Relatório produzido e apresentado,  Projeto executado e objetivos atingidos.

Visa apresentar  os resultados alcançados na execução do PTTS.

 Relatório  Final e Avaliação das Atividades ( Execução Direta)

TOTAL

Metodologia / Técnica

Elaborar o relatório baseado nos dados colhidos mediante aplicação da pesquisa por 

meio  questionários Aplicados.

Observação in loco, conversas e depoimentos.

Trabalho Interno – Horas Técnicas para trabalhos administrativos e operacionais no 

escritório da empresa contratada. 

O Relatório será de responsabilidade da empresa contratada, que será também 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades e prestar orientação 

técnica a todos os profissionais envolvidos, fazendo as visitas domiciliares para 

avaliação e orientado, redirecionamento quando for o caso e supervisionar uso dos 

equipamentos e materiais que serão utilizados. A equipe técnica social da secretaria 

de desenvolvimento urbano irá acompanhar e supervisionar toda a execução da 

atividade. 

a definir

04 horas

Equipe Executora.

Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4, grampeador, envelopes,  

xerox,  cartucho preto e colorido e demais materiais necessários. 

Kit material de consumo: Copos descartáveis e àgua.

Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

Relatório da atividade, ATA, Registro fotografico

UN VALOR UNIT. QDE
VALOR TOTAL 

(R$)
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
 

SUBANEXO II-A 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES  

RESIDENCIAL CAMPO BELO I 
 

Eixo Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Palestra sobre saude mental e 

prevenção do suicidio
 R$      1.891,30  R$           1.891,30 

Curso de Operador de 

Escavadeira Hidráulica 40 horas R$ 8.320
 R$           8.320,00 

Curso de Oerador de Trator de 

Esteira 80 horas
 R$   12.501,00  ,  R$        12.501,00 

Curso Alongamento de cil ios 40 

horas 
 R$    13.600,00  R$        13.600,00 

Docinhos personalizados 8 horas  R$      3.956,70 
3.956,70R$       

Aplicação da pesquisa de 

avaliação final e elaboração do 

relatório final. 

2.677,25R$       R$           2.677,25 

TOTAL GERAL  R$ 12.501,00  R$   8.320,00  R$ 13.600,00  R$   1.891,30  R$   3.956,70  R$   2.677,25  R$     42.946,25 

Gurupi-TO, 15 de Julho de 2019.

                _________________________________________________ ___________________________________________

                         Débora                      Cristina Donato Leandro 

                           Responsável            Secretária de Desenvolvimento Urbano

                          Portaria 042/2018 Decreto 0388/2019

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAMPO BELO I

Mobilizaçao, 

Organização e 

Fortalecimento 

Social

Acompanhamento 

e Gestão da 

intervenção

TOTAL

Desenvolvimento 

Socio Economico

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

1 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Subanexo II-B - Cronograma de Execução das Atividades (Campo Belo II)/Chamamento Público nº 004/2019 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
 

SUBANEXO II-B 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES  

RESIDENCIAL CAMPO BELO II 
 

Eixo Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Plantão Social - Atendimentos as familias 

(Administação Direta)
 executado  executado  executado  executado  executado  R$    300,00  R$       300,00 

Palestra para repasse de informações sobre 

o PMCMV, orientações sobre quais 

beneficios sociais atendem aos inscritos no 

cadastro unico dos programas sociais 02hr 

 R$  1.900,00  R$    1.900,00 

Técnicas de balconista de farmácia 60h 

(Administação indireta) indireta) 13.584,00
 R$   13.584,00 

Salgadeiro 20 h (indireta)  R$    5.200,00  R$    5.200,00 

Curso Básico em Corte e Escova 60h 

(Administação indireta) 9600
                                                                                                         R$    9.600,00 

Finalização Etapa II e elaboração do 

Relatório Final  das atividades que foram 

executadas (Administação Direta)

 R$ 4.605,09  R$    4.605,09 

Total Geral  R$  13.584,00  R$   9.600,00  R$    5.200,00  R$  1.900,00  R$ 4.512,00  R$ 4.905,09  R$   39.701,09 

                          Débora Gonçalves Queioz                      Cristina Donato Leandro

                           Responsável Técnica   Secretaria de Desenvolvimento Urbano

                            Portaria 042/2018                          Decreto nº 0388/2019

Reunião e Visitas domiciliares para 

aplicação da pesquisa de Avaliação Final 

(Administação indireta) 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAMPO BELO II

Mobilização, 

Organização e 

Fortalecimento 

Social

 R$ 4.512,00 

Acompanhamento 

e gestão da 

intervenção

 R$    4.512,00 

TOTAL

Educação 

Ambiental e 

Patrimonial

Desenvolvimneto 

Socio Economico

 
 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

1 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Subanexo II-C - Cronograma de Execução das Atividades (João Lisboa da Cruz)/Chamamento Público nº 004/2019 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
 

SUBANEXO II-C 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES  

RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 
 
 

Eixo Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Plantão Social (EXECUÇÃO DIRETA)  EXECUTADO  EXECUTADO  EXECUTADO  EXECUTADO  R$          300,00  R$          300,00  R$          600,00 

Reunião para repassar informações 

sobre os Programas Federais  PMCMV,  

CADUNICO  (Execução Direta)

 R$       2.817,50  R$       2.817,50 

Informatica Basica 60h (execução 

indireta) 
 R$      10.000,00  R$      10.000,00 

Operador de Trator de Esteira 80h 

(execução indireta) 
 R$      12.501,00  R$      12.501,00 

Técnicas de Balconista de Farmácia 

60h (execução indireta) 
 R$      13.584,00  R$      13.584,00 

Alongamento de unhas  em gel 40h 

(execução indireta) 
 R$       9.148,00  R$       9.148,00 

Tecnicas em Depilação 60h (execução 

indireta) 
 R$       8.150,00  R$       8.150,00 

Bolo no Pote 20h (execução indireta)  R$       6.000,00  R$       6.000,00 

Finalização Etapa II, formatura dos 

beneficiarios, confraternização e 

elaboração do relatorio final das 

atividades (Execução direta)

 R$       5.195,75  R$       5.195,75 

TOTAL GERAL  R$      22.501,00  R$      13.584,00  R$       6.000,00  R$       8.150,00  R$       9.448,00  R$       8.313,25  R$      67.996,25 

_________________________________________________ ___________________________________________

                          Simone Mendes Brito                      Cristina Donato Leandro

                           Responsável Técnica   Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

                            Portaria 079/2018 

Desenvolvimento 

Socio Economico

                         Decreto nº 0388/2019

TOTAL
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ  (EXECUÇÃO INDIRETA)

Mobilização, 

Organização e 

Fortalecimento 

Social

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

1 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Subanexo II-D- Cronograma de Execução das Atividades (Madrid)/Chamamento Público nº 004/2019 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
 

SUBANEXO II-D 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES  

RESIDENCIAL MADRID 
 
 

Eixo Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Plantão Social - Atendimentos as familias ( Execução 

Direta)
 R$     300,00  R$     300,00  R$      600,00 

  

Sessão de Cinema ( Execução Indireta)

R$ 2.000

 R$   2.000,00 

Palestra sobre a importância da  manutenção 

preventiva das Unidades Habitacionais 02hr ( 

Execução Indireta)

 R$  2.100,00  R$   2.100,00 

Oficina de como elaborar um curriculo ( Execução 

Indireta)
 R$  2.300,00  R$   2.300,00 

Curso tendencias em pentados 20 h ( Execução 

Indireta)
 R$  8.800,00  R$   8.800,00 

Fabricação de bolos tocantinenses 20 h ( Execução 

Indireta)
 R$     6.650,00  R$   6.650,00 

Automaquiagem 20h ( Execução Indireta)  R$  10.650,00  R$  10.650,00 

Docinhos de festas personalizados 20 h ( Execução 

Indireta)
 R$      6.965,00  R$   6.965,00 

Curso de unhas de porcelana 20h ( Execução Indireta)  R$      9.450,00  R$   9.450,00 

Design de sobrancelhas com Henna 20 h ( Execução 

Indireta)
 R$     8.450,00  R$   8.450,00 

Finalização Etapa II, formatura dos beneficiarios, 

confraternização e elaboração do Relatório Final das 

atividades que foram executadas ( Execução Drireta)

 R$  2.895,50  R$   2.895,50 

Relatorio mensal das atividades executadas ( 

Execução Direta)

Total Geral  R$     16.415,00  R$    15.100,00  R$  12.650,00  R$ 10.900,00  R$  2.600,00  R$  3.195,50  R$  60.860,50 

                          Simone Mendes Brito Cristina Donato Leandro

                           Responsável Técnica Secretária de Desenvolvimento Urbano

                           Portaria 079/2018 Decreto nº 0388/2019

TOTAL

Educação 

Ambiental e 

Patrimonial

Desenvolvimneto 

Socio Economico

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MADRI

Mobilização, 

Organização e 

Fortalecimento 

Social

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

1 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Subanexo II-E- Cronograma de Execução das Atividades (Morada Verde)/Chamamento Público nº 004/2019 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
 

SUBANEXO II-E 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES  

RESIDENCIAL MORADA VERDE 
 
 

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

1 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Subanexo III-A- Cronograma de Custos (Campo Belo I)/Chamamento Público nº 004/2019 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
 

SUBANEXO III-A 
CRONOGRAMA DE CUSTOS 

RESIDENCIAL CAMPO BELO I 
 
 

NATUREZA DA DESPESA (Valores 

em R$)

1 2 3 4 5 6 TOTAL

RECURSOS MATERIAIS:

Material de Consumo

Material Permanente

 

SERVIÇO DE TERCEIROS:

Plantão Social

Capacitação, oficinas, Palestras, Reuniões e Geração 

de Renda e outras Ações previstas
12.501,00 8.320,00 13.600,00 1.891,30 3.956,70 2.677,25 42.946,25

RECURSOS HUMANOS:

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 12.501,00 8.320,00 13.600,00 1.891,30 3.956,70 2.677,25 42.946,25

_______________________________________

Débora Gonçalves Queiroz

Responsável Técnica

Portaria 079/2018

________________________________________________________

CRONOGRAMA DE   CUSTOS/ DESEMBOLSO – RESIDENCIAL CAMPO BELO I

Decreto nº 0388/2019

 Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano

Cristina Donato Leandro

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

1 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Subanexo III-B- Cronograma de Custos (Campo Belo II)/Chamamento Público nº 004/2019 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
 

SUBANEXO III-B 
CRONOGRAMA DE CUSTOS 

RESIDENCIAL CAMPO BELO II 
 
 

NATUREZA DA DESPESA (Valores 

em R$)

1 2 3 4 5 6 TOTAL

RECURSOS MATERIAIS:

Material de Consumo

Material Permanente

 

SERVIÇO DE TERCEIROS:

Plantão Social 300,00 300,00

Capacitação, oficinas, Palestras, Reuniões e Geração 

de Renda e outras Ações previstas
13.584,00 9.600,00 5.200,00 1.900,00 4.512,00 4.605,09 39.401,09

RECURSOS HUMANOS:

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 13.584,00 9.600,00 5.200,00 1.900,00 4.512,00 4.905,09 39.701,09

_______________________________________

Débora Gonçalves Queiroz

Responsável Técnica

Portaria 042/2018

Gurupi -TO, 06 de Agosto  2019

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Urbano

Cristina Donato Leandro

________________________________________________________

CRONOGRAMA DE   CUSTOS/ DESEMBOLSO – RESIDENCIAL  CAMPO BELO II

Decreto nº 0388/2019  



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

1 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Subanexo III-C- Cronograma de Custos (João Lisboa da Cruz)/Chamamento Público nº 004/2019 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
 

SUBANEXO III-C 
CRONOGRAMA DE CUSTOS 

RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 
 
 

NATUREZA DA DESPESA 

(Valores em R$)
1 2 3 4 5 6 TOTAL

RECURSOS MATERIAIS:

Material de Consumo

Material Permanente

SERVIÇO DE TERCEIROS:

Plantão Social 300,00 300,00 600,00

Capacitação, oficinas, Palestras, Reuniões e 

Geração de Renda e outras Ações previstas
22.501,00 13.584,00 6.000,00 8.150,00 9.148,00 8.013,25 67.396,25

RECURSOS HUMANOS:

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 22.501,00 13.584,00 6.000,00 8.150,00 9.448,00 8.313,25 67.996,25

_______________________________________

Simone Mendes Brito

Responsável Técnica

Portaria 079/2018

CRONOGRAMA DE   CUSTOS/ DESEMBOLSO – RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 

Decreto nº 0388/2019

________________________________________________________

Cristina Donato Leandro

 Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

1 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Subanexo III-D- Cronograma de Custos (Madrid)/Chamamento Público nº 004/2019 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
 

SUBANEXO III-D 
CRONOGRAMA DE CUSTOS 

RESIDENCIAL MADRID 
 
 

NATUREZA DA DESPESA (Valores 

em R$)

1 2 3 4 5 6 TOTAL

RECURSOS MATERIAIS:

Material de Consumo

Material Permanente

 

SERVIÇO DE TERCEIROS:

Plantão Social 300,00 300,00 600,00

Capacitação, oficinas, Palestras, Reuniões e Geração 

de Renda e outras Ações previstas
16.415,00 15.100,00 12.650,00 10.900,00 2.300,00 2.895,50 60.260,50

RECURSOS HUMANOS:

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 16.415,00 15.100,00 12.650,00 10.900,00 2.600,00 3.195,50 60.860,50

_______________________________________

Simone Mendes Brito 

Responsável Técnica

Portaria 079/2018

CRONOGRAMA DE   CUSTOS/ DESEMBOLSO – RESIDENCIAL MADRID

Decreto nº 0388/2019

 Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano

Cristina Donato Leandro

________________________________________________________

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

1 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Subanexo III-E- Cronograma de Custos (Morada Verde)/Chamamento Público nº 004/2019 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
 

SUBANEXO III-E 
CRONOGRAMA DE CUSTOS 

RESIDENCIAL MORADA VERDE 
 
 

NATUREZA DA DESPESA (Valores 

em R$)

1 2 3 4 5 6 TOTAL

RECURSOS MATERIAIS:

Material de Consumo

Material Permanente

 

SERVIÇO DE TERCEIROS:

Plantão Social

Capacitação, oficinas, Palestras, Reuniões e Geração 

de Renda e outras Ações previstas
13.140,00 2.521,74 2.521,74 7.108,02 2.478,26 300,00 28.069,76

RECURSOS HUMANOS:

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 13.140,00 2.521,74 2.521,74 7.108,02 2.478,26 300,00 28.069,76

_______________________________________

Débora Gonçalves Queiroz

Responsável Técnica

Portaria 042/208

Cristina Donato leandro

________________________________________________________

CRONOGRAMA DE   CUSTOS/ DESEMBOLSO – RESIDENCIAL  MORADA VERDE

Decreto nº 976/2017

Gurupi -TO, Abril de 2019

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 
Anexo II – Modelo de Declaração /Chamamento Público nº 004/2019 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 

ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO  

EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V  
DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. 

À 
Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, REFERENTE 
AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ETAPA PÓS-OCUPAÇÃO, PARA 
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS RESIDENCIAIS 
CAMPO BELO I, CAMPO BELO II, MORADA VERDE, JOÃO LISBOA DA CRUZ E MADRID. 

 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 
CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 
____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 
Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 
_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 
Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 
rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 
 
DECLARA, para fins de participação no Chamamento Público Nº 004/2019, 

cujo objeto é o credenciamento para contratação de empresas para prestação de serviços sociais 
especializados de qualificação profissional, referente ao Programa Minha Casa Minha Vida, 
etapa pós-ocupação, para execução do Projeto de trabalho social e profissional dos 
Residenciais CAMPO BELO I, CAMPO BELO II, MORADA VERDE, JOÃO LISBOA DA 
CRUZ E MADRID, conforme o disposto no inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, 
acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em horário 
noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e ainda que, não emprega menor 
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 
determina a Constituição Federal. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 
 

 Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da 
empresa. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

BR 242, KM 405, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Anexo III – Modelo de Declaração/Chamamento Público nº 004/2019 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
DE ACEITAÇÃO DO PREÇO APRESENTADO 

À 
Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, REFERENTE 
AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ETAPA PÓS-OCUPAÇÃO, PARA 
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS RESIDENCIAIS 
CAMPO BELO I, CAMPO BELO II, MORADA VERDE, JOÃO LISBOA DA CRUZ E MADRID. 

 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 
CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 
____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 
Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 
_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 
Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 
rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 

 

DECLARA, para fins de participação no Chamamento Público Nº 004/2019, cujo 

objeto é o credenciamento para contratação de empresas para prestação de serviços sociais 

especializados de qualificação profissional, referente ao Programa Minha Casa Minha Vida, 

etapa pós-ocupação, para execução do Projeto de trabalho social e profissional dos 

Residenciais CAMPO BELO I, CAMPO BELO II, MORADA VERDE, JOÃO LISBOA DA 

CRUZ E MADRID, que CONCORDA plenamente com a prestação dos serviços pelos preços 

apresentados pelo Município de Gurupi, constantes os valores determinados nas tabelas 

apresentadas no item 8.4 do Edital deste Chamamento Público nº 004/2019. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 
 

 
 Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da 

empresa licitante. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 

 
ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR 

À 
Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 
Objetivo: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, REFERENTE 
AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ETAPA PÓS-OCUPAÇÃO, PARA 
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS RESIDENCIAIS 
CAMPO BELO I, CAMPO BELO II, MORADA VERDE, JOÃO LISBOA DA CRUZ E MADRID. 

 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 
CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 
____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 
Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 
_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 
Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 
rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 
DECLARA para fins de participação no Chamamento Público Nº 004/2019, cujo 

objeto é o credenciamento para contratação de empresas para prestação de serviços sociais 
especializados de qualificação profissional, referente ao Programa Minha Casa Minha Vida, 
etapa pós-ocupação, para execução do Projeto de trabalho social e profissional dos 
Residenciais CAMPO BELO I, CAMPO BELO II, MORADA VERDE, JOÃO LISBOA DA 
CRUZ E MADRID, não existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF 
impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de 
Inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Gurupi ou de qualquer Órgão 
ou Entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, em âmbito Federal, 
Estadual, Distrito Federal ou Municipal, assumindo ainda, a obrigação de declarar qualquer 
ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência desta licitação e do instrumento 
dela proveniente, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de 
cadastramento/habilitação durante o mesmo período.  

 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 

 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado 
da empresa. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO  
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

À 
Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, REFERENTE 
AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ETAPA PÓS-OCUPAÇÃO, PARA 
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS RESIDENCIAIS 
CAMPO BELO I, CAMPO BELO II, MORADA VERDE, JOÃO LISBOA DA CRUZ E MADRID. 

 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 

_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 

rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação no 

Chamamento Público Nº 004/2019, sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais 

ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, 

administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não 

mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU 

INDIRETA do Município de Gurupi/TO, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, 

inciso XI, da Lei nº 13.707/18. 

 

DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantém 

qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA 

FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO TOCANTINS OU 

OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 

134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado 
da empresa. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 
ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO  
 

CONTRATO Nº XXX/2019 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 

 
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS 

ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, 
REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, 
ETAPA PÓS-OCUPAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE 
TRABALHO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS RESIDENCIAIS 
CAMPO BELO I, CAMPO BELO II, MORADA VERDE, JOÃO 

LISBOA DA CRUZ E MADRID, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DE GURUPI/TO E A EMPRESA 
_______________________________________. 
 

 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE GURUPI, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
inscrita no CNPJ nº 17.590.743/0001-61, com sede na BR-242, KM 405 (saída para a 
cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo 
Antônio, Gurupi – TO, CEP: 77.410-970, Gurupi/TO, neste ato representada por sua 
Secretária nomeada pelo Decreto Municipal nº 0388/2019, de 1°/04/2019, Sra. 

Cristina Donato Leandro, brasileira, divorciada, Bacharel em Direito, portador do 
CPF nº 812.227.261-49 e no RG nº635451 SSP-TO, residente e domiciliado na Av. 
Guanabara, CEP: 77.413-100, Gurupi-TO, Telefone: (63) 3301-4322; 

 

CONTRATADO (A): _________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº __________________, e Inscrição Estadual nº _______________ com sede na 
___________________, na cidade de ______________- ___, neste ato representada pelo 
Sr. _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador do 
CPF sob o nº ________________, e RG sob o nº ___________, residente e domiciliado 
em _____________ ; Dados Bancários: Banco: _______, Agência: _________, Nº da 
Conta: __________, Operação:_______ 

 
 
 

As Partes acima identificadas, em conformidade com o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº004/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336, tem entre si justo e acertado o presente 
Instrumento de Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 
 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CONTRATO 

O presente Contrato decorre do Ato de Ratificação do procedimento Administrativo do 
Chamamento Público nº 004/2019, por parte da Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano de 

Gurupi-TO, nomeada pelo Decreto Municipal nº 388, de 01 de abril de 2019,  conforme Termo de 

Homologação do Processo emitido em  ____/____/2019, tudo constante no Processo Administrativo nº 

2019.014336, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, REFERENTE AO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ETAPA PÓS-OCUPAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DO 
PROJETO DE TRABALHO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS RESIDENCIAIS CAMPO BELO I, 
CAMPO BELO II, MORADA VERDE, JOÃO LISBOA DA CRUZ E MADRID, promovido pela 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano do município de Gurupi-TO, no Estado do Tocantins. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DOS EIXOS DE MOBILIZAÇÃO 

 

ITEM EIXOS DESCRIÇÃO 

01 

Eixo de 
Mobilização, 

Organização e 
Fortalecimento 

Social 
 

As atividades de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social visam à 
mobilização, organização e sensibilização das famílias beneficiárias, bem como 
fortalecer os grupos de lideranças existentes, incentivarem a organização de 
novos grupos e lideranças, repassar informações detalhadas e material 
informativo sobre o programa a ser utilizado nas atividades.  
- Promoção de ações que resultem no fortalecimento e na capacitação das 
entidades representativas das comunidades, reforçando a necessidade de 
mobilização permanente da população; 
- Promoção de ações que estimulem à população para a formação de novos 
grupos representativos de modo a ampliar os processos decisórios e de 
organização comunitária;  
- Promoção de ações que promovam a socialização dos recursos e serviços 
públicos do entorno bem como das demais políticas públicas, para todos os 
moradores, com ênfase na organização comunitária e promover a Participação 
no PTS. 

02 

Eixo de Educação 
Ambiental e 
Patrimonial 

 

Assessoramento junto às lideranças comunitárias na organização das famílias, 
integrando-as aos novos espaços de moradia, despertando o sentimento de 
pertencimento, auto-gestão, preservação e manutenção dos empreendimentos;  
O desenvolvimento das atividades de Educação e Ambiental ocorrerá em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde envolvendo as famílias 
beneficiárias, conforme cronograma e indicadores de avaliação definidos no 
PTS. Com objetivo de mobilizar e sensibilizar a comunidade para a importância 
da preservação e conservação dos recursos naturais. 

03 

Eixo de 
Desenvolvimento 
Socioeconômico 

 

Serão realizados cursos de capacitação profissional com objetivo de qualificar os 
moradores para inserção no mercado de trabalho. As inscrições serão realizadas 
nas reuniões, plantões, ou nas visitas domiciliares, mediante comprovante de 
escolaridade. Poderão ser incluídos jovens e adultos conforme as exigências e 
dificuldades dos referidos cursos. 

04 

Eixo de 
Acompanhamento e 

Gestão da 
Intervenção 

- Reunião e visitas domiciliares para aplicação da Pesquisa de Avaliação Final; 
- Relatório mensal e avaliação das atividades; 
- Finalização do Projeto; 
- Relatório final e avaliação das atividades.   

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS TOTAIS DO 

OBJETO 
3.1. As especificações completas e detalhadas, bem como o repasse financeiro das atividades a serem realizadas 

em cada um dos eventos constarão descritas na Memória de Cálculo (Anexo I-A a I-E), Cronograma de 
Execução de Atividades Reprogramado (Subanexo II-A a II-E) e Cronograma de Desembolso Reprogramado 
(Subanexo III-A a III-E). 

 
3.2. As atividades descritas no Eixo de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social (execução direta) 

elencadas no Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Subanexo II-A a II-E), serão realizadas 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Gurupi. 

 
3.3. O quadro abaixo ilustra em síntese os temas dos eventos e a carga horária mínima de cada evento, quando 

houver. Os preços para os itens serão fixos e irreajustáveis. 

 
Lote 01 - Atividades Gerais 
 

1.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Sessão de Cinema 
Mínimo 50 

pessoas 
04 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 2.000,00 

1.2. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Workshop sobre a importância do 
relacionamento familiar no 

desenvolvimento infantil e do 

Mínimo 30 
pessoas 

03 horas Beneficiários do Residencial Morada Verde R$ 2.521,74 
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adolescente. 

VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 
Lote 02 - Alimentos e Bebidas:              
 

2.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Docinhos de festas 
personalizados 

20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 6.965,00 

Curso Fabricação de bolos 
tocantinenses 

20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 6.650,00 

2.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Salgadeiro 20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Campo Belo II R$ 5.200,00 

2.3. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Docinhos Personalizados 20 pessoas 08 horas 
Beneficiários do Residencial Campo Belo I 
 

R$ 3.956,70 

2.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Fabricação de 
brigadeiros Gourmet 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Residencial Morada Verde 

 
R$ 7.108,02 

2.5.  RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Bolo no Pote 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Residencial João Lisboa da 

Cruz 
 

R$ 6.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 
Lote 03 - Beleza:                                                                                                                                                                                                                
 

 
Lote 04 - Gestão: 
 

4.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre a importância da 
manutenção preventiva das 

Unidades Habitacionais 

Mínimo de 35 
pessoas 

02 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 2.100,00 

3.1.  RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso tendências em Penteados 20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 8.800,00 

Curso Design de sobrancelhas 
com henna 

20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 8.450,00 

Curso Auto Maquiagem 20 pessoas 20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 10.650,00 

Curso unhas de porcelana 20 pessoas  20 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 9.450,00 

 3.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Alongamento de cílios 20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Residencial Campo 

Belo I 
R$ 13.600,00 

 3.3. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso básico de corte e escova 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Residencial Campo 

Belo II 
R$ 9.600,00 

 3.4. RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 
ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Alongamento de unhas 
em gel 

20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Residencial João Lisboa 

da Cruz 
R$ 9.148,00 

Curso Técnicas em depilação 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Residencial João Lisboa 

da Cruz 
R$ 8.150,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Oficina de como elaborar um 
currículo 

Mínimo de 30 
pessoas  

03 horas Beneficiários do Residencial Madrid R$ 2.300,00 

 4.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre saúde mental e 
prevenção do suicídio 

Mínimo de 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Residencial Campo 

Belo I 
R$ 1.891,30 

 4.3. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Técnicas de Balconista de 
Farmácia 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Residencial Campo 

Belo II 
R$ 13.584,00 

 4.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra Orientações sobre o cadastro 
único e o direito à tarifa social de 

energia elétrica e água 

Mínimo de 40 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Residencial Morada 

Verde 
R$ 2.521,74 

 4.5. RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso Técnicas de Balconista de 
Farmácia 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Residencial João 

Lisboa da Cruz 
R$ 13.584,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 04: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
Lote 05 - Tecnologia da Informação: 
 

5.1. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Informática Básica 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Residencial Morada 

Verde 
R$ 13.140,00 

 5.2. RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Informática Básica 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Residencial João Lisboa 

da Cruz 
R$ 10.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 05: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Lote 06 – Construção Civil: 
   

 6.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Operador de Escavadeira 
Hidráulica 

20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Residencial Campo Belo 

I 
R$ 8.320,00 

Curso de Operador de Trator de 
Esteira 

20 pessoas 80 horas 
Beneficiários do Residencial Campo Belo 

I 
R$ 12.501,00 

 6.2. RESIDENCIAL JOÃO LISBOA DA CRUZ 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Operador de Trator de 
Esteira 

20 pessoas 80 horas 
Beneficiários do Residencial João Lisboa 

da Cruz 
R$ 12.501,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 06: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 

 

Lote 07 – Avaliação Final do Projeto 
 7.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Aplicação de pesquisa de avaliação 
final e elaboração do relatório final. 

Mínimo de 100 
pessoas 

- 
Beneficiários do Residencial Campo Belo 

I 
R$ 2.677,25 

7.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Reunião e visitas domiciliares para 
aplicação da pesquisa de avaliação 

final 
477 pessoas - 

Beneficiários do Residencial Campo Belo 
II 

R$ 4.512,00 

7.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE 
ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Aplicação de pesquisa de avaliação 
final e elaboração do relatório final. 

Mínimo de 477 
pessoas 

- 
Beneficiários do Residencial Morada 

Verde 
R$ 2.478,26 

Relatório Final e avaliação das 
atividades 

- 04 horas 
Beneficiários do Residencial Morada 

Verde 
R$ 300,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 07: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
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CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
4.1. A execução do objeto será conforme o planejamento prévio, de acordo com as especificações descritas 

neste Termo de Referência, Memória de Cálculo (Subanexo I-A a I-E), Cronograma de Execução de 

Atividades Reprogramado (Subanexo II-A a II- E), após a solicitação emitida pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. 

 
4.1.1. As atividades descritas no Eixo de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social (execução 

direta) elencadas no Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Subanexo II-A a II-E), serão 
realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Gurupi. 

 
4.2. Os eventos e cursos serão organizados de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano. Estes terão uma estruturação em horas-aula a serem realizadas de acordo 
com o Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (anexo II-A a II-E). 

 
4.3. Os horários das atividades serão definidos no momento da contratação, portanto, o Contratado deve 

estar ciente da necessidade de disponibilidade de horário de acordo com o período do Cronograma, 
para atender as necessidades da execução do objeto.  

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. A execução total do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 06 (seis) meses após a assinatura do 
Contrato. O Cronograma de execução das atividades será determinado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1. Fica estabelecido que a execução do objeto descrita nos lotes 1 a 7 (execução indireta) deverá ocorrer 
por parte da Credenciante, às suas expensas, nos endereços dos residenciais: Residencial Campo Belo I, 
Campo Belo II, Morada Verde, João Lisboa da Cruz e Madrid, ou em local a ser combinado juntamente 
com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de acordo com o Cronograma de Execução de 
Atividades Reprogramado (Subanexo II-A a II-E). 

 
6.2. Quando for necessário, e ainda quando a realização dos cursos não ocorrer no próprio empreendimento 

designado para o curso, a Credenciada deverá disponibilizar vale transporte para os alunos das turmas 
participantes, de acordo com o Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Subanexo II-A a 
II-E). 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. Para acompanhamento da execução do objeto, fiscalização, e atesto dos relatórios fica na 
responsabilidade das técnicas sociais: 

 
a) Débora Gonçalves Queiroz – Residenciais Campo Belo I, Campo Belo II e Morada Verde, 

telefone: (63) 3301-4365, e-mail: sehab@gurupi.to.gov.br. 
 

b) Simone Mendes Brito – Residenciais João Lisboa da Cruz e Madrid, telefone: (63) 3301-4365, 
email: sehab@gurupi.to.gov.br. 

 
7.2. . Se constatada pela fiscalização que o objeto está sendo executado de forma indevida, ou até mesmo 

que não esteja sendo executado conforme o que foi previamente estabelecido conforme a Portaria n° 21, 
de 22 de Janeiro de 2014 que aprova o Manual de instruções do trabalho nos programas e ações do 
Ministério das Cidades, poderá ordenar a suspensão da execução, sem prejuízos das penalidades a que 
aos prestadores de serviço estejam sujeitos. 

 
7.3. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, 

por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), ressaltando-se, 
ainda, que mesmo atestadas às execuções prestadas, subsistirá a responsabilidade Contratada pela 
solidez, qualidade e segurança destas execuções. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

8.1. Os pagamentos relativos a cada parcela serão realizados pela Contratante após liberação do recurso 
previsto pela Caixa Econômica Federal. O pagamento será efetuado para a contratada em até 30 (trinta) 
dias úteis após o Atesto de execução do objeto, bem como após a aprovação dos relatórios, das 
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atividades executadas conforme previsto no cronograma de atividades, memória de cálculos e 
cronograma de desembolso. 

 

8.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) sob o qual 
será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado no Credenciamento. 

 

8.3. O Contratado deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem 
rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome 
do Banco e respectiva Agência. 

 

8.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo Contratado deverá conter, em local de fácil visualização Nº do 
Credenciamento, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.  

 

8.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, 
e deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) emitida pelo respectivo Órgão 
Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal 
identificado e autorizado para tal. 

 

8.6. A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de comprovação da 
Regularidade Fiscal a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União, Estadual e Municipal, bem como FGTS e CNDT, conforme o caso. 

 

8.7. A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO poderá sustar/ reter, o 
pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes 
casos: 

 

8.7.1. Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto contratado; 
 

8.7.2. Débito da CONTRATADA, proveniente da execução de contrato(s); 
 

8.7.3. Não cumprimento da obrigação, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 
CONTRATADA atenda à cláusula infringida; 

 

8.8. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência sem que isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
9.1. O prazo de vigência do Contrato a ser firmado será de 06 (seis) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante justificativa expressa de conveniência 
e oportunidade da Administração, desde que verificada a disponibilidade orçamentária e financeira, o 
interesse público e os princípios gerais da administração pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, além das obrigações consideradas contidas no 
Termo de Referência, no Edital e no Contrato, das cabíveis por determinação legal, obriga-se a: 

a) Realizar as atividades definidas no Cronograma que estão denominadas como sendo de execução 
direta; 

b) Arcar com os Recursos Materiais nas atividades de execução direta, descritas de acordo com a Memória 
de Cálculo (Subanexo I-A a I-E); 

c) Arcar com os Recursos Humanos que envolvem equipe técnica da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, nas atividades de execução direta; 

d) Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na imprensa oficial, conforme a Lei federal 8.666/93; 
e) Transmitir às pessoas Contratadas as informações necessárias à prestação do serviço; 
f) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado, com 

competência para atestar o efetivo serviço bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e 
comunicar às empresas Contratadas as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

g) Efetuar, nos prazos previstos no Contrato, o pagamento devido às pessoas Contratadas oriundos do 
serviço prestado; 

h) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela(s) Pessoa(s) Jurídica(s) Contratada(s), recusando-as quando 
inexatas e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente 
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começará a fluir após a apresentação da nova fatura devidamente retificada, ou da Nota de Correção, 
não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor contratual. 

i) Publicar a lista do(s) Contratado(s) que deverá ocorrer no site da Prefeitura Municipal de Gurupi e 
Diário Oficial do Estado do Tocantins. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1. A Contratada deverá ter ciência das seguintes obrigações: 
a) Ter ciência que serão contratados apenas os interessados que forem considerados aptos em todos os 

requisitos e apresentar a documentação exigida; 
b) A contratada deverá possuir conhecimentos específicos dos serviços a serem utilizados durante todo o 

processo de sua execução; 
c) Cumprir integralmente com todas as determinações descritas neste Contrato, Memória de Cálculo 

(Subanexo I-A a I-E), Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Subanexo II-A a II-E) e 
Cronograma de Desembolso Reprogramado (Subanexo III-A a III-E); 

d) Nas atividades descritas como de execução indireta a contratada deve arcar com os Recursos Materiais, 
Recursos Humanos, descritos na Memória de Cálculo (Subanexo I-A a I-E), bem como quaisquer outros 
gastos que envolvam diretamente ou indiretamente a execução das atividades; 

e) Realizar as atividades de execução indireta em locais combinados previamente com a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano de acordo com a Memória de Cálculo (Anexo I-A a I-E) e 
demais anexos; 

f) Realizar as atividades de execução indireta dentro dos respectivos prazos fixados na Memória de Cálculo 
(Subanexo I-A a I-E) e demais anexos; 

g) Fornecer ao término de cada atividade o respectivo Certificado de Conclusão com a descrição completa 
das atividades realizadas bem como a duração em horas; 

h) Juntar a Nota Fiscal a correspondente Ordem de Serviço do serviço solicitado; 
i) Manter, durante toda a execução da prestação do serviço, em compatibilidade com as obrigações ora 

assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Contrato (art. 55, inciso XIII, 
da Lei 8.666/93); 

j) Tomar conhecimento prévio e concordar em cumprir a forma de execução do serviço, da forma como a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano exige e descreve no Contrato; 

k) Assumir por sua exclusiva conta quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos por ela ou seus 
prepostos causados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ou a terceiros, em decorrência 
da execução do serviço, reservando-se no direito de descontar quaisquer créditos do (a) Contratado (o), 
a importância necessária ao ressarcimento de tais danos e/ou prejuízos; 

l) Não transferir a outrem as obrigações assumidas; 
m) Zelar pela boa e eficiente execução do objeto. 
 
11.2. É vedado ao (a) Contratado (a): 

a) Paralisar a execução do objeto do Chamamento Público, sem aviso prévio e dentro do prazo pré-
estabelecido. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

12.1. Ao Contratado será pago o valor de R$ XXX,XX (xxxxxxxxxxxxx). 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 
13. Ao Contratado poderá (ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) legais cabíveis, além das responsabilidades 

por perdas e danos, observando-se rigorosamente as condições estabelecidas neste Contrato, no Termo 
de Referência e no Edital do Chamamento Público nº 004/2019, sujeitando-se ainda às penalidades 
constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes do Chamamento correrão à conta dos recursos previstos na dotação 
orçamentária:  
Ação: MANUT. DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO. 
Dotação: 24.2408.16.122.1641 
Elemento de Despesa: 339039 
Fonte de Recurso: 2070 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
15.1. Dar-se-á rescisão do Contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial, nos termos 

do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 
 

15.2. A rescisão do Contrato será amigável quando o Contratado, com antecedência mínima de 15 dias 
corridos, informar à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que pretende desistir da 
realização das atividades, antes do início da execução do objeto. 

 

15.3. Na situação da não ocorrência da informação da desistência em tempo hábil, o Contratado deverá 
executar integralmente os serviços contratados dentro do prazo descrito no Cronograma de Execução 
de Atividades Reprogramado, sob pena de aplicação de multa por inexecução parcial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. O Edital de Chamamento Público nº 004/209 e seus demais anexos é parte integrante deste 

Instrumento, independentemente de transcrição. 
 
16.2. O valor dos serviços não sofrerá reajuste pelo período de vigência deste instrumento, ficando, 

portanto vedado o pagamento de qualquer sobretaxa com relação aos valores ou do comprometimento 
a terceiros da atribuição de proceder ao Contrato e/ou intermediação do pagamento dos serviços 
prestado. 

 
16.3. O ISSQN oriundo da prestação de serviços, quando devido à municipalidade, será cobrado por 

ocasião do pagamento à CONTRATADA. 
 
16.4. As partes elegem o Foro da Comarca de Gurupi- TO, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do 

presente instrumento.  E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.  

                                            

   GURUPI- TO,  ______ de _____________de 2019 

 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO 
Cristina Donato Leandro 

Contratante 
 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratada 

 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 

1______________________________________________________________CPF__________________________ 

2______________________________________________________________CPF__________________________ 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 

ANEXO VII – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
   

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS 
ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, REFERENTE AO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ETAPA PÓS-OCUPAÇÃO, PARA 
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS 
RESIDENCIAIS CAMPO BELO I, CAMPO BELO II, MORADA VERDE, JOÃO LISBOA 
DA CRUZ E MADRID. 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 

PESSOA JURÍDICA 

Razão Social: 

CNPJ:                                                                   Inscrição Estadual:  

Endereço: 

Bairro:                                             Cidade:                                            UF:          CEP: 

DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 

Nome completo: 

Estado Civil:                                                Nacionalidade: 

RG:                                                                 CPF: 

Profissão: 

Data de Nascimento:                                  PIS/NIT:  

Telefone 1:                                                    Watsapp: 

E-mail: 

Endereço: 

Bairro:                                                    Cidade:                                          UF:          CEP: 
 

ASSINALE ABAIXO O LOTE PROPOSTO: 

(       ) LOTE 01 – ATIVIDADES GERAIS 

(       ) LOTE 02 – ALIMENTOS E BEBIDAS 

(       ) LOTE 03 – BELEZA 

(       ) LOTE 04 – GESTÃO 

(       ) LOTE 05 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

(       ) LOTE 06 – CONSTRUÇÃO CIVIL 

(      ) LOTE 07 – AVALIAÇÃO FINAL DO PROJETO 

Ao assinar esta ficha de inscrição, declaro ter ciência do EDITAL DO CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 004/2019, bem como concordar com os termos que o regem. 

 

Gurupi-TO; ____/_____/2019 
 
                                                   

 

_____________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

1 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BR 242, KM 407, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO. Fone: 3301-4322 
Anexo VIII – Modelo Atestado de Capacidade Técnica - Chamamento Público nº 004/2019 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 

ANEXO VIII 
MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 

À 
Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 
Objetivo: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, 
REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ETAPA PÓS-OCUPAÇÃO, 
PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS 
RESIDENCIAIS CAMPO BELO I, CAMPO BELO II, MORADA VERDE, JOÃO LISBOA 
DA CRUZ E MADRID. 

 
 

 

A (empresa emitente) __________________________________ localizada à 

____________________, com Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ sob 

nº____________ ATESTA para os devidos fins que a Empresa (razão social) 

_____________________________________ com Inscrição Estadual sob nº 

____________ e CNPJ sob nº ______________, com sede na ________________, que 

presta ou vem fornecendo serviços semelhantes ao objeto desta licitação, que 

cumpriu e/ou vem cumprindo integral e pontualmente de modo satisfatório as 

obrigações assumidas no contrato conosco firmado, cujo objeto é pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do Chamamento 

Público nº 004/2019, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone. 

 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 

ESTE ATESTADO DEVERÁ SER EMITIDO EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE O ÓRGÃO OU A 
EMPRESA  EMISSORA. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 

 

 
ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 
À 
Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.014336 
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, REFERENTE 
AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, ETAPA PÓS-OCUPAÇÃO, PARA 
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS RESIDENCIAIS 
CAMPO BELO I, CAMPO BELO II, MORADA VERDE, JOÃO LISBOA DA CRUZ E MADRID. 

 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no 
CNPJ nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na 
____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, 
Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 
_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 
Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 
rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 
 

DECLARA sob as penas da Lei, para fins de participação no Chamamento Público 

nº 004/2019, QUE POSSUI ESTRUTURA ESPECÍFICA PARA A REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES, TAIS COMO: LABORATÓRIO, UNIDADE MÓVEL, KITS MÓVEL E TODO 
O APARELHAMENTO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO NO PRAZO 
ESTABELECIDO NO EDITAL. 

 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2019. 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 

 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado 
da empresa. 


