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EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 
 

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 976, de 08 de novembro de 2017, 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 DE 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, 
ETAPA DE PÓS-OCUPAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL E 
PROFISSIONAL DOS RESIDENCIAIS MADRID E CAMPO BELO II nos termos e condições 
estabelecidas no presente instrumento de Chamamento.  

 
I.1. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO: A PARTIR DAS 08H DO DIA 14/08/2018 ATÉ AS 18H DO DIA 

21/08/2018. 
I.2. LOCAL: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Gurupi – TO / A/C Comissão Especial 

de Avaliação e Credenciamento – CEAC, situada na BR-242, KM 
407 (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 Madrid; 

 Subanexo I-B - Memória de Cálculo – PTS Campo Belo II, 

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

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

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

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

 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 o 
município de Gurupi-TO; 

 ANEXO VI - Minuta do Termo de Credenciamento;  

 ANEXO VII  - Formulário de Inscrição; 

 ANEXO VIII - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

 ANEXO IX - Modelo de Declaração de Disponibilidade. 
 

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. 

http://www.gurupi.to.gov.br/


ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

2 
 

BR 242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO. 
Fone: (063) 3301-4322 

 

             
             Edital do Chamamento Público nº 003/2018 

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 407 (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 407 (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, Jornal do Tocantins, divulgado no sítio eletrônico da Prefeitura no endereço: 
www.gurupi.to.gov aba de licitações, no Mural da Prefeitura Municipal de Gurupi-TO. 

 

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 MADRID E CAMPO BELO II, 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. 

 

http://www.gurupi.to.gov.br/
mailto:cpl@gurupi.to.gov.br
http://www.gurupi.to.gov/
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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 710 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 228 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.  
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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 Edital, Memória de Cálculo (Subanexo I-A, I-B), Cronograma de Execução de 
Atividades Reprogramado (Subanexo II-A, II-B), 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, II-B), 
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, II-B).  

 

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 13 (execução indireta) deverá ocorrer 

por parte da Contratada, às suas expensas, nos endereços dos residenciais: Residencial Madrid e 

Campo Belo II, 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, II-B). 

 

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, II-B). 

 

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: 3.3.90.39 
Fonte de Recurso: 2070 

 

8. DAS ESPECIFICAÇÕES 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 I-A, I-B), 
Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Subanexo II-A, II-B) e Cronograma de 
Desembolso Reprogramado (Subanexo III-A, III-B deste Edital). 
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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, II-B), 
serão realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Gurupi. 

 
8.3. Os proponentes contratados 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 

Rua do Lazer 
Mínimo 80 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Madrid 

R$ 4.700,00 

Atividade com Grupo de 
Idosos 

Mínimo 30 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 3.000,00 

Evento Vida Saudável - 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 5.340,00 

Finalização do Projeto 233 famílias 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 4.678,00 

1.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer e Cidadania 
Mínimo 200 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 5.600,00 

Atividade com Grupo da 
melhor idade 

Mínimo 30 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 4.340,25 

Finalização do Projeto 
Mínimo 150 

famílias 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 7.610,00 

 
Lote 02 - Alimentos e Bebidas:              
 

2.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Fabricação de 
Bombons e Trufas 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 3.232,50 

Curso de Padeiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 21.500,00 

Curso de Montagem e 
fabricação de pizzas 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 8.400,00 

2.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Boas práticas de higiene e 
manipulação de alimentos 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 3.568,75 

Curso de fabricação de bolo 
no pote 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 6.000,00 

Curso de fabricação de 
coxinhas gourmet 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 8.150,00 

Fabricação de Bolos 
Tocantinenses 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 6.000,00 

Oficina de Reaproveitamento 
Consciente dos Alimentos 

30 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 3.100,00 

Curso de Montagem e 
Fabricação de Pizzas 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 8.150,00 

Curso Produção de tortas 
geladas 

20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 7.000,00 

Curso Produção de 
Confeitaria  

20 pessoas 80 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 9.408,00 
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Fabricação de Bombons, 
docinhos e Trufas  

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 3.000,00 

Fabricação de Pães, Salgados, 
Doces e Semi-doces 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 6.252,00 

 
Lote 03 - Beleza:                                                                                                                                                                                                                

 
3.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Manicure e pedicure 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 8.666,00 

3.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Técnicas de depilação 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 8.150,00 

Alongamento de unhas com 
decoração 

20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 9.148,00 

Curso de penteado e maquiagem 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 28.000,00 

Curso de design de sobrancelhas 
com henna 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 7.800,00 

 
Lote 04 - Gestão: 

 
4.2. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre empreendedorismo 
Mínimo de 50 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do 
Empreendimento Madrid 

R$ 1.900,00 

Curso Assistente Administrativo 
Mínimo de 20 

pessoas e máximo 
de 35 pessoas 

160 horas 
Beneficiários do 

Empreendimento Madrid 
R$ 21.050,00 

4.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra e Planejamento do Orçamento 
Familiar, e a racionalização dos gastos 

com a moradia 

Mínimo de 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 2.100,00 

Palestra sobre a importância da 
manutenção preventiva nas unidades 

habitacionais 

Mínimo de 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 2.100,00 

Oficina sobre a abertura e legalização 
de empresas 

Mínimo de 30 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 2.800,00 

Qualidade no atendimento ao 
público e postura profissional 

20 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 3.000,00 

Oficina de currículos e técnicas de 
apresentação pessoal para o trabalho 

Mínimo de 30 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 3.000,00 

Palestra sobre empreendedorismo 
Mínimo de 30 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 2.100,00 

Curso de Recepcionista 
Mínimo de 20 

pessoas  
160 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 10.293,00 

Curso operador de caixa 
Mínimo de 20 

pessoas  
160 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 15.850,00 

 
Lote 05 - Meio Ambiente:  

 
5.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra ambiental com mutirão de 
limpeza, resíduos sólidos, plantio e 

manutenção de mudas nativas 

Mínimo 50 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 2.286,50 
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5.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra ambiental, orientações como é 
feito o plantio e manutenção de mudas 

nativas 

Mínimo 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 2.100,00 

 

Lote 06 - Tecnologia da Informação: 
   

6.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de operador de 
computador 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 21.562,50 

6.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de operador de 
computador  

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 16.362,50 

Curso de informática básica 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 13.140,00 

 
Lote 07 - Construção Civil: 
 

7.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Pintor de Obra 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 26.508,00 

Curso de Pedreiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 22.337,50 

Curso de Eletricista Instalador 
Residencial 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 17.338,75 

7.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de aplicação de 
porcelanato líquido 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 14.200,00 

Curso de Operador de 
Retroescavadeira 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 21.308,67 

Curso de Eletricista Instalador 
Residencial 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 12.138,80 

 
Lote 08 - Refrigeração: 
 

8.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico de Ar 
Condicionado Tipo Janela e Split  

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 13.140,00 

 
Lote 09 - Automotiva:  
 

9.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico em 
Manutenção de Motocicleta 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 17.887,50 

 
Lote 10 - Vestuário:  
 

10.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Corte e Costura Sob Medida  20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 18.800,00 

10.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Corte e Costura Sob Medida  20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 13.600,00 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

8 
 

BR 242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO. 
Fone: (063) 3301-4322 

 

             
             Edital do Chamamento Público nº 003/2018 

Lote 11 - Saúde:  
 

11.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre higiene bucal  
Mínimo de 20 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 2.100,00 

 
Lote 12 - Energia:  
 

12.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Eletricista Montador e 
Instalador de Redes de 
Distribuição de energia  

20 pessoas 204 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 14.000,00 

 
Lote 13 – Avaliação Final do Projeto:  
 

13.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Reunião e Visitas domiciliares 
para a aplicação da pesquisa de 

avaliação final 
233 famílias - 

Beneficiários do Empreendimento 
Madrid 

R$ 2.300,25 

13.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Reunião e Visitas domiciliares 
para a aplicação da pesquisa de 

avaliação final  
477 pessoas - 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 4.512,00 

 
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 13 (treze) 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 Termo de Credenciamento 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 

Rua do Lazer 06 

Atividade com Grupo de Idosos 03 

Evento Vida Saudável 06 

Finalização do Projeto 04 
 

  LOTE 02 – ALIMENTOS E BEBIDAS 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Curso de Fabricação de Bombons e Trufas 02 

Curso de Padeiro 02 

Curso de Montagem e fabricação de pizzas 02 

Boa prática de higiene e manipulação de alimentos 01 

Curso de fabricação de bolo no pote 01 

Curso de fabricação de coxinhas gourmet 01 

Fabricação de Bolos Tocantinenses 01 

Oficina de Reaproveitamento Consciente dos Alimentos 01 
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Curso de produção de tortas geladas 01 

Curso Produção de Confeitaria 01 

Fabricação de Pães, Salgados, Doces e Semi-doces 01 

 

       LOTE 03 – BELEZA 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Manicure e pedicure 01 

Técnicas de depilação 01 

Alongamento de unhas com decoração 01 

Curso de penteado e maquiagem 01 

Curso de design de sobrancelhas com henna 01 

 

  LOTE 04 – GESTÃO 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Palestra sobre empreendedorismo 02 

Curso de Assistente Administrativo 01 

Palestra e Planejamento do Orçamento Familiar, e a 
racionalização dos gastos com a moradia 

01 

Palestra sobre a importância da manutenção preventiva nas 
unidades habitacionais 

01 

Oficina sobre a abertura e legalização das empresas 01 

Qualidade no atendimento ao público e postura profissional 01 

 Oficina de currículos e técnicas de apresentação pessoal para o 
trabalho 

01 

Curso de Recepcionista 01 

Curso de operador de Caixa 01 

 

  LOTE 05 – MEIO AMBIENTE 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Palestra ambiental com mutirão de limpeza, plantio e 
manutenção de mudas nativas 

02 

 

  LOTE 06 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Curso de operador de computador 02 

Curso de informática básica 01 
 

  LOTE 07 – CONSTRUÇÃO CIVIL 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Curso de Pintor de Obra 01 

Curso de Pedreiro 01 

Curso de Eletricista Instalador Residencial 02 

Curso de aplicação de porcelanato líquido 01 

Curso de operador de retroescavadeira 01 
 

  LOTE 08 – REFRIGERAÇÃO 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Curso de Mecânico de Ar Condicionado Tipo Janela e Split 01 

 

  LOTE 09 – AUTOMOTIVA 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Curso de Mecânico em Manutenção de Motocicleta 01 
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  LOTE 10 – VESTUÁRIO 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Corte e Costura sob medida 02 

 

  LOTE 11 – SAÚDE 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Palestra sobre higiene bucal 01 

 

  LOTE 12 – ENERGIA 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Curso de Eletricista montador e instalador de Redes de 
Distribuição de energia 

01 

 

  LOTE 13 – AVALIAÇÃO FINAL DO PROJETO 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Reunião e visitas domiciliares para a aplicação da pesquisa de 
avaliação final 

04 

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

exista disponibilidade orçamentária. 
 

10. DA INSCRIÇÃO PARA HABILITAÇÃO AO 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 407 
(saída para a cidade de Peixe), lote 04, gleba 08, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – 
TO, a partir das 08h do dia 14/08/2018 até às 18h do dia 21/08/2018. 

 
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. 

   
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 DE 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 Prefeitura do 
Município de Gurupi.  

 

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: 
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. 
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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 2018.005831 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS E PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
SOCIAIS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 
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; 

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; 
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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 funcionários da Prefeitura Municipal de Gurupi (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 técnica, fiscal e jurídica com base nos 
documentos dos inscritos, será realizada pela Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento – 

CEAC, que será composta por 04 (quatro) membros, nomeados pela Portaria Nº 045/2018, de 30 de 

maio de 2018, 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. 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.  

 

17.5. 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. 

 

17.5.1. Caso persista o empate, o desempate será feito por meio de sorteio em ato público, para o qual 
serão convocados todos os participantes. 

 

17.6. Após a divulgação do resultado, os profissionais não habilitados ao rol de credenciados, poderão 
recorrer do resultado publicado no Diário Oficial do Estado, em relação à avaliação da documentação 
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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 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia subsequente a data da publicação no DOE. 

 

17.6.1. Havendo interposição de recurso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano comunicará 
aos demais participantes que poderão apresentar as contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

17.7. Os recursos e as respectivas contrarrazões interpostos serão dirigidos à Comissão Especial de 
Avaliação e Credenciamento - CEAC, que terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para análise. 

 

17.8. Não será admitido mais de um recurso em nome do mesmo interessado, versando sobre o mesmo 
motivo. 

 

17.9. Decididos em todas as instâncias administrativas os recursos interpostos, o resultado será 
homologado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e publicado no Diário Oficial do Estado e no 
site da Prefeitura Municipal de Gurupi.   

 

17.10. 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 
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 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 

17.11. 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. 

 

18. DO CONTRATO 
18.1. Inexistindo manifestação recursal, constatando-se o atendimento pleno às exigências do Edital, 

será declarado a relação dos credenciados, obedecida a ordem de classificação, sendo o processo de 
credenciamento 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 rol dos credenciados. 
 

18.2. 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. 

 

18.3. 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. 
 

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

 

18.5. 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. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
19.1. 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-B); 
c) Arcar com os Recursos Humanos que envolvem equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, nas atividades de execução direta; 
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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. 
 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
20.1. 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-B), Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Subanexo II-A, 
II-B) e Cronograma de Desembolso Reprogramado (Subanexo III-A, III-B); 

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-B), 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 (Subanexo I-A, I-B) e 
demais anexos; 

f) Realizar as atividades de execução indireta dentro dos respectivos prazos fixados na Memória de 
Cálculo (Subanexo I-A, I-B) 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; 
 
21.2. É vedado ao (a) Credenciado (a): 

a) Paralisar a execução do objeto do Chamamento Público, sem aviso prévio e dentro do prazo pré-
estabelecido. 

 
21. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

21.1. 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. 
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22. DA FISCALIZAÇÃO 
22.1. Para acompanhamento da execução do objeto, fiscalização, e atesto dos relatórios fica responsável as 

seguintes servidoras, técnicas do Projeto Técnico Social: 
a) Débora Gonçalves Queiroz - Residencial Campo Bello II, telefone: (63) 3301-4322, e-mail: 

sehab@gurupi.to.gov.br; 
b) Rairana Gomes dos Reis - Residencial Madrid, telefone: (63) 3301-4322, e-mail: 

sehab@gurupi.to.gov.br. 
 
22.2. 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. 

 
22.3. 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. 

 
23. DO PAGAMENTO 

23.1. 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. 

 
23.2. 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. 
 

23.3. 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. 

 

23.4. 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.  

 
23.5. 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. 

 
23.6. 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. 

 
23.7. 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: 

 
23.7.1. Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto contratado; 
 
23.7.2. Débito da CONTRATADA, proveniente da execução de contrato(s); 
 
23.7.3. Não cumprimento da obrigação, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 

CONTRATADA atenda à cláusula infringida; 

mailto:sehab@gurupi.to.gov.br
mailto:sehab@gurupi.to.gov.br
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23.8. 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). 

   
24. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
24.1. 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. 
 
 24.2. 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.  

 
24.3. 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-B), sob pena de aplicação de multa por inexecução parcial. 

 
25. DAS SANÇÕES  

25.1. Ao(s) Credenciado(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) constante nos artigos 86 e 87 da Lei 
n°. 8.666/93, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as 
condições estabelecidas neste Edital.  

 
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
26.1. 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. 

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

omissos. 
 

Gurupi/TO, aos 09 dias do mês de agosto de 2018. 
 

 
 
 

Cristina Donato Leandro 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano  

Decreto Nº 976/2017 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 
 

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: Residencial Madrid e Campo Belo II. As 
atividades estão descriminadas em Memória de Cálculo (Anexo I-A, I-B), Cronograma de Execução de 
Atividades Reprogramado (anexo II-A, II-B) e Cronograma de Desembolso Reprogramado (Anexo III-
A, III-B).  

 

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 SEDUR de Gurupi/ TO, por meio do 
Programa Minha Casa Minha Vida – Contrato Caixa: Residencial Madrid – 0401.432-04, Campo Belo II 

– 0397.087-20, 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; 
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       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. 

 

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 MADRID E CAMPO BELO II, 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 710 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 228 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.  
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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, I-B), 
Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (anexo II-A, II-B) e Cronograma de Desembolso 
Reprogramado (Anexo III-A, III-B), 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, II-B), serão realizadas 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Gurupi. 

 

6.3. Os proponentes Contratados 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 

Rua do Lazer 
Mínimo 80 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Madrid 

R$ 4.700,00 

Atividade com Grupo de 
Idosos 

Mínimo 30 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 3.000,00 

Evento Vida Saudável - 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 5.340,00 

Finalização do Projeto 233 famílias 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 4.678,00 

1.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer e Cidadania 
Mínimo 200 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 5.600,00 

Atividade com Grupo da 
melhor idade 

Mínimo 30 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 4.340,25 

Finalização do Projeto 
Mínimo 150 

famílias 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 7.610,00 

 

Lote 02 - Alimentos e Bebidas:              
 

2.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Fabricação de 
Bombons e Trufas 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 3.232,50 

Curso de Padeiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 21.500,00 

Curso de Montagem e 
fabricação de pizzas 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 8.400,00 

2.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Boas práticas de higiene e 
manipulação de alimentos 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 3.568,75 

Curso de fabricação de bolo 
no pote 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 6.000,00 

Curso de fabricação de 
coxinhas gourmet 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 8.150,00 
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Fabricação de Bolos 
Tocantinenses 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 6.000,00 

Oficina de Reaproveitamento 
Consciente dos Alimentos 

30 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 3.100,00 

Curso de Montagem e 
Fabricação de Pizzas 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 8.150,00 

Curso Produção de tortas 
geladas 

20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 7.000,00 

Curso Produção de 
Confeitaria  

20 pessoas 80 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 9.408,00 

Fabricação de Bombons, 
docinhos e Trufas  

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 3.000,00 

Fabricação de Pães, Salgados, 
Doces e Semi-doces 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 6.252,00 

 

Lote 03 - Beleza:                                                                                                                                                                                                                
 

3.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Manicure e pedicure 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 8.666,00 

 3.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Técnicas de depilação 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 8.150,00 

Alongamento de unhas com 
decoração 

20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 9.148,00 

Curso de penteado e maquiagem 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 28.000,00 

Curso de design de sobrancelhas 
com henna 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 7.800,00 

 

Lote 04 - Gestão: 
 

 4.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre empreendedorismo 
Mínimo de 50 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do 
Empreendimento Madrid 

R$ 1.900,00 

Curso Assistente Administrativo 
Mínimo de 20 

pessoas e máximo 
de 35 pessoas 

160 horas 
Beneficiários do 

Empreendimento Madrid 
R$ 21.050,00 

 4.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra e Planejamento do Orçamento 
Familiar, e a racionalização dos gastos 

com a moradia 

Mínimo de 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 2.100,00 

Palestra sobre a importância da 
manutenção preventiva nas unidades 

habitacionais 

Mínimo de 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 2.100,00 

Oficina sobre a abertura e legalização 
de empresas 

Mínimo de 30 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 2.800,00 

Qualidade no atendimento ao 
público e postura profissional 

20 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 3.000,00 

Oficina de currículos e técnicas de 
apresentação pessoal para o trabalho 

Mínimo de 30 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 3.000,00 

Palestra sobre empreendedorismo 
Mínimo de 30 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 2.100,00 

Curso de Recepcionista 
Mínimo de 20 

pessoas  
160 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 10.293,00 

Curso operador de caixa 
Mínimo de 20 

pessoas  
160 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 15.850,00 
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Lote 05 - Meio Ambiente:  

 
 5.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra ambiental com mutirão de 
limpeza, resíduos sólidos, plantio e 

manutenção de mudas nativas 

Mínimo 50 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 2.286,50 

 5.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra ambiental, orientações como é 
feito o plantio e manutenção de mudas 

nativas 

Mínimo 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 2.100,00 

 
Lote 06 - Tecnologia da Informação: 
   

 6.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de operador de 
computador 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 21.562,50 

 6.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de operador de 
computador  

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 16.362,50 

Curso de informática básica 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 13.140,00 

 
Lote 07 - Construção Civil: 

 
 7.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Pintor de Obra 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 26.508,00 

Curso de Pedreiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 22.337,50 

Curso de Eletricista Instalador 
Residencial 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 17.338,75 

7.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de aplicação de 
porcelanato líquido 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 14.200,00 

Curso de Operador de 
Retroescavadeira 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 21.308,67 

Curso de Eletricista Instalador 
Residencial 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 12.138,80 

 
Lote 08 - Refrigeração: 

 
 8.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico de Ar 
Condicionado Tipo Janela e Split  

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 13.140,00 

 
Lote 09 - Automotiva:  
 

 9.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico em 
Manutenção de Motocicleta 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 17.887,50 
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Lote 10 - Vestuário:  
 

 10.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Corte e Costura Sob Medida  20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 18.800,00 

10.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Corte e Costura Sob Medida  20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 13.600,00 

 

Lote 11 - Saúde:  
 

 11.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre higiene bucal  
Mínimo de 20 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 2.100,00 

 

Lote 12 - Energia:  
 

 12.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Eletricista Montador e 
Instalador de Redes de 
Distribuição de energia  

20 pessoas 204 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 14.000,00 

 

Lote 13 – Avaliação Final do Projeto:  
 

13.1. RESIDENCIAL MADRID 
ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Reunião e Visitas domiciliares 
para a aplicação da pesquisa de 

avaliação final 
233 famílias - 

Beneficiários do Empreendimento 
Madrid 

R$ 2.300,25 

 13.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Reunião e Visitas domiciliares 
para a aplicação da pesquisa de 

avaliação final  
477 pessoas - 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 4.512,00 

 
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, I-B), Cronograma de Execução 

de Atividades Reprogramado (anexo II-A, II-B), 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, II-B), 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, II-B).  

 
7.3. 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.  

 

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 de 
Desenvolvimento Urbano.  
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9. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
9.1. Fica estabelecido que a execução do objeto descrita nos lotes 1 a 13 (execução indireta) deverá ocorrer 

por parte da Contratada, às suas expensas, nos endereços dos residenciais: Residencial Madrid e 

Campo Belo II, 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, II-B). 

 

9.2. 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 (anexo II-A, II-B). 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Para acompanhamento da execução do objeto, fiscalização, e atesto dos relatórios fica na 
responsabilidade das técnicas do Projeto Técnico Social, telefone: (63) 3301-4322, e-mail: 
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) 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. 

 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. 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. 

 

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 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. 

 

11.4. 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.  

 

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 CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes 
casos: 

 

11.7.1. Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto contratado; 
 

11.7.2. Débito da CONTRATADA, proveniente da execução de contrato(s); 
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11.7.3. Não cumprimento da obrigação, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 
CONTRATADA atenda à cláusula infringida; 

 

11.8. 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). 

   

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 Prefeitura do 
Município de Gurupi.  

 

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 13 (treze) 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 

Rua do Lazer 06 

Atividade com Grupo de Idosos 03 

Evento Vida Saudável 06 

Finalização do Projeto 04 

 

  LOTE 02 – ALIMENTOS E BEBIDAS 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Curso de Fabricação de Bombons e Trufas 02 

Curso de Padeiro 02 
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Curso de Montagem e fabricação de pizzas 02 

Boa prática de higiene e manipulação de alimentos 01 

Curso de fabricação de bolo no pote 01 

Curso de fabricação de coxinhas gourmet 01 

Fabricação de Bolos Tocantinenses 01 

Oficina de Reaproveitamento Consciente dos Alimentos 01 

Curso de produção de tortas geladas 01 

Curso Produção de Confeitaria 01 

Fabricação de Pães, Salgados, Doces e Semi-doces 01 

      

  LOTE 03 – BELEZA 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Manicure e pedicure 01 

Técnicas de depilação 01 

Alongamento de unhas com decoração 01 

Curso de penteado e maquiagem 01 

Curso de design de sobrancelhas com henna 01 

 

  LOTE 04 – GESTÃO 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Palestra sobre empreendedorismo 02 

Curso de Assistente Administrativo 01 

Palestra e Planejamento do Orçamento Familiar, e a 
racionalização dos gastos com a moradia 

01 

Palestra sobre a importância da manutenção preventiva nas 
unidades habitacionais 

01 

Oficina sobre a abertura e legalização das empresas 01 

Qualidade no atendimento ao público e postura profissional 01 

 Oficina de currículos e técnicas de apresentação pessoal para o 
trabalho 

01 

Curso de Recepcionista 01 

Curso de operador de Caixa 01 
 

  LOTE 05 – MEIO AMBIENTE 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Palestra ambiental com mutirão de limpeza, plantio e 
manutenção de mudas nativas 

02 

 

  LOTE 06 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Curso de operador de computador 02 

Curso de informática básica 01 
 

  LOTE 07 – CONSTRUÇÃO CIVIL 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Curso de Pintor de Obra 01 

Curso de Pedreiro 01 

Curso de Eletricista Instalador Residencial 02 

Curso de aplicação de porcelanato líquido 01 

Curso de operador de retroescavadeira 01 
 

  LOTE 08 – REFRIGERAÇÃO 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Curso de Mecânico de Ar Condicionado Tipo Janela e Split 01 
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  LOTE 09 – AUTOMOTIVA 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Curso de Mecânico em Manutenção de Motocicleta 01 

 

  LOTE 10 – VESTUÁRIO 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Corte e Costura sob medida 02 

 

  LOTE 11 – SAÚDE 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Palestra sobre higiene bucal 01 

 

  LOTE 12 – ENERGIA 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Curso de Eletricista montador e instalador de Redes de 
Distribuição de energia 

01 

 

  LOTE 13 – AVALIAÇÃO FINAL DO PROJETO 

ATIVIDADE 
NÚMERO MÍNIMO DE 

DOCENTES 

Reunião e visitas domiciliares para a aplicação da pesquisa de 
avaliação final 

04 

 

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

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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, I-B); 

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. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

16.1. 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; 
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c) Cumprir integralmente com todas as determinações descritas no Edital e seus Anexos, Memória de 
Cálculo (Anexo I-A, I-B), Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (anexo II-A, II-B) e 
Cronograma de Desembolso Reprogramado (Anexo III-A, III-B); 

d) Nas atividades descritas como de execução indireta, a Contratada deve arcar com os Recursos Materiais, 
Recursos Humanos, descritos na Memória de Cálculo (Anexo I-A, I-B), 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, I-B) e demais 
anexos; 

f) Realizar as atividades de execução indireta dentro dos respectivos prazos fixados na Memória de Cálculo 
(Anexo I-A, I-B) 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; 
 
16.2. É vedado ao (a) Contratado (a): 

 a) Paralisar a execução do objeto do Chamamento Público, sem aviso prévio e dentro do prazo pré-
estabelecido. 

 

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) Contratado(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: Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação. 
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 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 
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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 Madrid; 

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

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

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

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

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

Gurupi-TO, 10 de maio de 2018. 

 
                                  Joyce Brito Ribeiro 
       Coord. de Contratos e Termos de Referência 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência. 
                          SECAD Fone (63) 3311-4309 
 
Aprovo o presente Termo de Referência 
 
 
 

 

CRISTINA DONATO LEANDRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
Decreto n° 976/2017 

 
 

 



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, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Subanexo I-A – Memória de Cálculo (Madrid)/Chamamento Público nº 003/2018 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 

SUBANEXO I-A 
 

Local de Realização

Duração da Atividade

Metodologia / Técnica

Metas

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

 R$                                            2.000,00 

Avaliação e Controle 

Quantitativos de 

participantes 

 Equipe técnica da SEDUR.

Kit divulgação: Carro de som e Folder informativo, banner plantão social.                                                           

Kit Logístico: locação de tenda e cadeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Kit material de Expediente:  caneta,  resma de papel A4,pincel atomico, cartolinas, cartucho para 

impressora preto ,  cartuchos para impressora colorido, xerox, Cx  lapis preto e demais materiais 

necessários.                                                                                                                                                           

Kit identificação: cracha, prancheta, camisetas, bones.

Material de consumo: Copo descartável, sacos para lixo, água e  combustivel para locomoção dos 

tecnicos sociais.                                                                                                    

Total

                    MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MADRID                                                             

DOS 06 MESES DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

Ata,  lista de presença,  e registro fotográfico.

Atendimento na secretária de segunda a sexta no periodo das 09:00hs as 12:00hs e das 15:00hs as

18:00hs, sendo que no empreendimento uma vez quinzenalmente com periodo de 4(quatro) horas

diárias e duração de seis meses.

Equipe Tecnica da SEDUR.

70% dos beneficiários

Para todos os beneficiários, 233 (duzentos e trinta e três) familias.

ATIVIDADE
PERÍODO 1º ao 6º MÊS

01 - Plantão Social

Será realizado pela equipe tecnica da SEDUR, priorizando a ampliação dos espaços de participação

coletiva a fim de favorecer o desenvolvimento do potencial comunitario. O plantão social tem por

objetivo a criação de um fortalecimento do vinculo estabelecendo um campo propicio para as

entrevistas individuais, atendimento e acompanhamento social, visitas domiciliares, inclusão em

programas de complementação de renda, atendimentos emergenciais, orientação familiar, ao

trabalho, à saúde, à educação e diversos encaminhamentos . Os atendimentos busca adquirir feição

descentralizadora e participativa garantindo os direitos sociais no âmbito da assistência social

prestados diretamente pela administração direta do poder público. Visa informar atraves dos

encontros grupais, palestras, reuniões e atendimentos individuais a importância do papel de cada

um para uma promoção de atitudes sociais ligadas ao zelo e a conservação dos equipamentos

sociais incluindo seus imoveis, ofertando orientação quanto aos direitos e deveres, esclarecer

dúvidas quanto ao PMCMV; Realizar articulação com as políticas locais, monitoramento de acesso

aos serviços de educação e tarifas sociais, orientando sobre a importancia da adimplencia bem como

orientaçãoes que se fizerem necessária. Atendimento no local do plantão social, visitas no

domicilio, atendimento individual e coletivo, orientações necessárias, acolhimento dos

beneficiarios e confecção de relatórios. 

Tema Abordado

Na sede da Secretária e atendimento remoto no empreendimento .

Recursos Humanos

Conteúdo da Atividade 

Objetivo 

Ata,  e registro fotográfico.

Orientação e encaminhamento para as demandas por serviços públicos, visitas domiciliares,

fortalecimento do vinculo, adesão as atividades, praticas grupais, palestras e reuniões.

O plantão social tem por objetivo realizar a triagem e seleção de demandas para inclusão de

atendimentos sociais com intuito de acolher, promover e incluir a comunidade local em

programas sociais, contribuindo para a melhoria das condições de vida dos usuários, o resgate de

sua cidadania, minimizando os fatores de risco.

Recursos Materiais
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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$                                            1.200,00 

A definir 

02 horas 

QDE VALOR TOTAL (R$)

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

materiais necessários. .

Kit lanche:  Salgados diversos, refrigerante

Kit divulgação: convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kit atividade criança: Pula - Pula e pipoca.                                                                                                                                                           

Material de consumo: Combústivel, copo descartável, água. 

Orientar as famílias sobre os Programas Sociais do Governo Federal e a necessidade de manter

atualizado as informações das famílias inseridas no Programa Habitacional, distribuição de

material informativo sobre Educação Patrimonial, orientar as famílias para o cuidado com a

preservação da moradia, áreas e equipamentos públicos. Contribuir com a cidadania, repassando as

informações a todos os adquirentes, promover a participação da comunidade beneficiária.

Identificação, capacitação de lideranças e grupos representativos em processo de questão

comunitária, com a discussão sobre os beneficios que possui as associações. Orientação sobre como

será a formalização e a legalização dessa representatividade. Inscrever os candidatos a

representantes do setor, divulgar os candidatos e a data da eleição para toda comunidade. 

 Técnica responsável

Questionário avaliativo, Lista de Presença, ata e registro fotográfico.

UN VALOR UNIT.

Emancipação e cidadania.

CAD ÚNICO atualizado e melhor conservação da moradia

A mobilização das famílias será feita no Plantão Social, carro de som, bem como pelo técnico

responsável, repasse de orientações de forma expositiva e explicativa, com apresentação em Power

Point e distribuição de material informativo. A atividade será ministrada pelo Tecnico Social da

SEDUR, que será responsável por todo o desenvolvimento da atividade, desde a arrumação e

preparação do local  e dos equipamentos e materiais  que serão utilizados.

DESCRIÇÃO

70% dos Beneficiarios.

 mínimo 50 pessoas 

Tecnico da SEDUR

02- Reunião para repassar informações sobre o PMCMV, cadastro unico dos programas sociais  e 

desenvolvimento Comunitário  (execução direta)

Conteúdo da Atividade 

Objetivo

Total
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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

 R$                                            1.200,00 

Tecnico da SEDUR

Número/percentual de participante

Mínimo de 50 pessoas 

Tecnico da SEDUR

Kit material de expediente: canetas, resma de papel A4, 3 caixas de palitos de dente, 05 pacotes de 

balões coloridos e demais materiais necessários. .

Material de consumo: Combústivel, copo descartável, água..

Kit lanche: Salgados diversos e refrigerantes                                                                                                                                                       

Kit divulgação: carro de som;                                                                                                                                                                       

TOTAL

90%  dos beneficiários.

Conteúdo da Atividade 

Objetivo 

 Lista de presença , ata e registro fotográfico.

Metodologia / Técnica

03 - Reunião com atores locais, escolha do representante do setor (execução direta) 

Local cedido no empreendimento.

04 horas

Liderança, trabalho em equipe, deveres e obrigações do representante de bairro.

Sensibilizar as famílias para a efetiva participação na reunião com objetivo de apresentar quais as

caracteristicas idéiais para um lider ou prepresente de bairro e suas atribuições frente as demandas

do setor e como proceder para levar as reividicações da comunidades aos orgãos competentes.

Realizar a votação para a escolha do represetante do setor.

A mobilização das famílias será feita atraves do carro de som , convite no plantão social bem como

pelo técnico responsável, repasse de orientações de forma expositiva e explicativa, com

apresentação em Power Point . A atividade será ministrada pelo Tecnico Social da SEDUR, que será

responsável por todo o desenvolvimento da atividade, desde a arrumação e preparação do local e

dos equipamentos e materiais  que serão utilizados.Posteiromente será realizado a votação.

Avaliação/Instrumento

Metas
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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$                                            1.200,00 

Kit material de expediente: Resma de papel A4, pincel atômico,  xerox e demais materiais 

necessários. .

Kit de material de consumo: pct de lixo de 100 lt; copo descartável e àgua, comustivel para 

deslocamento dos colaboradores da SEDUR                                                                          

Kit lanche: pct guardanapo, pastel, coxinha e refrigerante;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

VALOR TOTAL (R$)

TOTAL

lista de presença,   e registro fotográficos  fotos.

UN VALOR UNIT.

02 hrs

Família e Escola 

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita atraves do carro de som , convite nos plantões sociais bem

como pelo técnico responsável, repasse de orientações de forma expositiva e explicativa, com

apresentação em Power Point . A atividade será ministrada pelo Tecnico Social da SEDUR, que será

responsável por todo o desenvolvimento da atividade, desde a arrumação e preparação do local e

dos equipamentos e materiais  que serão utilizados.

QDE

Equipe SEDUR

04 - Palestra interação Familia X Escola uma relação necessária. (execução direta)

Conteúdo da Atividade

Objetivo

Realizar palestra orientativa com objetivo de fortalecer a relação entre a família e Escola visando a

participação desta ativivamente no acompanhamento e monitoramento dos filhos junto a

comunidade escolar. Pontuando para as familias a importância desta parceria para soluções de

problemas futuros.

Técnico da SEDUR

70% dos beneficiários 

minimo 50 pessoas 

A definir

Número/percentual de participante.

Metas
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                                            3.000,00 

Equipe Técnica Executora, Instrutor Contratado.

lista de presença,ata e regsitro fotografico.

TOTAL

Metodologia / Técnica

Atividade inicial ("quebra gelo"), os participantes devem apresentar-se aos integrantes do grupo

mencionando o que considerar relevante. Dinamicas, animação fisica e motora, assim com

atividades de dança, ginástica laboral. A atividade será conduzida pela empresa contratada

(licitante), sendo a responsável por divulgação e todo o desenvolvimento das atividades, desde a

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

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS. 

Maior adesão ao grupo de idosos do empreendimento

Metas

05 -Atividades com Grupo de Idosos . (Execução Indireta)

04 horas

DESCRIÇÃO

Objetiva proporcionar à população idosa deste bairro melhorias na qualidade de vida, assim como

em suas relações interpessoais, convivência comunitária, desenvolvimento da autonomia e

funcionando também como um momento de lazer. A atividade visa propiciar àpopulação idosa

dessa comunidade melhorias na qualidade de vida, incentivando a autonomia, a integração, uma

melhoria nas relações interpessoais. Fomentando a socialização, auto estima, motivação e

convivência entre os idosos.

 Local a definir

no minimo 30 Participantes

Fomentar a boa relação de convivio entre os mesmos.

100% de Presença e Participação  dos adquirentes da melhor idade.

Equipe Técnica Executora, Instrutor Contratado.

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4, baloes, tesoura,fita crepe; barbante e demais 

materiais necessários. .

Kit de material de consumo:   água, pct de lixo de 100 lt;copo descartável, comustivel para 

deslocamento dos colaboradores.                                                                                                                                                                                                                                             

Kit lanche:Sucos Naturais, pão de queijo e rosca.                                                                                                                                                                                              

Kit divulgação: Carro de som;                                                                                                                                                                          

Apoio: Locação de cadeiras, mesa e som e microfone. 

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

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                                            4.700,00 

Equipe Técnica Executora e Apoio técnico e Instrutor contratado

70% de Presença da quantidade minima estipulada

06 –  Rua do Lazer (Execução indireta)

Fomentar a boa relação da comunidade.

Metodologia / Técnica

Atividades lúdicas e sócio educativas, dentre elas podemos citar: apresentações artísticas futebol,

vôlei, basquete de rua, queimada, pula-pula, corrida de saco, dominó, dama, pula corda, pintura,

música e dança. 

Será conduzida pela empresa contratada, sendo responsável por toda divulgação e o

desenvolvimento da atividade, desde a arrumação e preparação do local, equipamentos e materiais

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

Local cedido no Empreendimento 

04 horas.

QDE VALOR TOTAL (R$)

Fortalecimento dos vinculos da convivencia em comunidade

Metas

minimo de 80 participantes.

Equipe Técnica Executora e Apoio técnico e Instrutor contratado

Ruas de Lazer tem como diretriz fundamental a democratização das atividades de recreação tendo

como complementos o fortalecimento dos laços de amizade e solidariedade entre os beneficiarios,

por meio da inclusão, além disso visa proporcionar um melhor desenvolvimento educacional e

familiar. As práticas esportivas e de lazer, nas mais diversas idades, é uma das melhores

ferramentas para o processo de inclusão social, além de aumentar a qualidade de vida, auto-estima e 

o bem-estar da população e desenvolver atividades que auxiliem na introdução da criança e do

adolescente nas técnicas esportivas são muito importante para o seu desenvolvimento. A atividade

representam não somente a oportunidade de entretenimento e cultura à população infantil, jovem e

adulto mas também a integração entre as famílias e uma opção de atratividade através de

brincadeiras e noções de cidadania, cuidados com o meio-ambiente, sempre de maneira bem

humorada. Portanto nada mais é que um espaço onde a comunidade tem para se divertir, se

socializar de forma organizada e ainda buscar os valores da sociedade estabelecendo vinculos com

os demais moradores da comunidade.

TOTAL

lista de presença,ata e regsitro fotografico.

UN VALOR UNIT.

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

lápis preto,cx lápis de cor, apontador, borracha, fita crepe e demais materiais necessários. ;

Kit de material de consumo: pct de lixo de 100 lt; copo descartavel e água, comustivel para 

deslocamento dos colaboradores.                                                                                                                                                               

Kit divulgação: carro de som, panfleto, 

Kit diversão: 2 carrinho de pipoca, 2 carrinho de algodão doce e  2 pula-pula, jogos, brinquedos 

ludicos e demais materias que serão utilizados nas atividades.

Kit lanche:  pct guardanapo,  cachorro quente, refrigerante.                                                                           

Apoio: Locação de cadeiras e 01- tenda
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                                            5.340,00 

07 - Evento vida saudável   

O objetivo do evento é oferecer entretenimento e informação que propiciem na qualidade de vida  e 

saúde dos moradores locais, com ministração de palestras  e oficinas sobre alimentação saudável, a 

impotância da prática de exercícios físicos e atividades de lazer.

A definir.

04 hrs.

TOTAL

 Equipe Técnica  SEDUR e  empresa licitada

relatório e registro fotográfico.

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

Equipe Técnica SEDUR e  empresa licitada.

Metas 70 %  Participação  das familias 

Número/percentual de participante

Qualidade de vida e sáude.

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita através de informativos entregues pelo Plantão Social, visitas

domiciliares pelo Representante do setor, pela equipe técnica executora do PTTS e carro de som,

bem como pelo empresa licitada.

As palestras serão realizadas por meio de exposição oral com apresentação em power point e

demais recursos múltimidias. Oficina de alimentação saudável com duração de 03 horas com

exposição oral e realização de atividades fisicas.

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 de material de consumo:  pct de lixo de 100 lt; copos descartável, àgua, Aquisição de alimentos 

para a oficina de alimentação saudável,  sucos naturais  e frutas variadas ,locação de mesas e 

cadeiras                                                                                                                                                                                                                                                        

Kit divulgação: carro de som;

Kit diversão: carrinho de pipoca,  pula-pula.
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                                            2.286,50 

QDE

Palestrante Contratado e Equipe Técnica  da SEDUR.

Realizar palestra ambiental com limpeza pelo empreendimento com vista a concientização e a

preservação de um local limpo e agradável. Realizar o plantio de mudas nativas para a conservação

e preservação da área de intervenção e o seu entorno de forma sustentável

Nas ruas do empreendimento.

04 horas 

Limpeza e preservação ambiental.

TOTAL

Número/percentual de participante

Metas

Questionário avaliativo, lista de presença, ata e fotos.

UN VALOR UNIT.

70 % das familias locais 

minimo 50 participantes

08- Palestra ambiental com mutirão de limpeza, Plantio e manutenção de mudas nativas      

(Execução indireta)

VALOR TOTAL (R$)

 Palestrante Contratado e Equipe Técnica  da SEDUR.

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita atraves de convite nos plantões sociais, bem como pelo

técnico responsável, realização da palestra de forma expositiva dialogada com a ulilização de

recursos multimidias com apresentação em power point. A atividade será ministrada pelo pelo

instrutor contratado, que será responsável por todo o desenvolvimento da atividade, desde a

arrumação e preparação do local  e dos equipamentos e materiais  que serão utilizados.

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

necessários.;                                                     

Kit de material de consumo:   pct de lixo de 100 lt, copo descartavel, àgua, combustivel para a 

lomocoção da equipe Tecnica, mudas de plantas.                                                                                              

Kit lanche: Salgados, sucos e regrigerantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Apoio: Locação de cadeiras e 01 tenda
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                                            1.900,00 

UN

Metas

02 horas 

Empreendedorismo 

Minimo de 50 participantes

70 % dos participantes 

QDE

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 de material de consumo:   pct de lixo de 100 lt; água , copo descartável, combústivel para 

delocamento da equipe Técnica.                                                                                             

Kit lanche: pct guardanapo,  salgadinhose refrigerante.

Kit divulgação: Convite                                                                                                                                                             

Apoio: Locação de cadeiras, som e microfone.

Palestrante Contratado e  Equipe Técnica da Sedur.

Técnico contratado e  Equipe Técnica da Sedur.

VALOR TOTAL (R$)

A Palestra Empreendedorismo tem como finalidade despertar o interesse dos moradores locais a

fomentar o interesse em empreender em diversas áreas de sua vida , como forma de buscar o

crescimento profissional e melhorar as condições de rendas para subsidiar suas familias,

possibilitando novas oportunidades de negócio.

A definir.

Metodologia / Técnica

09 - Palestra sobre empreededorismo  (execução indireta) 

A mobilização das famílias será feita atraves de convite nos plantões sociais, divulgação em carro

de som bem como pelo técnico responsável, realização da palestra de forma expositiva dialogada

com a ulilização de recursos multimidias com apresentação em power point. A atividade será

ministrada pelo pelo instrutor contratado, que será responsável por todo o desenvolvimento da

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

utilizados.

TOTAL

Questionhário avaliativo, lista de presença e registro fotográfico.

Número/percentual de participante

VALOR UNIT.
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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$                                            3.232,50 

10 . Curso Fabricação de Bombons e Trufas 20 horas (Execução Indireta) 

Técnicas de fabricação de Bombons e Trufas.

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 e demais materiais 

necessários.                                                                 

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

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

KIt Ferramental: untesilios de cozinha, forno, mesa, cadeiras igredientes para a execução das 

receitas na realização das atividades práticas.

Kit divulgação: Planfleto informativo.                                                                                                                                            

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 e Equipe Técnica da SEDUR.

ATIVIDADE

A metodologia adotada visa respeitar a individualidade de cada aluno; buscando sempre os

aspecto mais importante do aprendizado, observando sempre a avaliação constante do rendimento

do aluno, as aulas serão teorica e práticas;podendo ser utilizado o datashow, Os participantes

deverão ter frequência de 75% e atingirem a média do 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.

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

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

fabricação de Bombons e Trufas, 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.

TOTAL

a definir

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participante para avaliar a 

Empresa sobre as  práticas e  técnicas aprendidas, lista de presença, registro fotográfico e cópia dos  

certificados emitidos.
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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$                                          21.500,00 

11. Curso de Padeiro 160 horas ( Execução indireta)Atividade

Objetivo é possibilitar  o desenvolvimento de competências básicas que permitam o apoio à 

fabricação de pães, doces e similares, utilizando máquinas e equipamentos em conformidade com 

normas e legislações sanitárias, ambientais, de segurança no trabalho e da qualidade, fomentando o 

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

a definir 

Conforme carga horária do curso 160 horas sendo 04 h/dia com duração de 40 dias letivos 

Técnicas em  Panificação

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.

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 e demais materiais 

necessários.                                                                     

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

KIT didatico: Apostila, caneta, bloco de anotações, Epuipamento de proteção individual e coletiva.                                                                                                                                                                                                                       

Kit Ferramental: Materiais para a execução das aulas práticas (forno, mesas, cadeiras , batedeiras , 

liquidificador, assadeiras,forminha diversas, talheres e demais untesilios necessarios par, Material 

de Consumo para a realização das aulas práticas.)

Kit divulgação: Planfleto informativo e divulgação em carro de Som.                                                                                                  

Obs: * A turma terá 20 alunos, sendo 40 dias  letivos e cada aluno utilizará 2 vale transportes por dia 

a R$ 3,25 totalizando a quantidade de 1600 vales transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Empresa licitada e Equipe Técnica da SEDUR.

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participante para avaliar a 

Empresa sobre as  práticas e  técnicas aprendidas, lista de presença, registro fotográfico e cópia dos  

certificados emitidos.

TOTAL
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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$                                          21.562,50 

12. Curso Operador de Computador  160 horas (Execução Indireta)

Capacitar profissionais para instalar, configurar e utilizar aplicativos de escritórios, sistemas

operacionais cliente e softwares de internet, preparando profissionais para organizar a entrada e

saída de dados em sistemas de informação, de acordo com normas e procedimentos técnicos de

qualidade, segurança, higiene e saúde. 

a definir 

 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,cx lápis de cor, apontador, borracha, fita crepe; data show, notebook, quadro e demais 

materiais necessários. .                                                                    

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

KIT didatico: Apostila, caneta, bloco de anotações.                                                                                        

Kit Ferramental: Laboratorio de Informatica, contendo mesas , cadeiras , data show, impressora, 

acesso a internet e os sistemas operacionais.

Kit divulgação: Planfleto informativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Obs: * A turma terá 20 alunos, sendo 40 dias  letivos e cada aluno utilizará 2 vale transportes por dia 

a R$ 3,25 totalizando a quantidade de 1600 vales transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Conforme carga horária do curso 160 horas sendo 04 h/dia com duração de 40 dias letivos 

Empresa licitada e Equipe Técnica da SEDUR.

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participante para avaliar a

Empresa sobre as práticas e técnicas aprendidas, lista de presença, registro fotográfico e cópia dos

certificados emitidos.

TOTAL

ATIVIDADE

Operação básica dos sistemas operacionais.

A metodologia adotada visa respeitar a individualidade de cada aluno; buscando sempre os

aspecto mais importante do aprendizado, observando sempre a avaliação constante do rendimento

do aluno, as aulas serão teorica e atividades práticas de 01 aluno por computador, podendo ser

utilizado o datashow, Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem a média do 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.

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.
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                                          22.337,50 

Metas

Empresa contratada e Técnico Social resposnavel pelo empreendimento.

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 Aluno: Pasta, Caneta, bloco de anotações, apostila e Equipamento de proteção individual.                                                                                                                                      

Kit de material de consumo:  pct de lixo de 100 lt , como descartável, água, café, combustivel para 

deslocamento do técnico da SEDUR, equipamentos e produtos necessários para a realização  das 

atividades práticas do curso.  Aquisição de vale trasnporte para deslocamento dos alunos .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Apoio: Locação de cadeiras, mesas.                                                                                                                                                                        

Obs: * A turma terá 20 alunos, sendo 40 dias  letivos e cada aluno utilizará 2 vale transportes por dia 

a R$ 3,25 totalizando a quantidade de 1600 vales transporte. 

Empresa contratada e Técnico Social responsável pelo empreendimento.

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.

QDE VALOR TOTAL (R$)UN VALOR UNIT.

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 do 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. Divulgação e Matriculas pela empresa contratada com apoio da equipe

Técnica da SEDUR.    

TOTAL

Metodologia / Técnica

75% dos participantes certificados.

13 - Curso de Pedreiro  (execução indireta) 

Qualificar profissionais para executar o assentamento de elementos de alvenarias com e sem função

estrutural em edificações, utilizando equipamentos, ferramentas e instrumentos específicos,

seguindo normas técnicas, de qualidade, de meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho.

A definir 

Conforme carga horária do curso (160 horas), sendo realizado 04 horas diárias de curso, totalizando

40 dias letivos.

Construção Civil.

20 alunos 

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, lista de presença Mensal, registro 

fotografico  e certificados emitidos.

 
 
 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

14 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 407, 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 (Madrid)/Chamamento Público nº 003/2018 
 

 

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$                                            8.666,00 

à Definir.

20 horas com 04 horas dia. 

Técnicas de manicure e pedicure

Formulários das Inscrições feitas, lista de Presença, registro fotografico e certificados emitidos.

VALOR UNIT.

Utilização de aulas expositivas, dialogadas para a construção do conhecimento no curso 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 teorica e

práticas;podendo ser utilizado o datashow. Os participantes deverão ter frequência minima de 75%

e atingirem a média do 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.

UN

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

materiais necessários para execução das atividades teóricas e práticas.                                                                                                                                                                                                      

Kit de material de consumo: pct de lixo de 100, àgua e café, combustivel para locomoção da Equipe 

Técnica da SEDUR.

Kit didático: alicate de unha, alicate de cutícula, tesourinha de unha, espátula de unha, lixa, esmalte 

(tres cores por aluno (a), acetona, algodão, bacia de pé, bacia de mão, esterilizador e demais 

materias necessários para atividade.                                                                                                                                                                                    

KIt Aluno: caneta , bloco de anotação, apostila, equipamento de proteção individual.

Kit divulgação: Carro de som.                                                                                                                                                                                        

Obs: * A turma terá 20 alunos, sendo 5 dias  letivos e cada aluno utilizará 2 vale transportes por dia 

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

75% de participantes certificados

Empresa Licitada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

Metodologia / Técnica

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

20 alunos 

14 –  Curso de Manicure e Pedicure  (execução indireta) 

Formar profissionais capacitados para 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.

QDE

TOTAL

VALOR TOTAL (R$)

Empresa contratada para a execução do PTTS.
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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$                                          26.508,00 

QDE VALOR TOTAL (R$)

Empresa Licitada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

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.

Conforme carga horária do curso de 160 horas com realização em 04 horas/dia totalizando 40 dias 

letivos.

À definir

20 alunos 

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 Aluno: Pasta, Caneta, bloco de anotações, apostila e Equipamento de proteção individual.

Kit de material de consumo:  pct de lixo de 100 lt , como descartável, água, café, combustivel para 

deslocamento do técnico da SEDUR, equipamentos e produtos necessários para a realização  das 

atividades práticas do curso como lixas, massa corrida e tintas.Aquisição de  vale trasnporte para 

deslocamento dos alunos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Apoio: Locação de cadeiras, mesas.                                                                                                                                                               

Obs: * A turma terá 20 alunos, sendo 40 dias  letivos e cada aluno utilizará 2 vale transportes por dia 

a R$ 3,25 totalizando a quantidade de  1600 vales transporte. 

 Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio técnico

Formulários das Inscrições feitas, lista de Presença, registro fotografico e certificados emitidos.

UN VALOR UNIT.

TOTAL

15 - Curso Pintor de Obras (Excecução indireta)

Analisar, planejar e realizar serviços de pintura imobiliária com a finalidade de proteção,

renovação, embelezamento e limpeza, empregando técnicas adequadas aos diversos tipos de

substratos e produtos. Segue padrões de qualidade, produtividade e garantia do processo de

aplicação, obedecendo especificações do fabricante e do projeto e normas de saúde, segurança e

meio ambiente

Técnicas de pinturas em paredes.

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 do 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. Divulgação e Matriculas pela empresa contratada com apoio da equipe

Técnica da SEDUR. 

75% dos participantes certificados.
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade 

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                                          17.338,75 

Metas

A definir

75% dos participantes certificados.

20 alunos.

QDE VALOR TOTAL (R$)

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.

Empresa Licitada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

Instalações Elétricas.

O Curso de Qualificação Profissional Eletricista Instalador Residencial tem por objetivo o

desenvolvimento de competências relativas à execução e manutenção de rede elétrica de baixa

tensão em edificações , atedendo aos requisitos técnicos, de qualidade, de saúde, higiene e

segurança, e de meio ambiente. 

Conforme carga horária do curso de 160 horas com realização em 04 horas/dia totalizando 40 dias 

letivos.

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 do 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. Divulgação e Matriculas pela empresa contratada com apoio da equipe

Técnica da SEDUR. 

Formulários das Inscrições feitas, lista de Presença, registro fotografico e certificados emitidos.

UN VALOR UNIT.

16 - Curso de Eletricista Instalador Residencial 160h - Execução Indireta 

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 Aluno: Pasta, Caneta, bloco de anotações, apostila e Equipamento de proteção individual.                                                                                                                                                    

Kit de material de consumo:  pct de lixo de 100 lt , como descartável, água, café, combústivel para 

deslocamento do técnico da SEDUR, equipamentos e produtos necessários para a realização  das 

atividades práticas do curso. Aquisição de vale trasnporte para deslocamento dos alunos .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Apoio: Locação de cadeiras, mesas,                                                                                                                                                                       

Obs: * A turma terá 20 alunos, sendo 40 dias  letivos e cada aluno utilizará 2 vale transportes por dia 

a R$ 3,25 totalizando a quantidade de 1600 vales transporte. 

 Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio técnico

TOTAL
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Local de Realização

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                                            8.400,00 

Formulários das Inscrições feitas, lista de Presença, registro fotografico e certificados emitidos.

UN

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

utilização de aulas práticas com técnicas de preparação de pizzas e recheios diversos.Buscando

aspecto mais importante do aprendizado, observando a avaliação constante do rendimento do

aluno, as aulas serão teorica e práticas. Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem

a média do 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.

75% dos 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.

20 alunos.

17- Curso de Montagem e Fabricação de Pizzas- (execução indireta) 

Metodologia / Técnica

VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

Técnicas de fabricação de pizzas.

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

lápis preto, cx lápis de cor, apontador, borracha, fita crepee demais materiais necessários.                                                                                                        

Kit Aluno: Pasta, Caneta, bloco de anotações, botas, apostila e Equipamento de proteção individual.                                                                                                                                                                   

Kit de material de consumo:  pct de lixo de 100 lt , como descartável, água, café, combústivel para 

deslocamento do técnico da SEDUR, equipamentos e produtos necessários para a realização  das 

atividades práticas do curso. Aquisição de vale trasnporte para deslocamento dos alunos .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Apoio: Locação de cadeiras, mesas,                                                                                                                                 

Obs: * A turma terá 20 alunos, sendo 15 dias  letivos e cada aluno utilizará 2 vale transportes por dia 

a R$ 3,25 totalizando a quantidade de 600 vales transporte. 

Empresa Licitada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

TOTAL

Conforme carga horária do curso de 60 horas com realização em 04 horas/dia totalizando 15 dias

letivos.

 Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio técnico

Capacitar ao aluno para a fabricação de diversos tipos de massas para pizzas, a partir do domínio

de técnicas para fabricação de massa básica, massa especial. Preparo de diversos recheios, molhos

simples e molhos aromáticos, dominar a técnica de montagem das massas, e entender a importância

da higiene na manipulação dos alimentos. 

A definir

 
 
 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

18 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 407, 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 (Madrid)/Chamamento Público nº 003/2018 
 

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$                                          21.050,00 

18 . Curso Assistente Adminstrativo 160 horas (Execução Indireta)ATIVIDADE

Qualificar os profissionais para executar trabalhos pertinentes às áreas de gestão e administrativa,

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

a definir 

Conforme carga horária do curso 160 horas sendo 04 h/dia com duração de 40 dias letivos 

Gestão Administrativa 

A metodologia adotada visa respeitar a individualidade de cada aluno; buscando sempre os

aspecto mais importante do aprendizado, observando sempre a avaliação constante do rendimento

do aluno, as aulas serão teorica e atividades de simulação práticas;podendo ser utilizado o

datashow, Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem a média do 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.

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.

Minímo de 20 alunos e máximo de 35 participantes 

Empresa licitada e Equipe Técnica da SEDUR.

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

lápis preto,cx lápis de cor, 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.

Kit divulgação: Planfleto informativo.                                                                                                                                               

OBS: A turma terá 20 alunos, sendo 40 dias  letivos e cada aluno utilizará 2 vale transportes por dia 

a R$ 3,25 totalizando a quantidade de 1600 vales transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Empresa licitada e Equipe Técnica da SEDUR.

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participante para avaliar a 

Empresa sobre as  práticas e  técnicas aprendidas, lista de presença, registro fotográfico e cópia dos  

certificados emitidos.

TOTAL
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Duração da Atividade 

Local de Realização

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                                          18.800,00 

Metodologia / Técnica

À Definir

Corte e costura de tecidos em geral.

O Curso de Qualificação Profissional Corte e Costura Sob Medida tem por objetivo o

desenvolvimento de competências relativas à construção de moldes, corte e confecção da peças do

vestuário, obedecendo as técnicas de costura, as normas de higiene e segurança no trabalho.

UN VALOR UNIT. QDE

Recursos Humanos: Empresa Licitada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

TOTAL

Utilização de aulas expositivas e dialogadas com utilização de recursos audios visuais para a

construção do conhecimento nas disciplinas; utilização de aulas práticas com técnicas de preparação

de pizzas e recheios diversos.Buscando aspecto mais importante do aprendizado, observando a

avaliação constante do rendimento do aluno, as aulas serão teorica e práticas. Os participantes

deverão ter frequência de 75% e atingirem a média do 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.

75% dos participantes certificados.

20 alunos .

Empresa Licitada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

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 Aluno: Pasta, Caneta, bloco de anotações, apostila e Equipamento de proteção individual.

Kit de material de consumo: pct de lixo de 100 lt , como descartável, água, café, combústivel para

deslocamento do técnico da SEDUR, equipamentos untesilios e produtos necessários para a

realização das atividades práticas do curso como ferramentas necessários para a montagem do

laboratório de corte e costura. Aquisição de vale trasnporte para deslocamento dos alunos .

Apoio: Locação de cadeiras, mesas.

OBS: A turma terá 20 alunos, sendo 40 dias letivos e cada aluno utilizará 2 vale transportes por dia

a R$ 3,25 totalizando a quantidade de 1600 vales transporte. 

Conforme carga horária do curso de 160 horas com realização em 04 horas/dia totalizando 40 dias

letivos.

VALOR TOTAL (R$)

Empresa Licitada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

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.

19 -Corte e Costura Sob Medida 160h (execução indireta) 

Formulários das Inscrições feitas, lista de Presença, registro fotografico e certificados emitidos.
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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$                                            2.300,25 TOTAL

233 familias.

Empresa Licitada

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 e demais materiais necessários.

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.

Kit identificação: cracha, prancheta, camisetas, bones.                                                                         

Empresa Licitada

Formulários  preenchidos da pesquisa de satisfação e registro fotográfico.

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

Avaliação do PTTS

Avaliação do Programa 

Avaliar quantitativamente e qualitativamente os resultados alcançados com a implementação do 

PTTS. 

Conforme demanda 

20 -Reunião e visitas domiciliares para a aplicação da pesquisa de avaliação final 

70% dos Questionários Aplicados tabulados e sistematizados.

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita através de informativos entregues pelo Plantão Social e em

visitas domiciliares pelos Representantes do setor, carro de som. Visitas domiciliares para aplicar

questionário por uma empresa contratada tabulação e sistematização os dados e emitir relatório e

apresentar a comunidade.  

Nivel de satisfação dos beneficiarios

Por todo o empreendimento
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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$                                               250,00 

Equipe Técnica da SEDUR e Apoio Técnico.

Ata e registro fotográfico.

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

Elaboração  do relatório Final.

Relatório produzido e apresentado, 100% do Projeto executado e objetivos atingidos.

Equipe Executora.

Equipe Técnica da SEDUR e Apoio Técnico.

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

lápis preto, cx lápis de cor, apontador, cartucho preto e colorido, borracha, fita crepe e demais

materiais necessários. 

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

21 - Relatório mensal e avaliação das atividades

Visa apresentar  os resultados alcançados na execução do PTTS.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

04 horas.

Metodologia / Técnica

Elaborar o relatório baseado na análise dos relatórios produzidos e dos 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 do RT do PTTS, que será também responsável pelo

acompanhamento e avaliação das atividades e prestar orientação técnica a todos os profissionais

envolvidos, fazer as visitas domiciliares para avaliação e dar redirecionamento quando for o caso

e supervisionar uso dos equipamentos e materiais que serão utilizados.

Número/percentual de participante.

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$                                            4.678,00 

Kit Logistico: Locação de som e cadeiras

Kit de material de consumo: pct de lixo de 100 lt, copo descartavel e água.

Divulgação em carro de som: para chamamento da comunidade na participação do encerramento;

convite , refrigerante e salgadinhos diversos para o encerramento do projeto.

Kit diversão: 2 carrinho de pipoca, 2 carrinho de algodão doce e 2 pula-pula, brinquedos ludicos e

demais materias que serao utilizados nas atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Empresa licitada

Lista de Presença, ata e registro fotográficos 

Empresa licitada

maior participação dos beneficiario das atividades desenvolvidas no emprendimento

70% da Participação dos concluintes dos cursos executados

VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

Metodologia / Técnica

TOTAL

233 Familias 

UN

22- Finalização do Projeto  

Exposição das práticas e cursos trabalhados mediante apresentação em power point, Entrega de

Certificados, apresentação de depoimentos da população e de lideres comunitários.                         

A definir 

04 horas 

Açoes desenvolvidas no Projeto e Resultados alcançados 

A mobilização das famílias será feita através de informativos entregues pelo Plantão Social, visitas

domiciliares pelos Representantes do setor equipe técnica executora do PTS e carro de som,

momento socialização com as famílias beneficiadas, entrega dos Certificados, finalizando com

apresentação cultural , exposição dos trabalhos desenvolvidos no decorrer da execução do PTTS e

apresentação de depoimentos colhidos ao longo do processo de avaliação da comunidade,

finalização com um coquetel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

23 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 407, 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 (Madrid)/Chamamento Público nº 003/2018 
 

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$                                               250,00 

23 - Relatório  Final e avaliação das atividades 

TOTAL

04 horas

Elaborar o relatório Final.

Metodologia / Técnica

Elaborar o relatório baseado na análise dos relatórios produzidos e dos 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 do RT do PTTS, que será também responsável pelo

acompanhamento e avaliação das atividades e prestar orientação técnica a todos os profissionais

envolvidos, fazer as visitas domiciliares para avaliação e dar redirecionamento quando for o caso

e supervisionar uso dos equipamentos e materiais que serão utilizados.

Número/percentual de participante.

Relatório produzido e apresentado, 100% do Projeto executado e objetivos atingidos.

Equipe Executora.

Equipe Técnica SEDUR 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 Final de Avaliação, ATA, Registro dos depoimentos, Lista de Presença e Fotos.

Questionários Aplicados.

VALOR UNIT.UN QDE VALOR TOTAL (R$)

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Visa apresentar  os resultados alcançados na execução do PTTS.

Débora Gonçalves Queiroz Cristina Donato Leandro

Técnica Responsável Diretora Sec. Mun.de Desenvolvimento Urbano

Decreto nº 0430/2017 Decreto nº 545/2017

____________________________________________
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 

SUBANEXO I-B 

Local de Realização

Duração da Atividade

Metodologia / Técnica

Metas

Avaliação/Instrumento

TOTAL  R$                                 2.187,50 

 Lista de presença, Ata e Registro Fotográfico.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESIDENCIAL CAMPO BELLO II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

06 MESES DE EXECUÇÃO 

Atendimento na secretária de segunda a sexta no periodo das 09:00hs as 12:00hs e das

15:00hs as 18:00hs, sendo que no empreendimento uma vez quinzenalmente com periodo

de 4(quatro) horas diárias e duração de seis meses.

70% dos beneficiários

Para todos os beneficiários, 477 (quatrocentos e setenta e sete) familias.

ATIVIDADE
PERÍODO 1º ao 6º MÊS

 Plantão Social (Execução Direta)

Será realizado pela equipe tecnica da SEDUR, priorizando a ampliação dos espaços de

participação coletiva a fim de favorecer o desenvolvimento do potencial comunitario. O

plantão social tem por objetivo a criação de um fortalecimento do vinculo estabelecendo

um campo propicio para as entrevistas individuais, atendimento e acompanhamento

social, visitas domiciliares, inclusão em programas de complementação de renda,

atendimentos emergenciais, orientação familiar, ao trabalho, à saúde, à educação e

diversos encaminhamentos . Os atendimentos busca adquirir feição descentralizadora e

participativa garantindo os direitos sociais no âmbito da assistência social prestados

diretamente pela administração direta do poder público. Visa informar atraves dos

encontros grupais, palestras, reuniões e atendimentos individuais a importância do papel

de cada um para uma promoção de atitudes sociais ligadas ao zelo e a conservação dos

equipamentos sociais incluindo seus imoveis, ofertando orientação quanto aos direitos e

deveres, esclarecer dúvidas quanto ao PMCMV; Realizar articulação com as políticas

locais, monitoramento de acesso aos serviços de educação e tarifas sociais, orientando

sobre a importancia da adimplencia bem como orientaçãoes que se fizerem necessária.

Atendimento no local do plantão social, visitas no domicilio, atendimento individual e

coletivo, orientações necessárias,  acolhimento dos beneficiarios e confecção de relatórios. 

Tema Abordado

Na sede da Secretaria e atendimentono empreendimento .

Conteúdo da Atividade 

Objetivo

 Registro fotográfico e Ata.

O plantão social tem por objetivo realizar a triagem e seleção de demandas para inclusão

de atendimentos sociais com intuito de acolher, promover e incluir a comunidade local

em programas sociais, contribuindo para a melhoria das condições de vida dos usuários, o 

resgate de sua cidadania, minimizando os fatores de risco.

Orientação e encaminhamento para as demandas por serviços públicos, visitas

domiciliares, fortalecimento do vinculo, adesão as atividades, praticas grupais, palestras e

reuniões.

Avaliação e Controle 

Quantitativos de 

participantes 

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Kit divulgação: Carro de som e Folder informativo, banner plantão social.

Kit material de Expediente: caneta, resma de papel A4,pincel atomico, cartolinas,

cartucho para impressora preto, cartuchos para impressora colorido, xerox, lapis preto, e

demais materiais necessarios para o desenvolvimento das atividades.

Kit identificação: Cracha, prancheta, camisetas, bonés.

Material de consumo: Copo descartável, sacos para lixo, água e combustivel para

locomoção dos tecnicos sociais.    

 Equipe técnica da SEDUR
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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 

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 lanche:  Refrigerante, pão de queijo, bolo e suco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kit Recursos Audio visuais: Data show, notebook, caixa de som , microfone,

Kit divulgação: carro de som                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kit atividade criança: pula pula, pipoca e algodão doce.  

Palestra para repasse de informações sobre o PMCMV, orientações sobre quais 

programas sociais atendem aos inscritos no cadastro unico dos programas sociais 

(Execução Direta)

Total

Equipe Técnica da Secretaria  de Desenvolvimento Urbano .

 Lista de presença, ata e Registro Fotográfico.

A mobilização das famílias será feita no Plantão Social, carro de som, bem como por um

palestrante convidado, repassando orientações de forma expositiva e explicativa, com

apresentação em Power Point e distribuição de material informativo. A atividade será

organizada e planejado pelo Tecnico Social do Residencial, que será responsável pela

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

serão utilizados.

Orientar as famílias sobre os Programas Sociais do Governo Federal e a necessidade de

manter atualizado as informações das famílias inseridas no Programa Habitacional,

distribuição de material informativo. Contribuir com a cidadania, repassando as

informações a todos os adquirentes, promover a participação da comunidade

beneficiária.  

02 horas 

Conteúdo Atividade/

Objetivo

Local cedido no empreendimento.

 Equipe Técnica SEDUR.

minimo de 40 pessoas. Sendo que os demais beneficiarios terão informações através dos

folder que serão disponibilizados.

Metodologia / Técnica

 cidadania, organização e fortalecimento social.

Beneficiarios Informados sobre o Cadrasto Ùnico atualizado 

Metas 70% dos Beneficiarios
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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 

Palestra Sobre Higiene Bucal (Execução Indireta)

Conteúdo Atividade/

Objetivo

Proporcionar aos beneficiarios o conhecimento e a compreenção sobre a importância de

uma boa higienização bucal, informandosobre as principais doenças bucais e orientando

sobre como adquirir novos hábitos de higienização.

Local cedido no empreendimento.

Habitos de Higienização 

Empresa Licitada

02 horas 

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita no Plantão Social, carro de som, bem como pelo

técnico responsável, repasse de orientações de forma expositiva e explicativa, com

apresentação em Power Point e distribuição de material informativo. A atividade será

ministrada pelo Tecnico Social da SEDUR, que será responsável por todo o

desenvolvimento da atividade, desde a arrumação e preparação do local e dos

equipamentos e materiais  que serão utilizados.

Familias com boas praticas de higienização bucal

Metas 70% dos Beneficiarios

Minimo de 20 pessoas. Sendo que os demais beneficiarios terão informações através dos

folder que serão disponibilizados.

Técnica responsável e Equipe Técnica SEDUR.

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 lanche: sucos, bolacha de sal e doce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kit Recursos Audio visuais: Data show, notebook, caixa de som , microfone,

Kit divulgação: carro de som                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kit atividade criança: pula pula                                                                                                                            

Kit Higiene Bucal:  escova de dente e creme dental

 Lista de presença, ata e registros fotograficos.

Total
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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 

70% dos Beneficiarios

Minimo de 30 pessoas. Sendo que os demais beneficiarios terão informações através dos

folder que serão disponibilizados.

Técnica responsável e Equipe Técnica SEDUR.

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 lanche:  Refrigerante, sucos, salgados variados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kit Recursos Audio visuais: Data show, notebook, caixa de som , microfone,

Kit divulgação: carro de som                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kit atividade criança: pula pula, pipoca e algodão doce.  

Equipe Técnica da Secretaria  de Desenvolvimento Urbano .

 Lista de presença, ata e registros fotograficos.

Total

Palestra Sobre a importancia da presença dos Pais nas atividades escolares dos filhos 

(Execução Direta)

Conteúdo Atividade/

Objetivo

Realizar palestra orientativa com objetivo de fortalecer a relação entre a família e Escola

visando a participação desta ativamente no acompanhamento e monitoramento dos

filhos junto a comunidade escolar. Pontuando para as familias a importância desta

parceria para soluções de problemas futuros.

Local cedido no empreendimento.

02 horas 

Familia e Escola 

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita no Plantão Social, carro de som, bem como pelo

técnico responsável, repasse de orientações de forma expositiva e explicativa, com

apresentação em Power Point e distribuição de material informativo. A atividade será

ministrada pelo Tecnico Social da SEDUR, que será responsável por todo o

desenvolvimento da atividade, desde a arrumação e preparação do local e dos

equipamentos e materiais  que serão utilizados.

Familias inseridas nas atividades escolares

Metas
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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 

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 

Sensibilizar aos beneficiarios sobre a importância dos reparos periódicos para aumentar

a vida útil e preservar a construção.

 Lista de presença, Ata e Registro Fotograficos.

Total

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita no Plantão Social, carro de som, bem como pelo

técnico responsável, repasse de orientações de forma expositiva e explicativa, com

apresentação em Power Point e distribuição de material informativo. A atividade será

ministrada pelo palestrante convidado com apoio do Tecnico Social da SEDUR, que será

responsável por todo o desenvolvimento da atividade, desde a arrumação e preparação

do local  e dos equipamentos e materiais  que serão utilizados.

Embelezamento da propriedade, é buscar o desenvolvimento da a consciência ambiental

dos benenficiarios

Metas 70% dos Beneficiarios

minimo de 30 pessoas. 

Palestrante Convidado e Equipe Técnica SEDUR.

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 lanche:  Refrigerante, pão de queijo, bolachas de sal, bolo, e suco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kit Recursos Audio visuais: Data show, notebook, caixa de som , microfone,

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kit atividade criança: pula pula, pipoca e algodão doce.  

Empresa licitada .

Palestra sobre a importância da  manutenção preventiva das unidades habitacionais  

(Execução Indireta)

Conteúdo Atividade/

Objetivo
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores / Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                                 2.100,00 

 Lista de presença , Ata e registro fotográgrafico.

TOTAL

Realizar palestra ambiental no empreendimento com vista a concientização e a

preservação de um local limpo e agradável. Realizar orientações sobre como é feito o

plantio de mudas nativas para a conservação e preservação da área de intervenção e o

seu entorno de forma sustentável

Local Cedido no empreendimento.

02 horas 

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita atraves de convite nos plantões sociais, bem como

pelo técnico responsável, realização da palestra de forma expositiva dialogada com a

ulilização de recursos multimidias com apresentação em power point. pela empresa

contratada. A atividade será ministrada pelo pelo instrutor contratado, que será

responsável por todo o desenvolvimento da atividade, desde a arrumação e preparação

do local  e dos equipamentos e materiais  que serão utilizados.

minimo de 30 pessoas. Sendo que os demais beneficiarios terão informações através dos

folder que serão disponibilizados.

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 divulgação: folder Informativo e carro de som

Kit Recursos Audio visuais: Data show, notebook, caixa de som , microfone , 

Kit lanche:  Pct guardanapo,  bolachas, suco e refrigerante. 

Kit de material de consumo:   pct de lixo de 100 lt, copo descartavel, àgua, combústivel 

para a locomoção da equipe Tecnica, mudas de plantas e demais ferramentas para o 

plantio.                                                                                               

Empresa Licitada e Equipe Técnica  da SEDUR.

Limpeza e preservação ambiental.

Empresa Licitada e Equipe Técnica  da SEDUR.

Palestra ambiental, orientações como é feito o Plantio e manutenção de mudas nativas  

(Execução Indireta)

Número/percentual de participante.

70 % dos beneficiarios 
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores / Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                                 2.100,00 

 Palestra  sobre Planejamento do orçamento famIliar e a racionalização dos gastos com a 

moradia. (Execução Indireta)

Sensibilizar os participantes da importância do planejamento e controle financeiro para

educação financeira e melhores praticas orçamentarias. O planejamento é um processo

contínuo e se relaciona com seus objetivos ja o plano é a consequência do planejamento.

De um planejamento nasce um plano financeiro e deve ser realizado por toda a família

levando em consideração os objetivos coletivos e individuais visando promover a

racionalização dos gastos com a moradia. A palestra sera de caráter informativo e

educativo, visando o desenvolvimento comunitário e a melhoria da qualidade de vida

dos beneficiários  com informações do planejamento e orçamendo familiar.

02h

Educação financeira e Planejamento 

Local Cedido no empreendimento.

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita através de informativos via carro de som e convite,

pela equipe executora da empresa licitada.

As palestras serão realizadas por meio de exposição oral com apresentação em power

point e demais recursos múltimidias.

uma maior organização no planejamento familiar , Favorecimento da adimplência.

minimo de 30 pessoas. Sendo que os demais beneficiarios terão informações através dos

folder que serão disponibilizados.

Empresa Licitada 

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 , combustivel para 

deslocamento dos colaboradores.                                                                                                                                                               

Kit divulgação: folder Informativo e carro de som

Kit Recursos Audio visuais: Data show, notebook, caixa de som , microfone, 

Kit lanche:  Pct guardanapo,  bolachas, suco e refrigerante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kit diversão: carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce , pula-pula,                                                                   

Empresa Licitada 

TOTAL

 Lista de presença,  Ata e registro fotográgrafico.

70% dos beneficiários
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores / Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                                 2.100,00 

Número/percentual de participante.

70 % dos beneficiarios 

minimo de 30 pessoas. Sendo que os demais beneficiarios terão informações através dos

folder que serão disponibilizados.

Empresa Licitada 

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: Folder informativo, convite e carro de som.

Kit Recursos Audio visuais: Data show, notebook, caixa de som , microfone,                             

kit lanche: bolacha de sal e doce, sucos e agua.                                                                                 

Kit diversão: carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce, pula-pula,

TOTAL

Palestra Empreendedorismo (Execução Indireta)

A Palestra Empreendedorismo tem como finalidade despertar o interesse dos moradores

locais a fomentar o interesse em empreender em diversas áreas de sua vida , como forma

de buscar o crescimento profissional e melhorar as condições de rendas para subsidiar

suas familias, possibilitando novas oportunidades de negócio.

Local Cedido no empreendimento.

Empresa Licitada e Supervisão da  Equipe Técnica  da SEDUR.

 Lista de presença ,Ata e registro fotográgrafico, 

02h

Empreendedorismo 

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita atraves de convite nos plantões sociais, bem como

pelo técnico responsável, realização da palestra de forma expositiva dialogada com a

ulilização de recursos multimidias com apresentação em power point. A atividade será

ministrada pelo pelo instrutor contratado, que será responsável por todo o

desenvolvimento da atividade, desde a arrumação e preparação do local e dos

equipamentos e materiais  que serão utilizados.
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ATIVIDADE

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

 

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                                 4.340,25 

04 horas

Terceira idade, saude, bem estar, atividade física, qualidade de vida 

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita no Plantão Social, carro de som. A atividade será

conduzida pela empresa contratada (licitante), sendo a responsável pela divulgação e todo

o desenvolvimento das atividades, desde a arrumação, preparação do local, dos

equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a supervisão e acompanhamento da

Equipe Técnica executora do PTTS. Poderão ser utilizadas animação fisica e motora, assim

com atividades de dança, ginástica laboral, ações na area de Saúde tais como : aferição de

pressão arterial, glicemia orientação sobre alimentação dentre outros, buscando

variedade nos exercícios a fim de que a atividade não seja monótona e entediante,

propondo exercícios criativos e imaginários, atividades lúdicas e recreativas.

Metas

Fomentar a boa relação de convivio entre os mesmos buscando uma maior adesão

ao grupo de idosos do empreendimento.

70% dos Beneficiarios

minimo de 30 pessoas.

Equipe Técnica SEDUR e Empresa Licitada.

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 lanche:  pct guardanapo, pct copo descartável, bolos, salgadinhos variados, frutas 

(bananas, melancia e mamão) sucos e refrigerantes. 

Kit divulgação: Carro de Som, Folder, convite e demais materiais necessarios para o 

desenvolvimento da atividade.                                                                                                                                                                                             

Kit Logistico: Locação de som, cadeiras, tendas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kit apoio: Auxilio para translado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kit participação: bone, camisetas, squaze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Plantão da Saúde: aferição da pressão arterial, medição glicemica, espaço aberto para 

dúvidas e informações básicas sobre saúde em geral, atendendo prioritariamente pessoas 

que tenham apresentado alguma variável nos testes anteriormente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Empresa Licitada.

 Lista de presença, ata e registro fotograficos. 

Total

A definir

Atividades com Grupo da Melhor Idade (Execução Indireta)

Conteúdo Atividade/

Objetivo

Objetiva proporcionar à população idosa deste residencial melhorias na qualidade de

vida, assim como em suas relações interpessoais, convivência comunitária,

desenvolvimento da autonomia e funcionando também como um momento de lazer. A

atividade visa propiciar àpopulação idosa dessa comunidade melhorias na qualidade de

vida, incentivando a

autonomia, a integração, uma melhoria nas relações interpessoais. Fomentando a

socialização, auto estima, motivação e convivência entre os idosos.

 
 
 
 
 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

10 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 407, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Subanexo I-B – Memória de Cálculo (Campo Belo II)/Chamamento Público nº 003/2018 
 

ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Maior socialização dos Beneficiarios

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                                 5.600,00 

Kit de material de consumo: pct de lixo de 100 lt; copos descartaveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kit divulgação: carro de som, panfleto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kit Logistico: Locação de som, cadeiras, tendas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kit diversão: carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce , pula-pula, cama elastica, 

piscina de bolinha, jogos, brinquedos ludicos e demais materias que serao utilizados nas 

atividades.                                                                                                                                           

Kit lanche: pct guardanapo, pct copo descartável, picolé, cachorro quente, frutas (banana, 

macã, laranja, melancia, mamão) refrigerante, suco e agua.                                              

Plantão da Saúde: aferição da pressão arterial, medição glicemica, espaço aberto para 

dúvidas e informações básicas sobre saúde em geral, atendendo prioritariamente pessoas 

que tenham apresentado alguma variável nos testes anteriormente.                                                                                                                          

Oficina de Dança: ritmos variados                                                                                                                                                                                 

Oficina para deficiente: inclusão dos beneficiarios que se faz presente na atividade sendo 

os  materiais necessarios para cada os tipos de deficiencia que se encontrar na ação

Empresa contratada com o apoio da Equipe Técnica da SEDUR.

No Residencial

4h (quatro horas)

Fortalecimento dos vinculos da convivencia em comunidade

Metodologia / Técnica

minimo de 200 pessoas.  

Empresa contratada com o apoio da Equipe Técnica da SEDUR.

Ata e Registro Fotografico

 Rua do Lazer e Cidadania (Execução Indireta)

Ruas de Lazer tem como diretriz fundamental a democratização das atividades de

recreação tendo como complementos o fortalecimento dos laços de amizade e

solidariedade entre os beneficiarios, por meio da inclusão, além disso visa proporcionar

um melhor desenvolvimento educacional e familiar.  As práticas esportivas e de lazer, nas 

mais diversas idades, é uma das melhores ferramentas para o processo de inclusão social,

além de aumentar a qualidade de vida, auto-estima e o bem-estar da população e

desenvolver atividades que auxiliem na introdução da criança e do adolescente nas

técnicas esportivas são muito importante para o seu desenvolvimento. A atividade

representam não somente a oportunidade de entretenimento e cultura à população

infantil, jovem e adulto mas também a integração entre as famílias e uma opção de

atratividade através de brincadeiras e noções de cidadania, cuidados com o meio-

ambiente, sempre de maneira bem humorada. Portanto nada mais é que um espaço onde

a comunidade tem para se divertir, se socializar de forma organizada e ainda buscar os

valores da sociedade estabelecendo vinculos com os demais moradores da comunidade.

A mobilização das famílias será por meio do Plantão Social e carro de som. A atividade

será conduzida pela empresa contratada (licitante), sendo a responsável pela divulgação e

todo o desenvolvimento das atividades, desde a arrumação, preparação do local, dos

equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a supervisão e acompanhamento da

Equipe Técnica executora do PTTS. Serão realizadas Atividades lúdicas e sócio educativas,

dentre elas podemos citar: futebol, vôlei, basquete de rua, queimada, pula-pula, corrida

de saco, dominó, dama, pula corda, pintura, música e dança. 

Será conduzida pela empresa contratada, sendo responsável por toda divulgação e o

desenvolvimento da atividade, desde a arrumação e preparação do local, equipamentos e

materiais que serão utilizados, sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica

executora do PTTS.

Número/percentual de participante.

Maior adesão dos moradores  do empreendimento a ação.

TOTAL  
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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$                                 3.568,75 

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.

ATIVIDADE

O curso de aperfeiçoamento profissional de boas práticas para manipuladores de

alimentos tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas a execução da

manipulação de alimentos de acordo com as legislações higiênico-santárias, visando

obtenção de um alimento seguro e de qualidade.

Empresa contratada

Conforme Carga Horária do Curso 20 horas, 

Técnicas de higienização e manipulação dos alimentos

Visa a execução para manipulação de alimentos de acordo as legislações higiênico-

santárias, visando obtenção de um alimento seguro e de qualidade.Conhecimentos

Tipos de contaminação;Noções de microbiologia: tipos de microrganismos,

microrganismos patogênicos e doenças transmitidas por alimentos;Boas Práticas de

manipulação de alimentos: higiene pessoal e saúde do trabalhador, higienização de

utensílios e controle de vetores e pragas;Noções de legislação sanitária.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.

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  e Manual de Boas Práticas Higiene e 

Manipulação de Alimentos.                                                                                                                               

Kit divulgação: carro de som, convite impresso e folder informativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Boas Praticas de Higiene e Manipulação de Alimentos (Execução Indireta)

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participantes, lista de 

presença, fotos e certificados emitidos.

TOTAL  
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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$                                 6.000,00 

 Curso de Fabricação de Bolo no Pote (Execução Indireta)

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.

Empresa contratada

Conforme Carga Horária do Curso 20 horas.

Técnicas em fabricação de bolo e recheio

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.

TOTAL

ATIVIDADE

75% de participantes certificados

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

cursos.

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participantes, lista de 

presença, fotos e certificados emitidos.

20 Participantes.

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: cozinha,  farinha de trigo, ovos, açucar, massas, recheios, caldas, montagem 

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

Empresa contratada
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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$                                 9.408,00 

 Curso Produção de Confeitaria  (Execução Indireta)

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, e demais 

materiais necessários .                                                                    

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

KIT didatico: Apostila, caneta, bloco de anotações, Equipamento EPIs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

KIt Ferramental: untesilios de cozinha, forno, mesa, cadeiras igredientes para a execução 

das receitas na realização das atividades práticas.

Kit divulgação: Planfleto informativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Empresa licitada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participante para avaliar 

a Empresa sobre as  práticas e  técnicas aprendidas, lista de presença, registro fotográfico e 

cópia dos  certificados emitidos.

TOTAL

ATIVIDADE

Qualificar os profissionais para executar trabalhos relacionados a confeitaria desde a

fabricação e decoração de bolos e docinhos para festas, cupcake dentre outros. O

confeiteiro, muito mais do que outras profissões, pode realizar o grande sonho da maior

parte dos brasileiros, que é montar um negócio próprio e deixar de ser empregado. Tendo

talento para fazer doces, bolos, tortas, cupcakes e outros doces finos, poderá fazer em sua

própria casa e oferecer a estabelecimentos que trabalham com alimentos, ou mesmo

supermercados.

No empreendimento

Conforme carga horária do curso 80 horas sendo 04 h/dia com duração de 20 dias letivos 

Técnicas de Confeitaria 

A metodologia adotada visa respeitar a individualidade de cada aluno; buscando sempre

os aspecto mais importante do aprendizado, observando sempre a avaliação constante

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

datashow, Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem a média do 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.

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 
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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$                                 8.150,00 

Curso de Fabricação de Coxinhas Gourmet (Execução Indireta)ATIVIDADE

Preparar os beneficiarios ara o desenvolvimento de competências relativas a produção

coxinha gourmet, com estilo e refinamento, com vistas a inseri-los no mercado de

Trabalho Formal.

Empresa contratada

Conforme Carga Horária do Curso 60 horas

Técnicas em Produção de Tortas Geladas

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.

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.

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: cozinha,  farinha de trigo, ovos, recheios como: camarão, legumes, vegano, 

carne seca, calabresa, bacalhau, strogonoff, mortadela, entre os demais materiais 

necessarios para execução das aulas praticas.

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participantes, lista de 

presença, fotos e certificados emitidos.

TOTAL
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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$                                 2.800,00 

Oficina sobre abertura e legalização de empresas (Execução indireta )ATIVIDADE

Proporcionar ao aluno a aquisição de conhecimentos para a condução do processo de

abertura e legalização de empresas, no que tange os procedimentos e a documentação

necessária.

No empreendimento

04 horas

abertura e legalização de empresa

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita atraves de convite nos plantões sociais, divulgação

em carro de som bem como pelo técnico responsável, realização da palestra de forma

expositiva dialogada com a ulilização de recursos multimidias com apresentação em

power point. A atividade será ministrada pelo pelo instrutor contratado, que será

responsável por todo o desenvolvimento da atividade, desde a arrumação e preparação

do local  e dos equipamentos e materiais  que serão utilizados.

Número/percentual de participante.

Metas 70 % dos beneficiarios 

minimo de  30 pessoas.

 Empresa Licitada.

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.                                                                                                                                                               

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 Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kit Lanche : pct guardanapo, pct copo descartável, pão, mortandela, suco e agua. 

Salgadinhos Variados, bolos, refrigerante e sucos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Empresa Licitada 

Questionhário avaliativo, lista de presença, ata e registro fotograficos

TOTAL  
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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$                                 3.000,00 

 Qualidade no atendimento e postura profissioal (Execução Indireta) 

4 horas 

Qualidade no atendimento e Postura Profissional.

A metodologia adotada visa respeitar a individualidade de cada aluno; buscando sempre

os aspecto mais importante do aprendizado, observando sempre a avaliação constante

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

datashow, Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem a média do 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. O conteúdo desta atividade abrangem os princípios da

excelência no atendimento tais como: assertividade e resolutividade; os erros do

atendimento;

as atitudes pessoais que facilitam o bom atendimento e as que podem comprometê-lo; a

humanização do atendimento; nivel de satisfação dos clientes, o papel do profissional

ético e responsável pela satisfação do cliente; o crescimento profissional e os bons

motivos para atender bem.

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.

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

refrigerantes.                                                                     

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

KIT didatico: caneta, bloco de anotações,                                                                                                                                

Kit divulgação: Planfleto informativo, convite e carro de som.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Empresa licitada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, lista de presença, registro 

fotográfico e cópia dos  certificados emitidos.

TOTAL

ATIVIDADE

Tem por objetivo conhecer as técnicas e recursos para aprimorar o atendimento aos

clientes, com foco na satisfação, na humanização do atendimento, na qualidade, na

assertividade, na resolutividade, na responsabilidade e na ética.

No empreendimento

 20 alunos 

Empresa licitada e Equipe Técnica da SEDUR.
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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$                                 3.000,00 

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.Promover oficina de cunho educativo, visando o desenvolvimento pessoal e

profissional bem como capacitar os beneficiarios para melhorar as chances para adentrar

ao mercado de trabalho. A aparência pessoal é de fundamental importância para o sucesso

social e profissional. È de suma importancia a valorização da aparência pessoal cuidando

com carinho de seus cabelos, pele e mãos; Fiquem sempre atentos quanto ao vestuário

(meias, sapatos, bolsa, pasta, etc); Mantenham o equilíbrio visual, ou seja, sejam distintos

e discretos.

Metas

Empresa Licitada e  apoio da Equipe Técnica  da SEDUR.

No empreendimento

Elaboração de Curriculos e a importancia do cuidado com a imagem pessoal e Dicas de

apresentação pessoal

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita atraves de convite nos plantões sociais, divulgação

em carro de som bem como pelo técnico responsável, realização da palestra de forma

expositiva dialogada com a ulilização de recursos multimidias com apresentação em

power point. A atividade será ministrada pelo pelo instrutor contratado, que será

responsável por todo o desenvolvimento da atividade, desde a arrumação e preparação

do local  e dos equipamentos e materiais  que serão utilizados.

Número/percentual de participante.

Equipe Técnica SEDUR e Empresa Licitada.

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, pão, mortandela, suco e agua. 

Salgadinhos Variados, bolos, refrigerante e sucos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

kit Participante: Curriculum impresso                                                                              

Questionhário avaliativo, lista de presença, ata e registro fotograficos

Oficina de Curriculos e  Técnicas de apresentação pessoal para o trabalho                

(Execução indireta )

04 horas

70 % dos beneficiarios 

minimo de 30 pessoas. Sendo que os demais beneficiarios terão informações através dos

folder que serão disponibilizados

TOTAL
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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$                                 3.100,00 

No Empreendimento 

04hrs.

Aproveitamento Integral dos Alimentos, 

Oficina de Reaproveitamento Consciente dos Alimentos                                              

(Execução Indireta)

Metodologia / Técnica

100 % da quantidade de parcipantes 

TOTAL

Equipe Técnica Executora e Empresa Licitada.

Kit material de expediente: Caneta, resma de papel A4,ficha de inscrição e demais 

materiais necessários . 

Kit de material de consumo: pct de lixo de 100 lt; copo descartavel e água,gêneros 

alimenticios para a oficina, untensilios de cozinha e equipamento de proteção individual 

e combustivel para deslocamento dos colaboradores.                                                                                                                                                               

Kit divulgação: Folder informativo, Convite Impresso e carro de som.

Kit Recursos Audio visuais: Data show, notebook, caixa de som , microfone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kit Lanche: suco da casca do abacaxi,  bolo da casca da banana, dentre outros para 

complementar atividade.                                                                                                                                                                                                  

Instrutor contratado, Equipe Técnica Executora.

 lista de presença, Ata, fotos e  certificado de participação.

A mobilização das famílias será feita atraves de convite nos plantões sociais, divulgação

em carro de som bem como pelo técnico responsável e empresa Licitada. Sera realizado a

oficina com a aquisição dos itens para atividade teorica e prática simulando os

ingredientes e a realidade das familias beneficiadas. Veja o que aproveitar: Folhas de

cenoura, beterraba, batata-doce, nabo, couve-flor, abóbora, hortelã, repolho, brócolis e

rabanete. Cascas de: batata inglesa, cenoura, chuchu, beterraba, abóbora, laranja, banana,

abacaxi, mamão, maçã, pepino, berinjela, melão, maracujá, goiaba e manga. Talos de:

couve-flor, brócolis, beterraba, salsinha, couve e espinafre. Entrecasca de: melancia e

maracujá. Sementes de: abóbora e melão. Portanto, as cascas, folhas e talos que iriam para

o lixo podem ser bem aproveitados, ajudando na redução do desperdício, fazendo parte

do seu plano alimentar e de sua família e servindo para suprir as carências nutricionais do

organismo. E, ainda, tornará suas refeições mais diferentes e com maior valor nutritivo.

30 Participantes. Sendo que os demais beneficiarios terão informações através dos folder

que serão disponibilizados.

Número/percentual de participante

A educação é um fator essencial até para o trato com os alimentos, precisamos evitar o

desperdício, promovendo o reaproveitamento integral de frutas e verduras. Com um

pouco de criatividade, o que antes tinha como destino o lixo, passa a ser a refeição

principal de muitas famílias. É possível criar várias receitas com cascas de frutas, talos,

folhas, sementes e outros alimentos que não são considerados nobres. Tem como

beneficios ensinar as famílias beneficiadas a trabalhar com a Economia Doméstica,

aproveitando integralmente suas compras e evitando ao

máximos desperdícios.

Metas
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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$                                 6.000,00 

Metas

Fabricação de Bolos Tocantinenses (Execução indireta)

Metodologia / Técnica

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 

20 horas sendo 04h/dia totalizando 05 dias letivos.

Fabricação de bolos tradicionais.

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. Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem a média do 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.

Número/percentual de participante

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: Ovos, leite, fermento, chocolate, farinhas, polvilho, manteiga, acúcar e 

demais ingredientes necessarios.

Instrutor contratado, Equipe Técnica Executora.

Questionário avaliativo, lista de presença e fotos.

TOTAL  
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ATIVIDADE

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$                                 8.150,00 

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,Epuipamento de proteção individual, 

Aquisição de  equipamentos e produtos necessários para a realização  das atividades 

práticas do curso.

Kit divulgação: Planfleto informativo, convite e carro de som .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Empresa licitada 

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participante para avaliar 

a Empresa sobre as  práticas e  técnicas aprendidas, lista de presença, registro fotográfico e 

cópia dos  certificados emitidos.

TOTAL

Capacitar ao aluno para a fabricação de diversos tipos de massas para pizzas, a partir do

domínio de técnicas para fabricação de massa básica, massa especial. Preparo de diversos

recheios, molhos simples e molhos aromáticos, dominar a técnica de montagem das

massas, e entender a importância da higiene na manipulação dos alimentos. 

Técnicas de Fabricação de Pizzas.

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

disciplinas; utilização de aulas práticas com técnicas de preparação de pizzas e recheios

diversos.Buscando aspecto mais importante do aprendizado, observando a avaliação

constante do rendimento do aluno, as aulas serão teorica e práticas. Os participantes

deverão ter frequência de 75% e atingirem a média do 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.

75% de participantes certificados

No empreendimento

Conforme carga horária do curso 60 horas sendo 04 h/dia com duração de 15 dias letivos

Curso de Montagem e Fabricação de Pizzas  (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$                                 7.000,00 

 Curso de Produção de Tortas Geladas  (Execução Indireta)

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.

ATIVIDADE

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na produçao de tortas geladas,

fomentando o aumento de renda familiar, com vistas a inseri-los  no mercado de Trabalho 

Formal.

Empresa contratada

Conforme Carga Horária do Curso (40 horas), sendo realizado 04 horas diárias de curso,

totalizando 10 dias. 

Técnicas em Produção de Tortas Geladas

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.

75% de participantes certificados

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: cozinha,  farinha de trigo, ovos, açucar, oleo, carne, frango e demais materiais  

para execução das aulas praticas.

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participantes, lista de 

presença, fotos e certificados emitidos.

TOTAL  
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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$                                 3.000,00 

 Curso Fabricação de docinhos, bombons e trufas (Execução Indireta) 

Preparar profissionais para auxiliar no planejamento, preparo e manipulação de

alimentos na fabricação de docinhos,bombons e trufas, 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.

No empreendimento

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

TOTAL

Técnicas de fabricação de Bombons e Trufas.

A metodologia adotada visa respeitar a individualidade de cada aluno; buscando sempre

os aspecto mais importante do aprendizado, observando sempre a avaliação constante

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

datashow, Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem a média do 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.

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 igredientes para a execução 

das receitas na realização das atividades práticas.

Kit divulgação: Planfleto informativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Empresa licitada e Equipe Técnica da SEDUR.

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, lista de presença, registro 

fotográfico e cópia dos  certificados emitidos.

ATIVIDADE
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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$                                 6.252,00 

Fabricação de Pães Salgados, Doces e Semi-doces - (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 .                                                                    

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: Untensilios de cozinha, rolo , farinha, acucar, manteiga, fermento,ovos, 

frango, carne, salsicha e demais ingredientes necessarios para a fabricação dos produtos.

Kit divulgação: Planfleto informativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Empresa licitada 

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo , lista de presença, registro 

fotográfico e cópia dos  certificados emitidos.

TOTAL

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.

ATIVIDADE

Qualificar os participantes na fabricação de Pães Salgados, Doces e Semi Doces, realizando 

a mistura de ingredientes em doses adequadas e utilizando máquinas e equipamentos em 

condições de qualidade, higiene e segurança.

No empreendimento

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

Técnicas de Fabricação de pães e salgados.

A metodologia adotada visa respeitar a individualidade de cada aluno; buscando sempre

os aspecto mais importante do aprendizado, observando sempre a avaliação constante

do rendimento do aluno, as aulas serão teórica e práticas;podendo ser utilizado o

datashow, Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem a média do 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.

75% de participantes certificados
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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$                                 8.150,00 

Técnicas de Depilação  (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 .                                                                    

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

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: Planfleto informativo, convite e carro de som .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Empresa licitada 

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participante para avaliar

a Empresa sobre as práticas, lista de presença, registro fotográfico e certificados

emitidos.

TOTAL

O curso técnicas de depilação tem como objetivo capacitar os beneficiarios 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.

No empreendimento

60 horas semanais

Técnicas de Depilação 

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

disciplinas; utilização de aulas práticas com técnicas de preparação de pizzas e recheios

diversos. Buscando aspecto mais importante do aprendizado, observando a avaliação

constante do rendimento do aluno, as aulas serão teorica e práticas. Os principais

assuntos abordados serão limpeza, higienização, desinfecção e esterilização. A

importancia da utilização dos equipamento de proteção individual. Recepção e

atendimento ao cliente. Sistema tegumentar: Pele - camadas, funções e estrutura.Estrutura

do pelo: Funções e tipos de pelos, folículo piloso e ciclo piloso. Características das

patologias relacionadas aos pelos: hipertricose, hirsutismo, alopecia areata.Tipos de fichas

e instrumentos para registro de avaliação da pele e pelos para depilação. Os participantes

deverão ter frequência de 75% e atingirem a média do 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.

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.

ATIVIDADE
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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$                                 9.148,00 

40 horas 

Técnicas de Unhas Decorativas 

Questionário avaliativo, lista de presença e Registro Fotografico

Número/percentual de participante

No Empreendimento 

Alongamento de unhas com decoração (Execução Indireta) 

Aperfeiçoar os profissionais que atuam no embelezamento de mãos e pés 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.

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: lampada UV, alcool em gel, Tips ( unhas Postiças brancas e transparentes), 

lixa fecha poros, cola para tips, cortador de tips, lixa flez, selante demais materias 

necessarios para atividade.

Kit divulgação: carro de som, convite impresso.

Instrutor contratado

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. Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem a média do 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.

Metas 75 % da quantidade de parcipantes 

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$                               28.000,00 

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, lista de presença diária, fotos 

diárias e certificados emitidos.

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

TOTAL

Metodologia / Técnica

Equipe Técnica Executora e Apoio Tecnico

Técnicas de penteado e maquiagem.

No Residencial

Conforme carga horária do curso (160 horas), sendo realizado 04 horas diárias de curso,

totalizando 40 dias

75% de participantes certificados

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.

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

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 para

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

trabalho formal.

20 Participantes

Curso de Penteado e Maquiagem  (Execução Indireta)

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 e

maquiagem, utilizando materiais e produtos adequados às práticas de penteados e

maquiagem de acordo com as necessidades do cliente, o tipo de cabelo, feições faciais e

conforme as noções de biossegurança exigidas da profissão.O maquiador é o profissional

que realiza procedimentos para diversos tipos de maquiagens, considerando as

necessidades do cliente e as tendências da moda.Poderão trabalhar como autônomo ou

empregado em salões e institutos de beleza ou em residências, lojas de cosméticos,

funerárias e empresas/instituições que demandem serviços de beleza.

Relaciona-se com clientes, fornecedores e demais profissionais de beleza, contribuindo

para o trabalho em equipe e a fidelização do cliente.
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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$                                 7.800,00 

 Curso Desing de Sombrancelhas  com Henna (Execução Indireta) 

A metodologia adotada visa respeitar a individualidade de cada aluno; buscando sempre

os aspecto mais importante do aprendizado, observando sempre a avaliação constante

do rendimento do aluno, as aulas serão teórica e práticas;podendo ser utilizado o

datashow, Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem a média do 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.

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 proteção individual.                                                                                                                                                                                                                                                                            

KIt Ferramental: 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: Planfleto informativo, convite e carro de som .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Empresa licitada e Equipe Técnica da SEDUR.

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo , lista de presença, registro 

fotográfico e cópia dos  certificados emitidos.

TOTAL

Técnicas de desing de Sombrancelhas.

ATIVIDADE

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.

No empreendimento

Conforme carga horária do curso 60 horas sendo 04 h/dia com duração de 15 dias letivos 
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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$                               10.293,00 

 Curso  Recepcionista  (Execução Indireta)

  Minimo 20 alunos e máximo de 30 participantes 

Empresa licitada e Equipe Técnica da SEDUR.

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participante para avaliar 

a Empresa sobre as  práticas e  técnicas aprendidas, lista de presença, registro fotográfico e 

cópia dos  certificados emitidos.

Empresa licitada e Equipe Técnica da SEDUR.

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

xerox, lápis preto,cx lápis de cor, apontador, borracha, fita crepe; data show, notebook, 

quadro e demais materias  necessários.                                                                    

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

KIT didatico: Apostila, caneta, bloco de anotações.

Kit divulgação: Planfleto informativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Conforme carga horária do curso 160 horas sendo 04 h/dia com duração de 40 dias letivos 

Técnicas de Recepção 

A metodologia adotada visa respeitar a individualidade de cada aluno; buscando sempre

os aspecto mais importante do aprendizado, observando sempre a avaliação constante

do rendimento do aluno,  as aulas serão teorica e atividade de simulação práticas;podendo 

ser utilizado o datashow, Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem a

média do 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.

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.

TOTAL

ATIVIDADE

O recepcionista é um profissional que elabora, organiza e realiza procedimentos de

recepção e atendimento ao cliente em empresas de pequeno, médio e grande porte de

diversos segmentos da economia, bem como órgãos públicos e do terceiro setor, seja

como empregado,

seja como prestador de serviços. Esse profissional presta informações e orientações gerais,

sempre observando as normas internas da empresa. Atua em equipe, interagindo com

colegas de trabalho e funcionários de outros setores, respeitando as necessidades dos

clientes internos e externos e contribuindo para a sua satisfação e fidelização.

No empreendimento
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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$                               15.850,00 

Curso Operador de Caixa  (Execução Indireta)

Gestão Administrativa 

A metodologia adotada visa respeitar a individualidade de cada aluno; buscando sempre

os aspecto mais importante do aprendizado, observando sempre a avaliação constante

do rendimento do aluno, as aulas serão teorica e atividades de simulação

práticas;podendo ser utilizado o datashow, Os participantes deverão ter frequência de

75% e atingirem a média do 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.

ATIVIDADE

A definir

Conforme carga horária do curso 160 horas sendo 04 h/dia com duração de 40 dias letivos 

Empresa licitada 

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, lista de presença, registro 

fotográfico e cópia dos  certificados emitidos.

TOTAL

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.

Minímo de 20 alunos e máximo de 35 participantes 

Empresa licitada e Equipe Técnica da SEDUR.

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

xerox, lápis preto,cx lápis de cor, apontador, borracha, fita crepe; data show, notebook, 

quadro, e demais materiais necessários .                                                                    

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

KIT didatico: Apostila, caneta, bloco de anotações.

Kit divulgação: Planfleto informativo, convite e carro de som .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fornecer, ao aluno, subsídios para que atue de maneira profissional, ética e cortês, no

desempenho de suas funções, nos diferentes estabelecimentos que necessitam deste tipo

de profissional tão importante para a empresa com vistas a inseri-los no mercado de

Trabalho Formal.Propiciar o desenvolvimento do participante do curso através de

atividades que estimulem e fomentem habilidades, conhecimentos, atitudes e valores de

forma potencialmente criativa e que possibilite o aprimoramento permanente. Estimular,

por meio de situações de aprendizagens e atitudes empreendedoras, sustentáveis e

colaborativas nos alunos. Fomentar uma avaliação processual e formativa fundamentada

em indicadores das habilidades, os quais permitam a todos os participantes do processo

educativo a certificação da aprendizagem

 
 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

30 
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BR 242, KM 407, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, Bloco H, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 

Subanexo I-B – Memória de Cálculo (Campo Belo II)/Chamamento Público nº 003/2018 
 

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$                               17.887,50 

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, lista de presença diária, fotos 

diárias e certificados emitidos.

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

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na área de Mecânico em motocicleta,

fomentando o aumento de renda familiar, com vistas a inseri-los  no mercado de Trabalho 

Formal.

A definir

Conforme carga horária do curso (160 horas), sendo realizado 04 horas diárias de curso,

totalizando 40 dias

Técnicas de mecânico de motocicletas.

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.

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

 Curso de Mecânico em Manutenção de Motocicleta (Execução Indireta)

TOTAL

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, e EPI's                                                                                                                                     

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

kit didatico:  oléo, gracha, espuma, chaves diversas, motos, motores e demais materiais 

necessarios para realização da atividade.        
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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$                               13.140,00 

Curso de Mecanico de Ar Condicionado tipo Janela e Splint  (Execução Indireta.)

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.

TOTAL

Capacitar os beneficiarios a trabalharem no ramo de refrigeração fazendo

dimensionamento, orçamento, instalação e manutenção em ar condicionados SPLIT

tradicional e inverter, com ou sem experiência com formato dinâmico e prático no

aprendizado na área de refrigeração . Instalar e realizar manutenção de equipamentos de

refrigeração e climatização, executando a montagem e a substituição de componentes

elétricos e mecânicos, de acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade,

segurança, higiene e saúde. Desenvolvendo as possibilidades de atuação em Indústrias,

revendas, Oficinas Mecânicas, Empresas de Inspeção Técnica, Assistência Técnica e

Prestação de Serviços.  

A definir

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 e demais 

materiais necessários .                                                                    

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

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

KIt Ferramental: Mesas, cadeiras, Materiais para a execução das aulas práticas (fios, gás,  

aparelhos de ar condicionado sufiente para a realização da atividade pratica,  e demais 

ferramental necessários.

Kit divulgação: Planfleto informativo.                                   

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Empresa licitada e Equipe Técnica da SEDUR.

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participante para avaliar 

a Empresa sobre as  práticas e  técnicas aprendidas, lista de presença, registro fotográfico e 

cópia dos  certificados emitidos.

Conforme carga horária do curso 160 horas sendo 04 h/dia com duração de 40 dias letivos 

Técnicas  de refrigeração em ar condicionado tipo janela split

A Metodologia adotada visa respeitar a individualidade de cada aluno; buscando sempre

os aspecto mais importante do aprendizado, observando sempre a avaliação constante

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

datashow, Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem a média do 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.

75% de participantes certificados

ATIVIDADE
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ATIVIDADE

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$                               12.138,80 

A definir

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, lista de presença, registro 

fotográfico e cópia dos  certificados emitidos.

TOTAL

Conforme carga horária do curso 160 horas sendo 04 h/dia com duração de 40 dias letivos 

Eletricidade 

A metodologia adotada visa respeitar a individualidade de cada aluno; buscando sempre

os aspecto mais importante do aprendizado, observando sempre a avaliação constante

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

datashow, Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem a média do 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.

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  e demais 

materiais necessários..                                                                    

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

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

20 pares de botas.                                 

Kit Ferramental:Materiais para a execução das aulas práticas, bancadas, fio para instalação, 

alicates, multimetros, e demais ferramenta e materias necessarios para a execução da 

atividade prática.

Kit divulgação: Planfleto informativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Empresa licitada

Curso Eletricista Instalador Residencial  (Execução Indireta)

Executar e manter as instalações elétricas em edificações conforme projetos, normas

técnicas vigentes e procedimentos específicos, planejando o trabalho de forma limpa e

organizada, assegurando o desenvolvimento do processo de execução das obras dentro

dos prazos com segurança, qualidade, economia e respeito ao meio ambiente.
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores / Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                               14.000,00 

Curso de Eletricista Montador e Instalador de Redes Distribição de Energia  (Execução 

Indireta)

Conforme Carga Horária do Curso 204 horas, sendo realizado 04 horas diárias de curso,

totalizando 51dias. 

Técnicas em eletricista montador e instalador de redes 

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.

75% de participantes certificados

DESCRIÇÃO UN

ATIVIDADE

Capacitar os profissionais para o desenvolvimento de conhecimentos relativos a

construção e manutenção de funcionamento adequado e seguro de redes de distribuição

de energia elétrica de média e baixa tensão e estrutura de iluminação pública, realizar

serviços técnicos comerciais seguindo normas especificas, ténicas, de segurança, qualidade

e meio ambiente, fomentando o aumento de renda familiar, com vistas a inseri-los no

mercado de Trabalho Formal.

A definir

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

cursos. Final do curso os participantes deverão ter adquirido conhecimento suficiente

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

trabalho formal.

20 Participantes.

Equipe Técnica Executora e Apoio técnico.

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

demais materias necessarios para execução dos cursos                                                                                                                                                

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                   

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

kit didatico: sala de laboratorio e materiais necessarios para aulas praticas  

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário aplicado aos participantes para avaliação 

da Empresa contratada sobre as  práticas e  técnicas aprendidas, lista de presença e fotos e 

certificados emitidos.

VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

TOTAL
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ATIVIDADE

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$                               16.362,50 

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participante para avaliar 

a Empresa sobre as  práticas e  técnicas aprendidas, lista de presença, registro fotográfico e 

cópia dos  certificados emitidos.

TOTAL

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,cx lápis de cor, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kit Ferramental: Laboratorio de Informatica, contendo mesas , cadeiras , data show, 

impressora, acesso a internet e os sistemas operacionais.

Kit divulgação: Planfleto informativo e carro de som.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Empresa licitada 

Conforme carga horária do curso 160 horas sendo 04 h/dia com duração de 40 dias letivos 

Operação básica dos sistemas operacionais.

A metodologia adotada visa respeitar a individualidade de cada aluno; buscando sempre

os aspecto mais importante do aprendizado, observando sempre a avaliação constante

do rendimento do aluno, as aulas serão teorica e atividades práticas de 01 aluno por

computador, podendo ser utilizado o datashow, Os participantes deverão ter frequência

de 75% e atingirem a média do 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.

Capacitar profissionais para instalar, configurar e utilizar aplicativos de escritórios,

sistemas operacionais cliente e softwares de internet, preparando profissionais para

organizar a entrada e saída de dados em sistemas de informação, de acordo com normas e

procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde. 

 Curso Operador de Computador  (Execução Indireta)

A definir
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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$                               13.600,00 

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.

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

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: Máquinas de costura, linhas, mesas, tesousas, lápis , régua, ferro, papel, 

cadeiras, agulhas, tecidos e demais materiais necessarios para a montagem do laboratorio 

de corte e costura.

Empresa contratada

Técnicas de costura

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, lista de presença diária, fotos 

diárias e certificados emitidos.

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

TOTAL

Corte e Costura Sob Medida (Execução Indireta)

Qualificar profissionais para construir moldes, considerando medidas tiradas do corpo

humano; cortar tecido, tendo calculado as metragens de tecido necessárias e executar

operações de costura, em máquina reta, controlando a qualidade do trabalho realizado,

organizando o posto de trabalho, e seguindo normas ambientais e de saúde e segurança.

A definir

Conforme carga horária do curso (160 horas), sendo realizado 04 horas diárias de curso,

totalizando 40 dias
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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$                               14.200,00 

 Curso de Aplicação de Porcelanato Liquido (Execução Indireta) 

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT.

A definir

Conforme Carga Horária do Curso 60 horas

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.

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.

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

Kit Aluno:  apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                      

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

kit didatico: Rolos, sapatos de prego,  suportes especiais, hastes para mistura 

(misturadores), rodos dentados, rodos niveladores, carrinhos para transporte, espátulas 

dentadas, bases para elevação, desempenadeiras, equipamentos de proteção e demais 

materiais necessarios para realização da atividade.  

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, lista de presença diária, fotos 

diárias e certificados emitidos.

Técnicas de Aplicação de Porcelanato Liquido

Equipe Técnica Executora e Apoio Tecnico

QDE VALOR TOTAL (R$)

TOTAL

20 Participantes

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na área de Aplicação de Porcelanato

Liquido , fomentando o aumento de renda familiar, com vistas a inseri-los  no mercado de 

Trabalho Formal.

ATIVIDADE
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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 

Curso de Informática Básica – Windows  (Execução Indireta)ATIVIDADE

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, lista de presença, fotos diárias e 

certificados emitidos.

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

TOTAL

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.

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.

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

Técnicas em informática básica

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.
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores / Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                               21.308,67 

Curso de Operador de Retro Escavadeira (Execução Indireta)

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

cursos. Final do curso os participantes deverão ter adquirido conhecimento suficiente

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

trabalho formal.

20 Participantes.

Equipe Técnica Executora e Apoio técnico.

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

demais materias necessarios para execução dos cursos                                                                                                                                                

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                   

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

kit didatico:  materiais necessarios para aulas praticas  

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário aplicado aos participantes para avaliação 

da Empresa contratada sobre as  práticas e  técnicas aprendidas, lista de presença e registro 

fotográficos  e certificados emitidos.

TOTAL

Conforme Carga Horária do Curso (160 horas), sendo realizado 04 horas diárias de curso,

totalizando 40 dias. 

Técnicas em Operador de Retro Escavadeira

A definir

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na área de Operador de Retro

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

mercado de Trabalho Formal.

ATIVIDADE

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.

75% de participantes certificados

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)
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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$                                 4.512,00 

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

TOTAL

Reunião e Visitas Domiciliares para a Aplicação da Pesquisa de Avaliação Final (Execução 

Indireta)

Avaliação do Programa 

Avaliar quantitativamente e qualitativamente os resultados alcançados com a

implementação do PTTS. 

no empreendimento

Conforme demanda 

Metodologia / Técnica

Avaliação do PTTS

Empresa Licitada

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.                                                                                                   

Kit diversão: Carrinho de Pipoca doce e Salgada e Pula - Pula.                                                                        

Empresa Licitada

Formulários  preenchidos da pesquisa de satisfação e registro fotográfico.

A mobilização das famílias será feita através de informativos entregues para os

beneficiarios e carro de som. Visitas domiciliares para aplicar questionário por uma

empresa contratada tabulação e sistematização os dados e emitir relatório e apresentar a

comunidade.  

Nivel de satisfação dos beneficiarios

70% dos Questionários Aplicados tabulados e sistematizados.

477 familias.
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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$                                 7.610,00 

 Finalização do Projeto  (Execução Indireta)

Exposição das práticas e cursos trabalhados mediante apresentação em power point,

Entrega de Certificados, apresentação de depoimentos da população e de lideres

comunitários.                         

no residencial

04 horas 

Açoes desenvolvidas no Projeto e Resultados alcançados 

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita através de informativos entregues no residencial,

equipe técnica executora do PTS e carro de som, momento socialização com as famílias

beneficiadas, entrega dos Certificados, finalizando com apresentação cultural , exposição

dos trabalhos desenvolvidos no decorrer da execução do PTTS.

Maior participação dos beneficiario das atividades desenvolvidas no emprendimento

ata e registro fotográficos 

90%  da Participação dos Concluintes dos cursos executados

minimo de 150 Familias 

Empresa licitada

Kit Logistico: Locação de som, cadeiras, tenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kit de material de consumo: pct de lixo de 100 lt, copos descartaveis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kit Divulgação: Divulgação em carro de som e convites,                                                                                                                                                               

Kit diversão: carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce,  e pula-pula, jogos,                                                                                                                                                                                                                                                                                  

brinquedos ludicos e demais materias que serao utilizados nas atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kit Participação: camisetas, bones, Copo Long Drink Personalizado respectivamente com  

o nome do emprendimento 330ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Oficina expositiva: exposição de atividade que foram desenvolvidadas no decorrer do 

projeto tencnico social                                                                                                                                                                                                            

Oficina sobre inclusão na vida profissional: materiais necessarios para realização da 

inclusão dos beneficiarios na vida profissional.

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

Empresa licitada

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

 R$                                    250,00 

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

Kit material de expediente: Computador, impressora, caneta, resma de papel A4, tesoura,

pincel atômico, cartolina, xerox, lápis preto, cx lápis de cor, apontador, cartucho preto e

colorido, borracha, fita crepe, e demais materiais necessários.

Metodologia / Técnica

Elaborar o relatório baseado na análise dos relatórios produzidos e dos 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 do RT do PTTS, que será também responsável pelo

acompanhamento e avaliação das atividades e prestar orientação técnica a todos os

profissionais envolvidos, fazer as visitas domiciliares para avaliação e dar

redirecionamento quando for o caso e supervisionar uso dos equipamentos e materiais

que serão utilizados.

Número/percentual de participante.

Relatório produzido e apresentado, 100% do Projeto executado e objetivos atingidos.

Equipe Executora.

Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

04 horas.

 Relatório Mensal (Execução Direta)

Visa apresentar  os resultados alcançados na execução do PTTS.

TOTAL

Elaboração  do relatório Final.
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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

Recursos Humanos

 R$                                    250,00 

 Relatório  Final e Avaliação das Atividades ( Execução Direta)

Visa apresentar  os resultados alcançados na execução do PTTS.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

04 horas

Elaborar o relatório Final.

Metodologia / Técnica

Relatório da atividade, ATA, Registro fotografico

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.

Número/percentual de participante.

Elaborar o relatório baseado na análise dos relatórios produzidos e dos 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 do RT do PTTS, que será também responsável pelo

acompanhamento e avaliação das atividades e prestar orientação técnica a todos os

profissionais envolvidos, fazer as visitas domiciliares para avaliação e dar

redirecionamento quando for o caso e supervisionar uso dos equipamentos e materiais

que serão utilizados.

Relatório produzido e apresentado, 100% do Projeto executado e objetivos atingidos.

Equipe Executora.

Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

TOTAL

Secretaria de Desenvolvimento Urbano
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 

 
SUBANEXO II-A 

 

Eixo Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Plantão Social - atendimentos às familias  R$         2.000,00  R$         2.000,00  R$         2.000,00  R$         2.000,00  R$         2.000,00  R$         2.000,00  R$       12.000,00 

Reunião para repassar informações 

sobre o PMCMV, cadastro unico dos 

programas sociais  e desenvolvimento 

Comunitário  (execução direta)

 R$         1.200,00  R$         1.200,00 

Reunião com atores locais, escolha do 

representante do setor (execução direta) 
 R$         1.200,00  R$         1.200,00 

Palestra interação Familia X Escola uma 

relação necessária. (execução direta)
 R$         1.200,00  R$         1.200,00 

Atividades com grupo de idosos .  R$         3.000,00  R$         3.000,00 

Rua  do  Lazer e cidadania  R$         4.700,00  R$         4.700,00 

 Evento Vida Saudável  R$         5.340,00  R$         5.340,00 

Palestra ambiental com mutirão de 

limpeza, Plantio e manutenção de mudas 

nativas (Execução indireta)

 R$         2.286,50  R$         2.286,50 

Palestra sobre Empreendedorismo  -  

(execução indireta) 
 R$         1.900,00  R$         1.900,00 

Curso de  Fabricação de Bombons e  

trufas 20h (Execução Indireta)
R$ 3.232,50

R$ 3.232,50

 Curso de Padeiro 160h (Execução 

indireta)
 R$       21.500,00  R$       21.500,00 

Operador de Computador 160h 

(execução indireta)
 R$         21.562,50  R$         21.562,50 

Curso de Pedreiro160h (execução 

indireta) 
 R$       22.337,50  R$         22.337,50 

Oficina de Manicure e Pedicure 20h 

(execução indireta) 
 R$         8.666,00  R$         8.666,00 

Curso de Pintor de Obras-  160h 

(execução indireta) 
 R$       26.508,00  R$       26.508,00 

Curso de Montagem e Fabricação de 

Pizzas 60h- (execução indireta) 
 R$         8.400,00  R$         8.400,00 

Assistente administrativo 160h (Execução 

Indireta)
 R$       21.050,00  R$       21.050,00 

Corte e Costura Sob Medida 160h 

execução indireta) 
 R$       18.800,00  R$       18.800,00 

Relatório mensal e avaliação das 

atividades
 R$            250,00  R$            250,00 

Finalização do Projeto  R$         4.678,00  R$         4.678,00 

 R$       67.037,50  R$       27.750,00  R$       48.061,00  R$       48.133,25  R$         7.340,00  R$       11.378,25 R$ 209.700,00

            Decreto 0430/2017   

 R$         2.300,25 

_______________________________________

 R$            250,00 Relatório final e avaliação das atividades

TOTAL GERAL
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Debora Gonçalves  Queiroz 

Técnica Responsável 

Cristina Donato Leandro

Diretora Sec. Mun.de Desenvolvimento Urbano

Decreto nº 545/2017

Cronograma de Execução das Atividades do Empreendimento Madrid
TOTAL

Curso de Eletricista Instalador 

Residencial 160h- (execução indireta) 

____________________________________________
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Gurupi - TO, 02  de Outubro  2017

 R$       17.338,75 

Reunião e visitas domiciliares para 

aplicação da pesquisa de Avaliação Final.
 R$         2.300,25 

 R$            250,00 

 R$       17.338,75 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 
 

SUBANEXO II-B 
 

Eixo Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Plantão Social - Atendimentos as familias (Execução Direta)  liberado  liberado  R$     2.187,50  R$     2.187,50  R$     2.187,50  R$     2.187,50  R$     8.750,00 

Palestra para repasse de informações sobre o PMCMV, 

orientações sobre quais programas sociais atendem aos 

inscritos no cadastro unico dos programas sociais 02hr 

(Execução Direta)  

 R$     2.100,00  R$     2.100,00 

Palestra sobre  Higiene Bucal 02hr ( Execução Indireta)  R$     2.100,00  R$     2.100,00 

Palestra sobre a importância da presença dos pais nas 

atividades escolares dos filhos 02hr (Execução Direta)
 R$     2.100,00  R$     2.100,00 

Palestra sobre a importância da  manutenção preventiva das 

Unidades Habitacionais 02hr (Execução Indireta) 
 R$     2.100,00  R$     2.100,00 

Palestra ambiental, Orientação como é feito o Plantio e 

manutenção de mudas nativas 02hr (Execução Indireta)
 R$     2.100,00  R$     2.100,00 

Palestra sobre Planejamento do orçamento familiar e a 

racionalização dos gastos com a moradia 02 hr (Execução 

Indireta)

 R$     2.100,00  R$     2.100,00 

Palestra Sobre Empreendedorismo 02 hr (Execução Indireta )  R$     2.100,00  R$     2.100,00 

Atividades com grupo da melhor idade 04hr (Execução 

Indireta)
 R$     4.340,25  R$     4.340,25 

Rua do Lazer  e cidadania 04h (Execução Indireta )  R$     5.600,00  R$     5.600,00 

Boas Práticas de Higiene e Manipulação de Alimentos 20 hr 

(Execução Indireta) 
 R$     3.568,75  R$     3.568,75 

Curso Fabricação de Bolos no Pote 20 hr (Execução Indireta)  R$     6.000,00  R$     6.000,00 

Curso Fabricação de Coxinhas Gourmet 60 hr ( Execução 

Indireta) 
 R$     8.150,00  R$     8.150,00 

Oficina sobre Abertura e Legalização de Empresas 04 hr 

(Execução Indireta)
 R$     2.800,00  R$     2.800,00 

Oficina sobre Qualidade no atendimnto e Postura profissioal 

04 hr
 R$     3.000,00  R$     3.000,00 

Oficina de Curriculos eTécnicas de Apresentação Pessoal 

para o Trabalho 04hr (Execução Indireta)
 R$     3.000,00  R$     3.000,00 

Oficina  Reaproveitamento Consciente dos Alimentos - 04h 

(Execução Indireta) .
 R$     3.100,00  R$     3.100,00 

Curso Fabricação de Bolos Tocantinenses 20h (Execução 

indireta)
 R$     6.000,00  R$     6.000,00 

Curso de Montagem e Fabricação de Pizzas- 60h (execução 

indireta)
 R$     8.150,00  R$     8.150,00 

Curso Produção de Tortas Geladas 40 hr (Execução Indireta)  R$     7.000,00  R$     7.000,00 

Curso Produção de Confeitaria 80hr (Execução Indireta )  R$     9.408,00  R$     9.408,00 

Curso Fabricação de docinhos, bombons e trufas 20hr  

(Execução Indireta)
 R$     3.000,00  R$     3.000,00 

Curso Fabricação de Pães Salgados, Doces e Semi-doces - 20 

hr (Execução Indireta) 
 R$     6.252,00  R$     6.252,00 

Curso Técnicas de Depilação 60 hr ( Execução Indireta)  R$     8.150,00  R$     8.150,00 

 Curso Alongamento de Unhas com Decoração 

40hr(Execução Indireta)
 R$     9.148,00  R$     9.148,00 

Curso de Penteados e Maquiagem 160 horas (Execução 

Indireta)
 R$   28.000,00  R$   28.000,00 

Curso Design de Sobrancelha com Henna 60hr(execução  

indireta)
 R$     7.800,00  R$     7.800,00 

Curso de Operador de Caixa  160h - (Execução Indireta)  R$   15.850,00  R$   15.850,00 

Curso de Mecânico e Manutenção de Motocicleta 160 

(Execução Indireta)    
 R$   17.887,50  R$   17.887,50 

Curso de Mecânico de Ar Condicionado Tipo Janela e Split 

160h  (execução indireta) 
 R$   13.140,00  R$   13.140,00 

Curso de Eletricista Instalador Residencial 160h(execução 

indireta)
 R$   12.138,80  R$   12.138,80 

 Curso de Eletricista montador e Instalador de Redes de 

Distribuição de Energia 204hr (Execução Indireta)
 R$   14.000,00  R$   14.000,00 

Curso Operador de Computador 160h (Execução Indireta )  R$   16.362,50  R$   16.362,50 

Corte e Costura Sob Medida 160h (Execução Indireta)  R$   13.600,00  R$   13.600,00 

 Curso Aplicação de Porcelanato Líquido 60 h ( Execução 

Indireta)
 R$   14.200,00  R$   14.200,00 

 Curso de Informatica Básica  160h  (Execução Indireta)   R$   13.140,00  R$   13.140,00 

Curso de Operador de Retro Escavadeira 160 hr (Execução 

Indireta)
 R$   21.308,67  R$   21.308,67 

Curso de Recepcionista 160h (Execução Indireta)
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 R$   10.293,00 
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Relatório mensal  ( Execução Direta)  R$        250,00  R$        250,00 

Finalização do Projeto (Execução Indireta)  R$     7.610,00  R$     7.610,00 

Relatório Final e avaliação das atividades ( Execução Direta)  R$        250,00  R$        250,00 

Total Geral  R$   45.808,75  R$   95.225,75  R$ 114.277,97  R$   45.050,00  R$   13.187,50  R$   16.909,50  R$ 330.459,47 

Gurupi-TO, 02 de Abril de 2018.

_________________________________________________ ___________________________________________

                          Débora Gonçalves Queioz                      Cristina Donato Leandro

                           Responsável Técnica   Secretaria de Desenvolvimento Urbano

                            Decreto nº 0430/2017                          Decreto nº 976/2017 

 R$     4.512,00 
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 R$     4.512,00 
Reunião e Visitas domiciliares para aplicação da pesquisa de 

Avaliação Final (Execução Indireta)

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

    1 
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BR 242, KM 407, 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/Desembolso (Madrid)/Chamamento Público nº 003/2018 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 

 
SUBANEXO III-A 

 

1 2 3 4 5 6 TOTAL

RECURSOS MATERIAIS:

Material de Consumo

Material Permanente

 

SERVIÇO DE TERCEIROS:

Plantão Social 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00

Capacitação, oficinas, Palestras, Reuniões e Geração de 

Renda e outras Ações previstas
65.037,50 25.750,00 46.061,00 46.133,25 5.340,00 9.378,25 197.700,00

RECURSOS HUMANOS:

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 67.037,50 27.750,00 48.061,00 48.133,25 7.340,00 11.378,25 209.700,00

_______________________________________

Débora Gonçalves Queiroz

Responsável Técnica

Decreto N°0430/2017

Gurupi -TO, 02 de Outubro  de 2017

NATUREZA DA DESPESA (Valores em R$)

Diretora da Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano

Cristina Donato Leandro

________________________________________________________

CRONOGRAMA DE   CUSTOS/ DESEMBOLSO – RESIDENCIAL MADRID

Decreto nº 545/2017  



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
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BR 242, KM 407, 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/Desembolso (Campo Belo II)/Chamamento Público nº 003/2018 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018  
Processo Administrativo nº 2018.005831 

 
SUBANEXO III-B 

 

1 2 3 4 5 6 TOTAL

RECURSOS MATERIAIS:

Material de Consumo

Material Permanente

 

SERVIÇO DE TERCEIROS:

Plantão Social liberado liberado 2.187,50 2.187,50 2.187,50 2.187,50 8.750,00

Capacitação, oficinas, Palestras, Reuniões e Geração de 

Renda e outras Ações previstas
45.808,75 95.225,75 112.090,47 42.862,50 11.000,00 14.722,00 321.709,47

RECURSOS HUMANOS:

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 45.808,75 95.225,75 114.277,97 45.050,00 13.187,50 16.909,50 330.459,47

_______________________________________

Débora Gonçalves Queiroz

Responsável Técnica

Decreto N°0430/2017

Gurupi -TO, 02 de Abril 2018

NATUREZA DA DESPESA (Valores em R$)

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Urbano

Cristina Donato Leandro

________________________________________________________

CRONOGRAMA DE   CUSTOS/ DESEMBOLSO – RESIDENCIAL  CAMPO BELO II

Decreto nº 976/2017  



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

BR 242, KM 407, 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 003/2018 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 
 

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 003/2018 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 
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 
MADRID E CAMPO BELO II. 

 
 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____ Inscrição 
Estadual nº _____, com sede na ________________________, por intermédio do seu representante 
legal o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade – RG nº 
_________SSP_____ e do CPF nº _______________________,  

 
 
DECLARA, para fins de participação do CREDENCIAMENTO no 

Chamamento Público Nº 003/2018, 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 Madrid e Campo Belo II, 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 _____________ 2018. 
 
 
 

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 407, 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 003/2018 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 
 

 
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 003/2018 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 
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 
MADRID E CAMPO BELO II. 

 
 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____ Inscrição 

Estadual nº _____, com sede na ________________________, por intermédio do seu representante 

legal o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade – RG nº 

_________SSP_____ e do CPF nº _______________________,  

 

 

DECLARA, para fins de participação no Chamamento Público Nº 003/2018, 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 

Madrid e Campo Belo II, 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 003/2018. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 
 
 

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 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

BR 242, KM 407, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO. Fone: 3301-4322 

Anexo IV – Modelo de Declaração /Chamamento Público nº 003/2018 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 

 

 
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 003/2018 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 
Objetivo: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS E PROFISSIONAIS 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 MADRID E CAMPO BELO II. 

 
 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº_________________ 
Inscrição Estadual nº _______________________, com sede na ________________________, por 
intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) do 
Documento de Identidade Registro Geral nº _________SSP _____ e do CPF nº 
_______________________, residente e domiciliado na __________________, Cidade-UF,  

 
 
DECLARA para fins de participação do CREDENCIAMENTO no Chamamento 

Público Nº 003/2018, 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 Madrid e Campo Belo II, 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 _____________ 2018. 
 
 

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 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BR 242, KM 407, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio,  Gurupi-TO. Fone: 3301-4322 

Anexo V– Modelo de Declaração/Chamamento Público 003/2018 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 

 
ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 COM O MUNICÍPIO DE GURUPI-TO 

 
 

À 
Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 
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 
MADRID E CAMPO BELO II. 

 
 
 
 

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 do CREDENCIAMENTO no Chamamento 

Público Nº 003/2018, sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou 

técnicos, membro de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios e 

gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantém vínculo 

empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI – TO E/OU QUALQUER UMA 

DE SUAS SECRETARIAS.  

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 
 

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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BR 242, KM 407, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08,  parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO. Fone: 3301-4322 
Anexo VI – Minuta do Contrato/Pessoa Jurídica /Chamamento Público nº 003/2018 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 

 
ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO  
 

CONTRATO Nº XXX/2018 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 

 

 
CONTRATO 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 MADRID E CAMPO BELO II, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DE GURUPI/TO E A 
EMPRESA _______________________________________. 
 

 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE GURUPI, inscrito no CNPJ nº 01.803.618/0001-52, pessoa jurídica 
de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO, inscrita no CNPJ sob o nº 17.590.743/0001-61, 
com sede na BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, parte do 
loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, neste ato representada por sua 
Secretária nomeado pelo Decreto Municipal nº 976 de 08/11/2017 a Sra. Cristina 

Donato Leandro, brasileira, divorciada, Bacharel em Direito, portador do CPF nº 
812.227.261-49 e do RG nº635451 SSP-TO, residente e domiciliado na Av. Guanabara, 
CEP: 77.413-100, Telefone: (63) 3301-4322, Gurupi/TO; 

 

CONTRATADO (A):   ___________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº __________________, com sede a Rua ________________, nº ___, na cidade 
de ____________________, Estado de ____________, neste ato representada por 
___________________________, portador do CPF nº ____________________ e RG nº 
_______________________; Dados Bancários: Banco: _______, Agência: _________, 
Nº da Conta: __________, Operação:_____  

 

As Partes acima identificadas, em conformidade com o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831, tem entre si justo e acertado o presente 

Instrumento de Credenciamento para prestação de serviços sociais especializados de qualificação 
profissional referente ao Programa Minha casa minha Vida, 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 003/2018, por parte da Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano de 
Gurupi-TO, nomeada pelo Decreto Municipal nº 976, de 08 de novembro de 2017,  conforme Termo de 

Homologação do Processo emitido em  ____/____/2018, tudo constante no Processo Administrativo nº 

2018.005831, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços sociais 

especializados de qualificação profissional, referentes ao programa Minha Casa Minha Vida, etapa 
pós-ocupação para execução do Projeto de Trabalho Social e Profissional dos residenciais Madrid e 

Campo Belo II, 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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BR 242, KM 407, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08,  parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO. Fone: 3301-4322 
Anexo VI – Minuta do Contrato/Pessoa Jurídica /Chamamento Público nº 003/2018 

 

 
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 710 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 228 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, Cronograma de 
Execução de Atividades Reprogramado e Cronograma de Desembolso Reprogramado. 

 

3.2. As atividades descritas no Eixo de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social (execução 
direta) elencadas no Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado, 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 

Rua do Lazer 
Mínimo 80 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Madrid 

R$ 4.700,00 

Atividade com Grupo de 
Idosos 

Mínimo 30 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 3.000,00 

Evento Vida Saudável - 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 5.340,00 

Finalização do Projeto 233 famílias 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 4.678,00 
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1.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer e Cidadania 
Mínimo 200 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 5.600,00 

Atividade com Grupo da 
melhor idade 

Mínimo 30 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 4.340,25 

Finalização do Projeto 
Mínimo 150 

famílias 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 7.610,00 

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 de Fabricação de 
Bombons e Trufas 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 3.232,50 

Curso de Padeiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 21.500,00 

Curso de Montagem e 
fabricação de pizzas 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 8.400,00 

2.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Boas práticas de higiene e 
manipulação de alimentos 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 3.568,75 

Curso de fabricação de bolo 
no pote 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 6.000,00 

Curso de fabricação de 
coxinhas gourmet 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 8.150,00 

Fabricação de Bolos 
Tocantinenses 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 6.000,00 

Oficina de Reaproveitamento 
Consciente dos Alimentos 

30 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 3.100,00 

Curso de Montagem e 
Fabricação de Pizzas 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 8.150,00 

Curso Produção de tortas 
geladas 

20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 7.000,00 

Curso Produção de 
Confeitaria  

20 pessoas 80 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 9.408,00 

Fabricação de Bombons, 
docinhos e Trufas  

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 3.000,00 

Fabricação de Pães, Salgados, 
Doces e Semi-doces 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 6.252,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 
Lote 03 - Beleza:                                                                                                                                                                                                                

 
3.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Manicure e pedicure 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 8.666,00 

3.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Técnicas de depilação 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 8.150,00 

Alongamento de unhas com 
decoração 

20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 9.148,00 

Curso de penteado e maquiagem 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 28.000,00 

Curso de design de sobrancelhas 
com henna 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 7.800,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
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Lote 04 - Gestão: 
 

4.2. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre empreendedorismo 
Mínimo de 50 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do 
Empreendimento Madrid 

R$ 1.900,00 

Curso Assistente Administrativo 
Mínimo de 20 

pessoas e máximo 
de 35 pessoas 

160 horas 
Beneficiários do 

Empreendimento Madrid 
R$ 21.050,00 

4.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra e Planejamento do Orçamento 
Familiar, e a racionalização dos gastos 

com a moradia 

Mínimo de 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 2.100,00 

Palestra sobre a importância da 
manutenção preventiva nas unidades 

habitacionais 

Mínimo de 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 2.100,00 

Oficina sobre a abertura e legalização 
de empresas 

Mínimo de 30 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 2.800,00 

Qualidade no atendimento ao 
público e postura profissional 

20 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 3.000,00 

Oficina de currículos e técnicas de 
apresentação pessoal para o trabalho 

Mínimo de 30 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 3.000,00 

Palestra sobre empreendedorismo 
Mínimo de 30 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 2.100,00 

Curso de Recepcionista 
Mínimo de 20 

pessoas  
160 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 10.293,00 

Curso operador de caixa 
Mínimo de 20 

pessoas  
160 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 15.850,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 04: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

  
Lote 05 - Meio Ambiente:  
 

5.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra ambiental com mutirão de 
limpeza, resíduos sólidos, plantio e 

manutenção de mudas nativas 

Mínimo 50 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 2.286,50 

5.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra ambiental, orientações como é 
feito o plantio e manutenção de mudas 

nativas 

Mínimo 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 2.100,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 05: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 

Lote 06 - Tecnologia da Informação: 

   
6.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de operador de 
computador 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 21.562,50 

6.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de operador de 
computador  

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 16.362,50 

Curso de informática básica 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 13.140,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 06: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 

Lote 07 - Construção Civil: 
 

7.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Pintor de Obra 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 26.508,00 
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Curso de Pedreiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 22.337,50 

Curso de Eletricista Instalador 
Residencial 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 17.338,75 

7.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de aplicação de 
porcelanato líquido 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 14.200,00 

Curso de Operador de 
Retroescavadeira 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 21.308,67 

Curso de Eletricista Instalador 
Residencial 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 12.138,80 

VALOR TOTAL DO LOTE 07: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 

Lote 08 - Refrigeração: 
 

8.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico de Ar 
Condicionado Tipo Janela e Split  

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 13.140,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 08: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 

Lote 09 - Automotiva:  
 

9.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico em 
Manutenção de Motocicleta 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 17.887,50 

VALOR TOTAL DO LOTE 09: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 

Lote 10 - Vestuário:  
 

10.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Corte e Costura Sob Medida  20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Madrid 
R$ 18.800,00 

10.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Corte e Costura Sob Medida  20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 13.600,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 10: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 

Lote 11 - Saúde:  
 

11.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre higiene bucal  
Mínimo de 20 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 2.100,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 11: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 

Lote 12 - Energia:  
 

12.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Eletricista Montador e 
Instalador de Redes de 
Distribuição de energia  

20 pessoas 204 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo II 
R$ 14.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 12: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 
Lote 13 – Avaliação Final do Projeto:  
 

13.1. RESIDENCIAL MADRID 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Reunião e Visitas domiciliares 
para a aplicação da pesquisa de 

avaliação final 
233 famílias - 

Beneficiários do Empreendimento 
Madrid 

R$ 2.300,25 
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13.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO II 

ATIVIDADE TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Reunião e Visitas domiciliares 
para a aplicação da pesquisa de 

avaliação final  
477 pessoas - 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo II 

R$ 4.512,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 13: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. A execução do objeto será conforme o planejamento prévio, de acordo com as especificações 
descritas no Termo de Referência, no Edital, Memória de Cálculo, Cronograma de Execução de 

Atividades Reprogramado, 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, 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. 

 
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 deverá ocorrer por parte da Contratada, às 
suas expensas, nos endereços dos residenciais: Residencial Madrid e Campo Belo II, ou em local a ser 
combinado juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de acordo com o 
Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado. 

 
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. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. Para acompanhamento da execução do objeto, fiscalização, e atesto dos relatórios fica responsável as 
seguintes servidoras, técnicas do Projeto Técnico Social: 
a) Débora Gonçalves Queiroz - Residencial Campo Bello II, telefone: (63) 3301-4322, e-mail: 

sehab@gurupi.to.gov.br; 
b) Rairana Gomes dos Reis - Residencial Madrid, telefone: (63) 3301-4322, e-mail: 

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. 

mailto:sehab@gurupi.to.gov.br
mailto:sehab@gurupi.to.gov.br
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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 
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 Contrato terá vigência de 06 (seis) meses, contados a partir 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; 

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; 
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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. 

 

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, 

Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado e Cronograma de Desembolso Reprogramado; 
d) Nas atividades descritas como de execução indireta a contratada deve arcar com os Recursos Materiais, 

Recursos Humanos, descritos na Memória de Cálculo, 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 e demais anexos; 

f) Realizar as atividades de execução indireta dentro dos respectivos prazos fixados na Memória de Cálculo 
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 003/2018, 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: Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação. 
Dotação: 24.2408.16.122.1641.2070 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 
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 003/2018 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 2018 

 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO 
Cristina Donato Leandro 

Contratante 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Contratada 

 
Testemunhas: 

1______________________________________________________________CPF__________________________ 

2______________________________________________________________CPF__________________________ 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 
 

ANEXO VII – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
   

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 MADRID E CAMPO BELO II. 

 
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 DIVERSAS 

(       ) LOTE 02 – ALIMENTOS E BEBIDAS 

(       ) LOTE 03 – BELEZA 

(       ) LOTE 04 – GESTÃO 

(       ) LOTE 05 – MEIO AMBIENTE 

(       ) LOTE 06 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

(       ) LOTE 07 – CONSTRUÇÃO CIVIL 

(       ) LOTE 08 – REFRIGERAÇÃO 

(       ) LOTE 09 – AUTOMOTIVA 

(       ) LOTE 10 - VESTUÁRIO 

(      ) LOTE 11 - SAÚDE 

(      ) LOTE 12 - ENERGIA 

(      ) LOTE 13 – AVALIAÇÃO FINAL DO PROJETO 

Ao assinar esta ficha de inscrição, declaro ter ciência do EDITAL DO CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 003/2018, bem como concordar com os termos que o regem. 

 

Gurupi-TO; ____/_____/2018 
 
                                                   

 

_____________________________________________ 
Assinatura do candidato 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 
 

ANEXO VIII 
MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 

À 
Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 
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 MADRID E CAMPO BELO II. 

 
 

 

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 003/2018, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone. 

 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 
 

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 003/2018  
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 

 

 
ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 
 
 
À 
Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 
CREDENCIAMENTO Nº 003/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.005831 
Objetivo: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS E PROFISSIONAIS 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 MADRID E CAMPO BELO II. 

 
 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº_________________ 
Inscrição Estadual nº _______________________, com sede na ________________________, por 
intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) do 
Documento de Identidade Registro Geral nº _________SSP _____ e do CPF nº 
_______________________, residente e domiciliado na __________________, Cidade-UF,  

 
 

DECLARA sob as penas da Lei, para fins de participação no Chamamento Público 

nº 003/2018, 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 _____________ 2018. 

 

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. 


