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EDITAL RETIFICADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017 
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 

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 Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, torna público para 
conhecimento dos interessados o EDITAL RETIFICADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
005/2017, para fins de CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS E 
PROFISSIONAIS 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: ALVORADA I, ALVORADA II, CAMPO BELO I E 
MORADA VERDE nos termos e condições estabelecidas no presente instrumento de 
Chamamento.  

 

I.1. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO: A PARTIR DAS 08H00MIN DO DIA 08/11/2017 ATÉ ÀS 
18H00MIN DO DIA 24/11/2017. 

I.2. LOCAL: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Gurupi – TO / A/C Comissão 
Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC. 

 

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 Alvorada I; 

 Subanexo I-B - Memória de Cálculo – PTS Alvorada II; 

 Subanexo I-C - Memória de Cálculo – PTS Campo Belo I; 

 Subanexo I-D - Memória de Cálculo – PTS Morada Verde; 

 Subanexo II-A - Cronograma de Execução de Atividades - PTS Alvorada I; 

 Subanexo II-B - Cronograma de Execução de Atividades - PTS Alvorada II; 

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

 Subanexo II-D - Cronograma de Execução de Atividades - PTS Morada Verde; 

 Subanexo III-A - Cronograma de Custos/Desembolso – Alvorada I; 

 Subanexo III-B  Cronograma de Custos/Desembolso – Alvorada II; 

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

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

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

 ANEXO III - Modelo de Declaração de Aceitação do Preço apresentado – Pessoa 
Jurídica; 

 ANEXO IV - Modelo de Declaração de Aceitação do Preço apresentado – Pessoa Física; 

 ANEXO V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes, 
Suspensão Temporária ou Idoneidade para Licitar – Pessoa Jurídica; 

 ANEXO VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes, 
Suspensão Temporária ou Idoneidade para Licitar – Pessoa Física; 

 ANEXO VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Empregatício com o 
município de Gurupi-TO – Pessoa Jurídica; 

 ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Empregatício com o 
município de Gurupi-TO – Pessoa Física; 

 ANEXO IX - Minuta do Termo de Credenciamento – Pessoa Jurídica;  

http://www.gurupi.to.gov.br/
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 ANEXO X - Minuta do Termo de Credenciamento – Pessoa Física; 

 ANEXO XI - Formulário de Inscrição – Pessoa Física; 

 ANEXO XII  - Formulário de Inscrição – Pessoa Jurídica. 
 

III. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS 
III.1. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo, 

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

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

 

III.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, o interessado 
que não o fizer no prazo estabelecido, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

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

 

III.5. A impugnação a este ato convocatório deverá ser dirigida à Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, protocolada no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h no Protocolo 
Geral da Prefeitura Municipal de Gurupi, sito na BR 242, Km 407 (saída para a cidade de Peixe), 
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. 

mailto:cpl@gurupi.to.gov.br
http://www.gurupi.to.gov/
http://www.gurupi.to.gov.br/
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1. DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto deste Edital à contratação de empresa e profissionais 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: Alvorada I, Alvorada II, Campo Belo I e Morada Verde, promovidos pela Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano do município de Gurupi-TO, no Estado do Tocantins. 

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

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

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

qualificação profissional, nos termos do art. 25, caput, 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 empresa 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 228 famílias beneficiárias, bem como fortalecer os grupos de 
lideranças existentes, incentivarem a organização de novos grupos e lideranças, repassar 
informações detalhadas e material informativo sobre o programa a ser utilizado nas atividades.  
- Promoção de ações que resultem no fortalecimento e na capacitação das entidades 
representativas das comunidades, reforçando a necessidade de mobilização permanente da 
população; 
- Promoção de ações que estimulem à população para a formação de novos grupos 
representativos de modo a ampliar os processos decisórios e de organização comunitária;  
- Promoção de ações que promovam a socialização dos recursos e serviços públicos do entorno 
bem como das demais políticas públicas, para todos os moradores, com ênfase na organização 
comunitária e promover a Participação no PTS. 
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Atividades Propostas:  
- Reunião para repassar informações sobre o PMCMV; 
- Reunião com os moradores locais; 
- Reunião com os representantes de Quadras e Equipe Técnica, par repasse das demandas; 
- Reunião sobre o Cadastro Único dos Programas sociais do Governo Federal; 
- Reunião para inscrição e divulgação dos candidatos a Representantes de Quadra para todos 
os moradores; 
- Assembleia para votação dos Representantes de Quadra para todos os moradores com 
assinatura do Termo de Compromisso; 
- Reunião com os Representantes de Quadra Eleitos; 
- Palestras sobre Violência Doméstica e Segurança Pública; 
- Palestra sobre o Desenvolvimento Comunitário. 

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. 
Atividades Propostas:  
- Palestra sobre organização e planejamento do orçamento familiar; 
- Rua de lazer; 
- Grupo Melhor Idade; 
- Palestra sobre o uso racional da água e aquecedor solar; 
- Palestra Ambiental com mutirão de limpeza, plantio e manutenção de mudas nativas. 
- Oficina de Planejamento do Orçamento Familiar, e a racionalização dos gastos com a 
moradia. 

03 Eixo de 
Desenvolvimento 
Socioeconômico  

 

- Palestra sobre empreendedorismo; 
- Orientação sobre como elaborar um curriculum e a importância do cuidado com a imagem 

pessoal; 
- Curso de padeiro; 
- Curso de salgadeiro; 
- Curso de fabricação de bombons e trufas 
- Oficina de manicure e pedicure; 
- Curso Design de sobrancelha; 
- Curso de Mecânico em manutenção de motocicleta; 
- Curso de Mecânica em ar condicionado tipo Janela e Split; 
- Curso de Assistente Administrativo; 
- Curso montador e reparador de computador; 
- Curso de aplicação de papel de parede; 
- Curso de pintor de obra; 
- Curso de eletricista instalador residencial; 
- Curso de informática básica – Windows; 
- Curso de Pedreiro; 
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 (Subanexos I-A, I-B, I-C, I-D), Cronograma de 
Execução de Atividades Reprogramado (Subanexos II-A, II-B, II-C, II-D), após a solicitação 
emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
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4.1.1. As atividades descritas no Eixo de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social 
(execução direta) elencadas no Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado 
(Subanexos II-A, II-B, II-C, II-D), 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, II-C, 
II-D).  

 
4.3. Os horários das atividades serão definidos no momento da contratação, portanto, o Credenciado 

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

 
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 Termo de Credenciamento. As datas poderão ser escolhidas pela Credenciada, desde que 
estejam dentro do Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Subanexos II-A, II-B, 
II-C, II-D). 

 
6. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
6.1. Fica estabelecido que a execução do objeto descrita nos lotes 1 a 9 (execução indireta) deverá 

ocorrer por parte da Contratada, às suas expensas, nos endereços dos residenciais: Alvorada I, 
Alvorada II, Campo Belo I e Morada Verde, de acordo com o Cronograma de Execução de 
Atividades Reprogramado (Subanexos II-A, II-B, II-C, II-D). 

 
6.2. As atividades descritas no Eixo de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social (execução 

direta) dos empreendimentos Alvorada I e Alvorada II, serão realizadas pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano de Gurupi, na Escola Municipal Agripino de Sousa 
Galvão, Q. PMG-58 Rua 124 esquina com VP-2, número 58, vias pedestres, Setor Bela Vista. As 
atividades de execução direta do Campo Belo I e Morada Verde serão realizadas em locais, 
obrigatoriamente, localizados no próprio empreendimento. 

 
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: 8.24.16.122.1641.2070 
Elemento de Despesa: 339039 e 339036 
 

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 nas Memórias de Cálculos (Subanexos I-
A, I-B, I-C, I-D), Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Subanexos II-A, II-B, 

II-C, II-D) e Cronograma de Desembolso Reprogramado (Subanexo III-A, III-B, III-C, III-D), 
deste Edital. 

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

direta) elencadas nos Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Subanexos II-A, II-
B, II-C, II-D), serão realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Gurupi. 

 
8.3. Cada lote terá 01 (um) credenciado para realizar o respectivo evento ou curso.  
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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 ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 100 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada I 

R$ 3.142,90 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada I 

R$ 2.000,00 

Finalização do Projeto 135 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 4.330,00 

1.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 100 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo I 

R$ 5.520,00 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo I 

R$ 2.000,00 

Finalização do Projeto 300 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 6.800,00 

1.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 200 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada II 

R$ 5.520,00 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada II 

R$ 2.000,00 

Finalização do Projeto 228 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 4.800,00 

1.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 100 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 5.900,00 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
03 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 3.000,00 

Evento Vida Saudável 

Máximo 500 
pessoas e 

mínimo 150 
pessoas 

3 horas  
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 8.700,00 

Finalização do Projeto 500 pessoas 03 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 8.666,00 

 

Lote 02 - Alimentos e Bebidas: 
 

  2.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Salgadeiro 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 6.251,77 

  2.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

      CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Salgadeiro 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 6.251,77 

Padeiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 16.300,00 

  2.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Padeiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 16.300,00 

Fabricação de Bombons e 
Trufas 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 3.000,00 
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  2.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Padeiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 16.300,00 

Fabricação de Bombons e 
Trufas 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 3.000,00 

Salgadeiro 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 6.251,77 

Montagem e fabricação de 
pizzas 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 6.450,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Lote 03 - Beleza: 
 

  3.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Manicure e pedicure 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 8.016,00 

  3.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Manicure e pedicure 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 8.016,00 

 3.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Manicure e pedicure 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 8.016,00 

Design de sobrancelha 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 7.800,00 

  3.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Maquiagem 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 28.000,00 

Design de sobrancelha 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 7.800,00 

 

Lote 04 - Gestão: 
 

4.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre organização e 
Planejamento do orçamento familiar 

 Mínimo de 
30 pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 1.900,00 

 4.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Oficina de Planejamento do Orçamento 
Familiar, e a racionalização dos gastos 

com moradia 

 Mínimo de 
20 pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 2.950,00 

   Oficina como elaborar um curriculum e 
a importância do cuidado com a imagem 

pessoal 

 Mínimo de 
30 pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 2.000,00 

Curso de aplicação de papel de parede 20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 9.650,00 

Assistente Administrativo 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 15.850,00 

Palestra sobre empreendedorismo 
 Mínimo de 
30 pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 1.900,00 

 4.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

   Oficina como elaborar um curriculum e 
a importância do cuidado com a imagem 

pessoal 

 Mínimo de 
30 pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 2.000,00 
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Assistente Administrativo 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 15.850,00 

Palestra sobre empreendedorismo 
 Mínimo de 
30 pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 1.900,00 

  Relatório Final e Avaliação das 
atividades 

 4 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 330,00 

  4.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Assistente Administrativo 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 15.850,00 

Vendedor 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 19.600,00 

Frentista 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 18.800,00 

   Oficina como elaborar um curriculum e 
a importância do cuidado com a imagem 

pessoal 

 Mínimo de 
30 pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 1.900,00 

 Palestra sobre Planejamento do 
orçamento familiar e a racionalização dos 

gastos com a moradia 

Mínimo de 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 1.900,00 

Palestra sobre empreendedorismo 
 Mínimo de 
30 pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 1.900,00 

 

Lote 05 - Meio Ambiente:  
 

 5.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre uso racional da água e 
Aquecedor Solar 

Mínimo 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 2.950,00 

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

manutenção de mudas nativas 

Mínimo 30 
pessoas 

03 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 4.477,23 

 5.2. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre uso racional da água 
Mínimo 30 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada II 

R$ 1.900,00 

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

manutenção de mudas nativas 

Mínimo 30 
pessoas 

03 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 3.900,00 

 5.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre uso racional da água 
Mínimo 30 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 1.900,00 

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

manutenção de mudas nativas 

Mínimo 30 
pessoas 

03 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 2.900,00 

 

Lote 06 - Tecnologia da Informação: 

   
 6.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Informática 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 9.280,25 

 6.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de montador e reparador 
de computador 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 11.000,00 

Informática 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 16.362,50 
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 6.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Informática 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 16.362,50 

 6.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de montador e reparador 
de computador 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 11.000,00 

Curso de operador de 
computador 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 16.362,50 

 
Lote 07 - Construção Civil: 

 
 7.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

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

Campo Belo I 
R$ 21.308,75 

Pedreiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 17.137,50 

Curso de Eletricista Instalador 
Residencial 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 12.138,75 

 7.2. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Pedreiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 17.137,50 

 7.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

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

Morada Verde 
R$ 21.308,75 

Pedreiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 17.137,50 

Curso de Eletricista Instalador 
Residencial 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 12.138,80 

 
Lote 08 - Refrigeração: 

 
8.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Mecânico de Ar Condicionado 
Tipo Janela e Split 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 9.689.06 

 8.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Mecânico de Ar Condicionado 
Tipo Janela e Split 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 13.400,00 

 8.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Mecânico de Ar Condicionado 
Tipo Janela e Split 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 13.140,00 

 
Lote 09 -  Automotiva:  

 
 9.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico em 
Manutenção de Motocicleta 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 16.921,02 

 9.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico em 
Manutenção de Motocicleta 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 17.887,50 
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 9.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico em 
Manutenção de Motocicleta 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 17.887,50 

Curso de Mecânico de motor de 
combustão interno ciclo “otto” em 

motocicleta- gasolina e álcool 
20 pessoas 160 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 17.980,00 

 
Lote 10 - Vestuário:  

 
 10.1. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Corte e Costura sob 
medida 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 13.600,00 

 
9. DAS VAGAS 
9.1. As vagas para os eventos e cursos serão oferecidas da seguinte forma: 
 
9.1.1. Será disponibilizada 01 (uma) vaga por lote, totalizando 10 (dez) vagas. 
 
9.2. O credenciamento não implica em contratação, a qual ocorrerá conforme necessidade, desde que 

exista disponibilidade orçamentária. 
 
10. JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DE LOTES 
10.1. 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.” 

 
10.2. Faz-se necessária a realização da contratação por lote uma vez que a Classificação Brasileira de 

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

 
11. DA INSCRIÇÃO PARA HABILITAÇÃO AO CREDENCIAMENTO  
11.1. As pessoas jurídicas e os profissionais autônomos 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 08h00min 
(oito horas) do dia 08 de novembro de 2017 até às 18h00min (dezoito horas) do dia 24 de 
novembro de 2017. 

 
11.2. Os interessados deverão, obrigatoriamente, preencher o Formulário de Inscrição (Anexos 

XI/XII), que será disponibilização no ato da inscrição, onde os campos específicos serão 
disponibilizados para o preenchimento de informações diversas tais como: Nome/Razão Social, 
RG, CPF/CNPJ, Registro Profissional (se houver), Data de Nascimento, Sexo, Área de Atuação, 
CEP, Endereço Completo, Telefone 01, Telefone 02, E-mail. 
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11.3. As inscrições somente serão consideradas efetivadas com a devida apresentação da 
documentação completa exigida nos itens 15 e 16 deste Edital. 

 
11.4. 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 nome do profissional no ato de sua inscrição. 

 
12. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 
12.1. Poderão participar da presente seleção os profissionais maiores de 18 anos de idade e que 

apresentarem a documentação de qualificação exigida neste Edital de Chamamento Público. 
 
12.2. Não poderão se inscrever servidores pertencentes aos quadros de servidores da Prefeitura do 

Município de Gurupi.  
 
12.3. As atividades propostas deverão ser adaptáveis para espaços diversos, como auditório, salas 

multiuso, espaços alternativos e ambientes externos.  
  
12.4. 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) Não pertencer ao quadro de funcionários da Prefeitura do Município de Gurupi. 
 
13. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO E DO CONTRATO 
13.1. O presente credenciamento terá vigência de 06 (seis) meses, contados a partir de sua 

publicação, 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.  

 
13.2. O credenciamento não implica na obrigação de contratar por parte do Município, a qual 

ocorrerá conforme necessidade, desde que exista disponibilidade orçamentária.  
 
14. DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO  
14.1. 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 5023/2017 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
SOCIAIS ESPECIALIZADOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017 
INTERESSADO: (NOME OU RAZÃO SOCIAL) 
CPF/CNPJ: 
ENDEREÇO/TELEFONE: 
E-MAIL:  

 

14.2. Os interessados no credenciamento deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, 
em original, ou 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: 

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

12 
 

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 Retificado do Chamamento Público nº 005/2017 

15. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
15.1. Preenchimento do formulário de inscrição (Anexo XI/XII). 
 

15.2. A Documentação obrigatória deverá ser apresentada no ato da inscrição, sendo ela: 
 

15.2.1. PESSOA FÍSICA 
a) Cópia da cédula de identidade;  
b) Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
c)  Cópia do comprovante de residência; 
d) Cópia da inscrição no Conselho Profissional se houver; 
e) 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; 
f) Certificado ou declaração referente às experiências relatadas, 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); 

g) Comprovantes de escolaridade, conforme exigência no perfil da (s) subárea (s) de conhecimento e 
especialidades: cópia simples – frente e verso – de diploma, certificado, declaração emitida pela 
instituição de ensino ou, ainda, cópia do registro profissional; 

h) Currículo profissional. 
 

15.2.2. PESSOA JURÍDICA 
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; (cópia autenticada por tabelião de notas) 

c)  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; 

d) Prova de regularidade relativa à seguridade social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei;  

e) 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; 

f) Os Profissionais indicados deverão possuir comprovantes de escolaridade, conforme exigência no 
perfil da (s) subárea (s) de conhecimento e especialidades: cópia simples – frente e verso – de 
diploma, certificado, declaração emitida pela instituição de ensino ou, ainda, cópia do registro 
profissional. (cópia autenticada por tabelião de notas); 

g) Currículo de todos os profissionais indicados; 
h) Inscrição no Conselho Profissional se houver o respectivo Conselho Profissional.  
 

16. DAS DECLARAÇÕES 
 

16.1. Pessoa Física 
a) Declaração de plena aceitação dos valores apresentados neste edital e seus anexos, conforme 

modelo (Anexo IV). 
b) 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 VI).  

c) Declaração de não pertencer ao quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Gurupi 
(Anexo VIII). 

 

16.2. 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) 
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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 V).  

c) Declaração de não pertencer ao quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Gurupi 
(Anexo VII). 

 
17. DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CREDENCIADO 
17.1. Todas as informações pertinentes à formação profissional de cada área deverão ser inseridas no 

campo – Formação Profissional – Disponível no Formulário de Inscrição. 
 
17.2. Os interessados em participar deste processo de Chamamento Público deverão observar, 

atentamente, toda a documentação exigida nos itens 15 e 16, bem como os critérios de avaliação 
descrito no item 18.3, deste Edital. 

 
 17.3. 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. 

 
18. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
18.1. 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 03 (três) membros, todos servidores da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, da cidade de Gurupi/TO, nomeados pela 
Portaria Nº 015/2017, de 06 de novembro de 2017, cuja atuação dar-se-á em estrita observação 
aos requisitos legais previstos na legislação aplicável. 

 
18.2 A Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento – CEAC irá analisar a documentação 

apresentada no prazo de 48 horas, os selecionados serão convocados através do endereço 
eletrônico e-mail fornecido e site da Prefeitura Municipal de Gurupi.  

 
18.3. Da Seleção e dos Critérios 
a) Currículo atualizado e assinado que comprove os conhecimentos e experiências, por parte do 

proponente, na área da oficina a ser desenvolvida, a partir da documentação apresentada;  
b) Os critérios a serem analisados, serão: experiência na área escolhida, devidamente comprovada, e 

comprovantes de escolaridade; 
c) A não observância de qualquer um dos critérios levará o interessado à eliminação da participação 

no processo. 
 
18.4. A Comissão de Seleção é soberana e decidirá sobre casos omissos.  
 
18.5. Após a seleção, a Comissão de Seleção encaminhará o resultado para homologação e 

publicação da lista de todos os credenciados no átrio da Prefeitura Municipal de Gurupi.  
 
18.6. Para efeitos de desempate, serão utilizadas as experiências na atuação das atividades, 

devidamente comprovada. 
 
18.7. Após a divulgação do resultado, os profissionais não habilitados ao rol de credenciados, 

poderão recorrer do resultado publicado no Diário Oficial, em relação à avaliação da 
documentação enviada no ato de inscrição, apresentando suas razões devidamente 
fundamentadas, o recurso deverá ser interposto de forma presencial, junto a Secretaria de 
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Desenvolvimento Urbano, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do primeiro dia 
subsequente a data da publicação do aviso de intimação aos interessados, no Diário Oficial do 
Estado. 

 
18.8. O recurso será dirigido à Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC, que terá o 

prazo de até 02 (dois) dias corridos, contados a partir do 1º dia útil após o encerramento do prazo 
recursal, para análise.  

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

mesmo motivo. 
18.10. Decididos em todas as instâncias administrativas, os recursos interpostos, o rol dos 

credenciados será homologado pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, devendo o resultado 
ser disponibilizado e encaminhado via e-mail e publicado o aviso de intimação aos interessados, 
no Diário Oficial do Estado, da divulgação da lista supracitada. 

 
18.11. As pessoas físicas e 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 
Secretária Municipal de Desenvolvimento. 

 
18.12. 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. 

 
19. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
19.1. A partir da data de vigência do Chamamento Público, Pessoas devidamente Credenciadas a 

prestarem os serviços objeto desse Chamamento receberão um Termo de Credenciamento da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, onde ela se torna habilitada junto ao 
Município para executar o objeto, em que o principal objetivo é a realização de eventos e 
qualificação profissional, desde que autorizados conforme as especificações constantes neste 
Edital. 

 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 
20.1. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, além das obrigações consideradas 

contidas neste Edital, 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 (Subanexos I-A, I-B, I-C, I-D); 
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 Termo de Credenciamento e dos aditamentos na imprensa oficial, conforme 

a Lei federal 8.666/93; 
e) Transmitir às pessoas Credenciadas as informações necessárias à prestação do serviço; 
f) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado objeto 

do presente Chamamento Público, com competência para atestar o efetivo serviço bem como 
anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar às Pessoas Físicas Credenciadas as 
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

g) Efetuar, nos prazos previstos neste Edital, o pagamento devido às pessoas Credenciadas 
oriundos do serviço prestado; 
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h) Verificar e aceitar as faturas emitidas pelas Pessoas Físicas Credenciadas, 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 dos credenciados que deverá ocorrer nos murais da Prefeitura Municipal de 
Gurupi e Diário Oficial do Estado do Tocantins. 

 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 
21.1. Os(as)  Credenciados(as), além das obrigações contidas neste Edital, das cabíveis por 

determinação legal, obriga-se a: 
a) Ter ciência que serão credenciados apenas os interessados que forem considerados aptos em 

todos os requisitos e apresentar a documentação exigida; 
b) Os(as) credenciados(as) deverão possuir conhecimentos específicos dos serviços a serem 

utilizados durante todo o processo de sua execução;  
c) Cumprir integralmente com todas as determinações descritas neste Edital, Memória de Cálculo 

(Subanexos I-A, I-B, I-C, I-D), Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado 
(Subanexos II-A, II-B, II-C, II-D) e Cronograma de Desembolso Reprogramado (Subanexos III-A, 
III-B, III-C, III-D); 

d) Nas atividades descritas como de execução indireta a credenciada deve arcar com os Recursos 
Materiais, Recursos Humanos, descritos na Memória de Cálculo (Subanexos I-A, I-B, I-C, I-D), 
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, as execuções deverão ocorrer, obrigatoriamente, em 
endereços localizados nos próprios empreendimentos de acordo com a Memória de Cálculo 
(Subanexos I-A, I-B, I-C, I-D) e demais anexos; 

f) Realizar as atividades de execução indireta dentro dos respectivos prazos fixados na Memória de 
Cálculo (Subanexos I-A, I-B, I-C, I-D) 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 Edital, (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 Edital; 

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) Credenciado (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 serviço. 
 
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. 

 
22. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
22.1. O presente Credenciamento 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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23. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
23.1. Para acompanhamento da execução do objeto, fiscalização, e atesto das notas fiscais fica 

responsável a Sr. (a) Débora Gonsalves Queiroz, Cargo: Assessora Técnica, telefone: (63) 3301-
4322, e-mail: sehab@gurupi.to.gov.br 

 
23.2. 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 poderá 
ordenar a suspensão da execução, sem prejuízos das penalidades a que aos prestadores de 
serviço estejam sujeitos. 

 
23.3. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade dos (as) Credenciados (as), inclusive 

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

 
24. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO 
24.1. Os pagamentos relativos a cada parcela serão realizados pela Credenciante após liberação do 

recurso previsto pela Caixa Econômica Federal. O pagamento será efetuado para a credenciada 
em até 05 (cinco) dias úteis após o Atesto de Recebimento 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. 

 
24.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ 

(Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o 
mesmo cadastro habilitado no Credenciamento. 

 
24.3. O Credenciado deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, 

sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua 
conta, o nome do Banco e respectiva Agência. 

 
24.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo Credenciado deverá conter, em local de fácil visualização Nº 

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

 
24.5. 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. 

 
24.6. 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 a do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço- FGTS, conforme o caso. 

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

pagamento de qualquer fatura apresentada pela CREDENCIADA, no todo ou em parte, nos 
seguintes casos: 

 
24.7.1. Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto Credenciado; 
 
24.7.2. Débito da CREDENCIADA, proveniente da execução de contrato(s); 
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24.7.3. Não cumprimento da obrigação, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 
CREDENCIADA atenda à cláusula infringida; 

 
24.8. Nenhum pagamento será efetuado à credenciada enquanto pendente de liquidação, qualquer 

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

 
25. DA RESCISÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
25.1. Dar-se-á rescisão do Termo de Credenciamento, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial, nos termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 
 
 25.2. A rescisão do Termo de Credenciamento será amigável quando o Credenciado, 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.  

 
25.3. Na situação da não ocorrência da informação da desistência em tempo hábil, o Credenciado 

deverá executar integralmente os serviços contratados dentro do prazo descrito no Cronograma 
(Subanexos II-A, II-B, II-C, II-D), sob pena de aplicação de multa por inexecução parcial. 

 
26. DAS SANÇÕES  
26.1. 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.  

 
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
27.1. O descumprimento das condições do presente chamamento público ou do termo de 

credenciamento 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. 

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

casos omissos. 
 
 

Gurupi/TO, aos 13 dias do mês de novembro de 2017. 
 
 
 

Cristina Donato Leandro 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano  

Decreto Nº 976/2017 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 
ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 

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

Responsável: Gerson José de Oliveira   
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 empresa e profissionais para realização de cursos de qualificação profissional visando o 
aprimoramento dos beneficiários localizados nos residenciais: Alvorada I, Alvorada II, Campo Belo I e 

Morada Verde. As atividades estão descriminadas em Memória de Cálculo (Anexo I-A, I-B, I-C, I-D), 
Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (anexo II-A, II-B, II-C, II-D) e Cronograma de 
Desembolso Reprogramado (Anexo III-A, III-B, III-C, III-D).  

 

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: Alvorada I – 029.7411-39, Alvorada II – 030.2676-53, 

Campo Belo I – 036.7039-09, Morada Verde – 037.3300-01, 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 empresa e profissionais 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 FUNDAMENAÇÃO 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, caput, 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 
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que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, 
ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

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

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

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

 
3.4. O objetivo principal é assegurar a legalidade na contratação de empresa e profissionais com notória 

especialização para prestar serviço de qualificação profissional, estas deverão possuir conhecimento 
especifico 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 à contratação de empresa e profissionais 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 Alvorada I, Alvorada II, Campo Belo I e Morada Verde, 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 228 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. 
Atividades Propostas:  
- Reunião para repassar informações sobre o PMCMV; 
- Reunião com os moradores locais; 
- Reunião com os representantes de Quadras e Equipe Técnica, par repasse das 
demandas; 
- Reunião sobre o Cadastro Único dos Programas sociais do Governo Federal; 
- Reunião para inscrição e divulgação dos candidatos a Representantes de Quadra 
para todos os moradores; 
- Assembleia para votação dos Representantes de Quadra para todos os moradores 
com assinatura do Termo de Compromisso; 
- Reunião com os Representantes de Quadra Eleitos; 
- Palestras sobre Violência Doméstica e Segurança Pública; 
- Palestra sobre o Desenvolvimento Comunitário. 
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02 Eixo de 
Educação 
Ambiental e 
Patrimonial 
 

Assessoramento junto às lideranças comunitárias na organização das famílias, 
integrando-as aos novos espaços de moradia, despertando o sentimento de 
pertencimento, auto-gestão, preservação e manutenção dos empreendimentos;  
O desenvolvimento das atividades de Educação e Ambiental ocorrerá em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde envolvendo as 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. Atividades Propostas:  
- Palestra sobre organização e planejamento do orçamento familiar; 
- Rua de lazer; 
- Grupo Melhor Idade; 
- Palestra sobre o uso racional da água e aquecedor solar; 
- Palestra Ambiental com mutirão de limpeza, plantio e manutenção de mudas 
nativas. 
- Oficina de Planejamento do Orçamento Familiar, e a racionalização dos gastos 
com a moradia. 

03 Eixo de 
Desenvolvimento 
Socioeconômico  
 

- Palestra sobre empreendedorismo; 
- Orientação sobre como elaborar um curriculum e a importância do cuidado com a 

imagem pessoal; 
- Curso de padeiro; 
- Curso de salgadeiro; 
- Curso de fabricação de bombons e trufas 
- Oficina de manicure e pedicure; 
- Curso Design de sobrancelha; 
- Curso de Mecânico em manutenção de motocicleta; 
- Curso de Mecânica em ar condicionado tipo Janela e Split; 
- Curso de Assistente Administrativo; 
- Curso montador e reparador de computador; 
- Curso de aplicação de papel de parede; 
- Curso de pintor de obra; 
- Curso de eletricista instalador residencial; 
- Curso de informática básica – Windows; 
- Curso de Pedreiro; 
Serão realizados cursos de capacitação profissional com objetivo de qualificar os 
moradores para inserção no mercado de trabalho. As inscrições serão realizadas nas 
reuniões, plantões, ou nas visitas domiciliares, mediante comprovante de 
escolaridade. Poderão ser incluídos jovens e adultos conforme as exigências e 
dificuldades dos referidos cursos.  

04 Eixo de 
Acompanhamento 
e Gestão da 
Intervenção  

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

 
6. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS DO OBJETO 
6.1. As especificações completas e detalhadas, bem como o repasse financeiro das atividades a serem 

realizadas em cada um dos eventos constarão descritas na Memória de Cálculo (Anexos I-A, I-B, I-C, I-
D), Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Anexos II-A, II-B, II-C, II-D) e Cronograma 
de Desembolso Reprogramado (Anexo III-A, III-B, III-C, III-D), 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 (Anexos II-A, II-B, II-C, II-D), serão 
realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Gurupi. 

 
6.3. Cada lote terá 01 (um) credenciado para realizar o respectivo evento ou curso.  
 
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. 
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Lote 01 - Atividades Gerais 
 

1.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 100 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada I 

R$ 3.142,90 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada I 

R$ 2.000,00 

Finalização do Projeto 135 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 4.330,00 

1.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 100 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo I 

R$ 5.520,00 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo I 

R$ 2.000,00 

Finalização do Projeto 300 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 6.800,00 

1.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 200 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada II 

R$ 5.520,00 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada II 

R$ 2.000,00 

Finalização do Projeto 228 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 4.800,00 

1.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 100 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 5.900,00 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
03 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 3.000,00 

Evento Vida Saudável 

Máximo 500 
pessoas e 

mínimo 150 
pessoas 

3 horas  
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 8.700,00 

Finalização do Projeto 500 pessoas 03 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 8.666,00 

 

Lote 02 - Alimentos e Bebidas: 
 

  2.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Salgadeiro 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 6.251,77 

  2.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

      CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Salgadeiro 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 6.251,77 

Padeiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 16.300,00 

  2.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Padeiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 16.300,00 

Fabricação de Bombons e 
Trufas 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 3.000,00 

  2.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Padeiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 16.300,00 

Fabricação de Bombons e 
Trufas 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 3.000,00 
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Salgadeiro 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 6.251,77 

Montagem e fabricação de 
pizzas 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 6.450,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Lote 03 - Beleza: 
 

  3.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Manicure e pedicure 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 8.016,00 

  3.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Manicure e pedicure 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 8.016,00 

 3.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Manicure e pedicure 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 8.016,00 

Design de sobrancelha 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 7.800,00 

  3.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Maquiagem 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 28.000,00 

Design de sobrancelha 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 7.800,00 

 

Lote 04 - Gestão: 
 

4.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre organização e 
Planejamento do orçamento familiar 

 Mínimo de 
30 pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 1.900,00 

 4.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Oficina de Planejamento do Orçamento 
Familiar, e a racionalização dos gastos 

com moradia 

 Mínimo de 
20 pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 2.950,00 

   Oficina como elaborar um curriculum e 
a importância do cuidado com a imagem 

pessoal 

 Mínimo de 
30 pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 2.000,00 

Curso de aplicação de papel de parede 20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 9.650,00 

Assistente Administrativo 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 15.850,00 

Palestra sobre empreendedorismo 
 Mínimo de 
30 pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 1.900,00 

 4.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

   Oficina como elaborar um curriculum e 
a importância do cuidado com a imagem 

pessoal 

 Mínimo de 
30 pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 2.000,00 

Assistente Administrativo 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 15.850,00 

Palestra sobre empreendedorismo 
 Mínimo de 
30 pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 1.900,00 

  Relatório Final e Avaliação das 
atividades 

 4 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 330,00 
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  4.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Assistente Administrativo 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 15.850,00 

Vendedor 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 19.600,00 

Frentista 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 18.800,00 

   Oficina como elaborar um curriculum e 
a importância do cuidado com a imagem 

pessoal 

 Mínimo de 
30 pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 1.900,00 

 Palestra sobre Planejamento do 
orçamento familiar e a racionalização dos 

gastos com a moradia 

Mínimo de 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 1.900,00 

Palestra sobre empreendedorismo 
 Mínimo de 
30 pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 1.900,00 

 

Lote 05 - Meio Ambiente:  
 

 5.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre uso racional da água e 
Aquecedor Solar 

Mínimo 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 2.950,00 

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

manutenção de mudas nativas 

Mínimo 30 
pessoas 

03 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 4.477,23 

 5.2. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre uso racional da água 
Mínimo 30 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada II 

R$ 1.900,00 

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

manutenção de mudas nativas 

Mínimo 30 
pessoas 

03 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 3.900,00 

 5.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre uso racional da água 
Mínimo 30 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 1.900,00 

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

manutenção de mudas nativas 

Mínimo 30 
pessoas 

03 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 2.900,00 

  

Lote 06 - Tecnologia da Informação: 
   

 6.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Informática 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 9.280,25 

 6.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de montador e reparador 
de computador 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 11.000,00 

Informática 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 16.362,50 

 6.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Informática 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 16.362,50 

 6.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de montador e reparador 
de computador 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 11.000,00 

Curso de operador de 
computador 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 16.362,50 
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Lote 07 - Construção Civil: 
 

 7.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

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

Campo Belo I 
R$ 21.308,75 

Pedreiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 17.137,50 

Curso de Eletricista Instalador 
Residencial 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 12.138,75 

 7.2. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Pedreiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 17.137,50 

 7.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

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

Morada Verde 
R$ 21.308,75 

Pedreiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 17.137,50 

Curso de Eletricista Instalador 
Residencial 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 12.138,80 

 

Lote 08 - Refrigeração: 
 

8.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Mecânico de Ar Condicionado 
Tipo Janela e Split 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 9.689.06 

 8.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Mecânico de Ar Condicionado 
Tipo Janela e Split 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 13.400,00 

 8.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Mecânico de Ar Condicionado 
Tipo Janela e Split 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 13.140,00 

 

Lote 09 -  Automotiva:  
 

 9.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico em 
Manutenção de Motocicleta 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 16.921,02 

 9.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico em 
Manutenção de Motocicleta 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 17.887,50 

 9.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico em 
Manutenção de Motocicleta 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 17.887,50 

Curso de Mecânico de motor de 
combustão interno ciclo “otto” em 

motocicleta- gasolina e álcool 
20 pessoas 160 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 17.980,00 

 

Lote 10 - Vestuário:  
 

 10.1. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Corte e Costura sob 
medida 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 13.600,00 
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7. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
7.1. A execução do objeto será conforme o planejamento prévio, de acordo com as especificações 

descritas neste Termo de Referência, Memória de Cálculo (Anexos I-A, I-B, I-C, I-D), Cronograma de 

Execução de Atividades Reprogramado (Anexos II-A, II-B, II-C, II-D), 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 (Anexos II-A, II-B, II-C, II-
D), 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 (Anexos II-A, II-B, II-C, II-D). 

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

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

 
8. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO  

8.1. A execução total do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 06 (seis) meses após a assinatura do 
Termo de Credenciamento. As datas poderão ser escolhidas pela Credenciada, desde que estejam 
dentro do Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (anexos II-A, II-B, II-C, II-D). 

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

por parte da Credenciada, às suas expensas, nos endereços dos residenciais: Alvorada I, Alvorada II, 

Campo Belo I e Morada Verde, de acordo com o Cronograma de Execução de Atividades 
Reprogramado (Anexos II-A, II-B, II-C, II-D). 

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

dos empreendimentos Alvorada I e Alvorada II, serão realizadas pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano de Gurupi, na Escola Municipal Agripino de Sousa Galvão, Q. PMG-58 Rua 
124 esquina com VP-2, número 58, vias pedestres, Setor Bela Vista. As atividades de execução direta do 
Campo Belo I e Morada Verde serão realizadas em locais, obrigatoriamente, localizados no próprio 
empreendimento. 

 
10. DA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS 
10.1. Para acompanhamento da execução do objeto, fiscalização, e atesto das notas fiscais fica responsável a 

Sr. (a) Débora Gonsalves Queiroz, Cargo: Assessora Técnica, 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 poderá ordenar a 
suspensão da execução, sem prejuízos das penalidades a que aos prestadores de serviço estejam 
sujeitos. 

 
10.3. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade dos (as) Credenciados (as), inclusive 

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

 
11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO 

11.1. Os pagamentos relativos a cada parcela serão realizados pela Credenciante após liberação do recurso 
previsto pela Caixa Econômica Federal. O pagamento será efetuado para a credenciada em até 05 
(cinco) dias úteis após o Atesto de Recebimento 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. 
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11.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ (Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica) sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro 
habilitado no Credenciamento. 

 

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

 
11.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo Credenciado deverá conter, em local de fácil visualização Nº do 

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

 
11.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da 

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

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

da Regularidade Fiscal a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União, Estadual e Municipal, bem como a do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, 
conforme o caso. 

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

pagamento de qualquer fatura apresentada pela CREDENCIADA, no todo ou em parte, nos seguintes 
casos: 

 
11.7.1. Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto credenciado; 
 
11.7.2. Débito da CREDENCIADA, proveniente da execução de contrato(s); 
 
11.7.3. Não cumprimento da obrigação, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 

CREDENCIADA atenda à cláusula infringida; 
 
11.8. Nenhum pagamento será efetuado à credenciada enquanto pendente de liquidação, qualquer 

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

   
12. DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO E DO CONTRATO  
12.1. O presente credenciamento terá vigência de 6 (seis) meses, contados a partir de sua publicação, 

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. 

 
12.2 A realização do Chamamento Público não implica na obrigação de contratar por parte do Município. 
 
13. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
13.1. A partir da data de vigência do Chamamento Público, Pessoas devidamente Credenciadas a 

prestarem a execução do objeto desse Chamamento receberão um Termo de Credenciamento da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, onde ela se torna habilitada junto ao Município para 
executar o objeto, em que o principal objetivo é a realização de eventos e qualificação profissional, 
desde que autorizados conforme as especificações constantes neste Termo de Referência. 

 

14. DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA PARTICIPAÇÃO  
14.1. Poderão participar da seleção todos os profissionais das áreas descritas, maiores de 18 anos de idade e 

que apresentarem a documentação de qualificação exigida neste Termo de Referência. 
 

14.2. Não poderão se inscrever servidores pertencentes aos quadros de servidores da Prefeitura do 
Município de Gurupi.  
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14.3. As atividades propostas deverão ser adaptáveis para espaços diversos, como auditório, salas 

multiuso, espaços alternativos e ambientes externos.  
  
14.4. 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) Não pertencer ao quadro de funcionários da Prefeitura do Município de Gurupi. 
   
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 
15.1. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, além das obrigações consideradas contidas neste 

Termo de Referência, 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 (Anexos I-A, I-B, I-C, I-D); 
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 dos termos de credenciamento e dos aditamentos na imprensa oficial, conforme a Lei 

federal 8.666/93; 
e) Transmitir às pessoas Credenciadas as informações necessárias à prestação do serviço; 
f) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado objeto do 

presente Termo de Referência, com competência para atestar o efetivo serviço bem como anotar, em 
registro próprio, as falhas detectadas e comunicar às Pessoas Físicas Credenciadas as ocorrências de 
quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

g) Efetuar, nos prazos previstos neste Termo de Referência, o pagamento devido às pessoas Credenciadas 
oriundos do serviço prestado; 

h) Verificar e aceitar as faturas emitidas pelas Pessoas Físicas Credenciadas, 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 dos credenciados que deverá ocorrer nos murais da Prefeitura Municipal de Gurupi e 
Diário Oficial do Estado do Tocantins. 

 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

16.1. Os (as) Credenciados (as) deverão ter ciência das seguintes obrigações: 
a) Ter ciência que serão credenciados apenas os interessados que forem considerados aptos em todos os 

requisitos e apresentar a documentação exigida; 
b) Os (as) Credenciados (as) deverão possuir conhecimentos específicos dos serviços a serem utilizados 

durante todo o processo de sua execução; 
c) Cumprir integralmente com todas as determinações descritas neste Termo de Referência, Memória de 

Cálculo (Anexos I-A, I-B, I-C, I-D), Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado (Anexos II-
A, II-B, II-C, II-D) e Cronograma de Desembolso Reprogramado (Anexo III-A, III-B, III-C, III-D); 

d) Nas atividades descritas como de execução indireta a credenciada deve arcar com os Recursos Materiais, 
Recursos Humanos, descritos na Memória de Cálculo (Anexo I-A, I-B, I-C, I-D), 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, as execuções deverão ocorrer, obrigatoriamente, em endereços 
localizados nos próprios empreendimentos de acordo com a Memória de Cálculo (Anexo I-A, I-B, I-C, I-
D) e demais anexos; 

f) Realizar as atividades de execução indireta dentro dos respectivos prazos fixados na Memória de Cálculo 
(Anexo I-A, I-B, I-C, I-D) 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; 
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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 Termo de Referência, (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 Termo de Referência; 

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) Credenciado 
(o), a importância necessária ao ressarcimento de tais danos e/ou prejuízos. 

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

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

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

 
18. DAS SANÇÕES  

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

 
19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
19.1. As despesas decorrentes do Chamamento correrão à conta dos recursos previstos na dotação 

orçamentária:  
Ação: Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação. 
Dotação: 8.24.16.122.1641.2070 
Elemento de Despesa: 339039 e 339036 

 
20. DA RESCISÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
20.1. Dar-se-á rescisão do termo de credenciamento, independentemente de notificação ou interpelação 

judicial, nos termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 
 
20.2. A rescisão do termo de credenciamento será amigável quando o credenciado, 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.  

 
20.3. Na situação da não ocorrência da informação da desistência em tempo hábil, o Credenciado deverá 

executar integralmente os serviços contratados dentro do prazo descrito no Cronograma (Anexos II-A, 
II-B, II-C, II-D), sob pena de aplicação de multa por inexecução parcial. 

 
21. DAS VAGAS 

21.1. As vagas para os eventos e cursos serão oferecidas da seguinte forma: 
 
21.1.1. Será disponibilizada 01 (uma) vaga por lote, totalizando 10 (dez) vagas. 
 
21.2. O credenciamento não implica em contratação, a qual ocorrerá conforme necessidade, desde que 

exista disponibilidade orçamentária. 
 
22. DA INSCRIÇÃO PARA HABILITAÇÃO AO CREDENCIAMENTO  
22.1. As pessoas jurídicas e os profissionais autônomos 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, após a publicação da abertura do prazo. 
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22.2. Os interessados deverão, obrigatoriamente, preencher o Formulário de Inscrição, que será 
disponibilização no ato da inscrição, onde os campos específicos serão disponibilizados para o 
preenchimento de informações diversas tais como: Nome/Razão Social, RG, CPF/CNPJ, Registro 
Profissional (se houver), Data de Nascimento, Sexo, Área de Atuação, CEP, Endereço Completo, 
Telefone 01, Telefone 02, E-mail. 

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

completa e exigida no item 24. 
 
22.4. 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 nome do profissional no ato de sua inscrição.   

 
23. DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CREDENCIADO 

23.1. Todas as informações pertinentes à formação profissional de cada área, deverão ser inseridas no 
campo – Formação Profissional – Disponível no Formulário de Inscrição. 

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

toda a documentação exigida no item 24, bem como os critérios de avaliação descrito no item 25, deste 
termo de referência. 

 
 23.3. 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. 
 
24. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

24.1.  Preenchimento do formulário de inscrição. 
24.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou em cópia 

autenticada por meio de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, por 
cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência e autenticação por parte da 
Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento – CEAC. 

 
PESSOA FÍSICA: 

a) Cédula de identidade;  
b)  Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
c) Cópia do comprovante de residência; 
d)  Cópia da inscrição no Conselho Profissional se houver; 
e) 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  
f) Certificado ou declaração referente às experiências relatadas, 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). 

g) Comprovantes de escolaridade, conforme exigência no perfil da (s) subárea (s) de conhecimento e 
especialidades: cópia simples – frente e verso – de diploma, certificado, declaração emitida pela 
instituição de ensino ou, ainda, cópia do registro profissional. 

h)  Currículo profissional. 
 
PESSOA JURÍDICA: 
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;(copia autenticada por tabelião de notas)  

c) 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  

d) Prova de regularidade relativa à seguridade social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  
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e) 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; 

f) Os Profissionais indicados deverão possuir comprovantes de escolaridade, conforme exigência no perfil 
da (s) subárea (s) de conhecimento e especialidades: cópia simples – frente e verso – de diploma, 
certificado, declaração emitida pela instituição de ensino ou, ainda, cópia do registro profissional. (cópia 
autenticada por tabelião de notas). 

g)  Currículo de todos os profissionais indicados. 
h)  Inscrição no Conselho Profissional se houver o respectivo Conselho Profissional.  
 
25. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
25.1. A análise da documentação para fins de habilitação técnica, fiscal e jurídica com base nos documentos 

dos inscritos, será realizada Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento – CEAC que será 
composta por 03 (três) membros, servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, da 
Cidade de Gurupi/TO, nomeados por Portaria, cuja atuação dar-se-á em estrita observação aos 
requisitos legais previstos na legislação aplicável. 

 
25.2 A Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento – CEAC irá analisar a documentação 

apresentada no prazo de 48 horas, os selecionados serão convocados através do endereço eletrônico e-
mail fornecido e site da Prefeitura Municipal de Gurupi.  

 
25.3. Da Seleção e dos Critérios: 

a) Currículo atualizado e assinado que comprove os conhecimentos e experiências, por parte do 
proponente, na área da atividade a ser desenvolvida, a partir da documentação apresentada;  

b) Os critérios a serem analisados, serão: experiência na área escolhida devidamente comprovada e 
comprovantes de escolaridade. 

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

 
25.4. A Comissão de Seleção é soberana e decidirá sobre casos omissos.  
 
25.5. Após a seleção, a Comissão de Seleção encaminhará o resultado para homologação e publicação da 

lista de todos os credenciados no átrio da Prefeitura Municipal de Gurupi.  
 
25.6. Para efeitos de desempate, serão utilizadas as experiências na atuação das atividades, devidamente 

comprovada. 
 
25.7. Após a divulgação do resultado, os profissionais não habilitados ao rol de credenciados, poderão 

recorrer do resultado publicado no Diário Oficial, em relação à avaliação da documentação enviada no 
ato de inscrição, apresentando suas razões devidamente fundamentadas, o recurso deverá ser 
interposto de forma presencial, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no prazo de até 02 (dois) 
dias úteis, contados a partir do primeiro dia subsequente a data da publicação do aviso de intimação 
aos interessados, no Diário Oficial do Estado. 

 
25.8. O recurso será dirigido à Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC, que terá o prazo 

de até 02 (dois) dias corridos, contados a partir do 1º dia útil após o encerramento do prazo recursal, 
para análise.  

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

motivo. 
 
25.10. Decididos em todas as instâncias administrativas, os recursos interpostos, o rol dos credenciados 

será homologado pelo Secretario de Desenvolvimento Urbano, devendo o resultado ser disponibilizado 
e encaminhado via e-mail e publicado o aviso de intimação aos interessados, no Diário Oficial do 
Estado, da divulgação da lista supracitada. 

 
25.11. As pessoas físicas e jurídicas que cumprirem todas as exigências deste Termo de Referência serão 

consideradas habilitadas no processo de CREDENCIAMENTO e constituirão o rol de credenciados, 
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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 Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Urbano. 

 
25.12. 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. 

 
26. JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DE LOTES 
26.1. 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.” 

 

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

 
27. DOS ANEXOS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 
27.1. Este Termo de Referência tem como anexos complementares os seguintes documentos: 

 Anexo I-A: Memória de Cálculo PTTS – Alvorada I; 

 Anexo I-B: Memória de Cálculo PTTS – Alvorada II; 

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

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

 Anexo II-A: Cronograma de Execução de Atividades PTTS– Alvorada I; 

 Anexo II-B: Cronograma de Execução de Atividades PTTS – Alvorada II; 

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

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

 Anexo III-A: Cronograma de Custos/Desembolso– Alvorada I; 

 Anexo III-B: Cronograma de Custos/Desembolso – Alvorada II; 

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

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

Gurupi-TO, 10 de novembro de 2017. 
 
                                  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 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 
SUBANEXO I-A 

Conteúdo da Atividade 

Objetivo 

Local de Realização

Duração da Atividade

Metodologia / Técnica

Avaliação e controle 

Metas

Quant. de participantes 

Recursos Humanos

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

 R$                               1.500,00 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ALVORADA I                                                                        

DOS 06 MESES DE EXECUÇÃO (execução direta)

Ata,  e registro fotográfico .

Atendimento na secretaria de segunda a sexta no período das 09:00hs as 12:00hs e das

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

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

Equipe Técnica da SEDUR

100% dos beneficiários.

Para todos os beneficiários, total de 135 famílias.

Kit Logístico: Locação de som e  cadeiras                                                                                                                       

Kit divulgação: carro de som e Folder informativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

combustivel para locomoção dos tecnicos sociais.                                                                                                                                                                                                       

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

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

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

Kit identificação: cracha, prancheta, camisetas, bones.

ATIVIDADE
PERÍODO 1º ao 6º MÊS

 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 comunitário. O

plantão social tem por objetivo a criação de um fortalecimento do vínculo,

estabelecendo um campo propício para as entrevistas individuais, atendimento e

acompanhamento social, visitas domicil iares, inclusão em programas de

complementação de renda, atendimentos emergênciais, orientação familiar, ao trabalho, 

à saúde, à educação e diversos encaminhamentos . Os atendimentos buscam 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 imóveis,

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 importância da adimplência

bem como orientaçãoes que se fizerem necessária. Atendimento no local do plantão

social, visitas no domícil io, atendimento individual e coletivo, orientações necessárias,

acolhimento dos beneficiários e confecção de relatórios. 

Tema Abordado

Na sede da Secretaria e atendimento remoto nos empreendimentos .

Ata, e registro fotográfico .

 Equipe técnica da SEDUR.

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

atendimentos sociais, para aqueles que dela necessitarem.  

Orientar e encaminhar para as demandas por serviços públicos, visitas domicil iares,

fortalecimento do vínculo, adesão as atividades, práticas grupais, palestras e reuniões.

Total

Recursos Materiais
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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 TOTAL

Emancipação e cidadania .

CADUNICO atual izado e melhor conservação da  moradia

70% dos  Beneficiarios .

Tecnico da  SEDUR

A mobi l i zação das famíl ias será fei ta no Plantão Socia l , carro de som, bem como pelo

técnico responsável , repasse de orientações de forma expos i tiva e expl icativa , com

apresentação em Power Point e dis tribuição de materia l informativo. A atividade será

minis trada pelo Tecnico Socia l da SEDUR, que será responsável por todo o

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

equipamentos  e materia is   que serão uti l i zados .

Questionário ava l iativo, Lis ta  de Presença, ata  e regis tro fotografico.

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

pepel  cartao cores  variadas  e demais  materias  necessarios  para  rea l i zação da  ação.

Kit lanche:  pct guardanapo, pct copo descartável , sa lgadinhos  variados , bolos , sucos , 

agua  e refrigerantes ;

Kit divulgação: carro de som e folder                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kit atividade criança: pula  pula , cachorro quente, agua, refrigerante e copo descartável .                

UN

minimo de 50 pessoas .

Técnica  responsável

DESCRIÇÃO

Local  cedido no empreendimento.

02 horas  de pa lestra .

ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Objetivo

Orientar as famíl ias sobre os Programas Socia is do Governo Federa l e a necess idade de

manter atual izado as informações das famíl ias inseridas no Programa Habitacional ,

dis tribuição de materia l informativo sobre Educação Patrimonia l , orientar as famíl ias

para o cuidado com a preservação da moradia , áreas e equipamentos públ icos .

Contribuir com a cidadania , repassando as informações a todos os adquirentes ,

promover a participação da comunidade beneficiária . Identi ficação, capaci tação de

l ideranças e grupos representativos em processo de questão comunitária , com a

discussão sonbre os beneficios que possui as associações . Orientação sobre como será

a formal ização e a legal ização dessa representatividade. Inscrever os candidatos a

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

comunidade. Assembleia com os representantes do Setor e ass inatura do Termo de

Compromisso. 

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

desenvolvimento Comunitário e escolha dos representantes de quadras (execução direta) 

QDE VALOR TOTAL (R$)VALOR UNIT.
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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$                               2.000,00 

ATIVIDADE
Grupo da Melhor Idade  (execução indireta)

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.

à definir 

04 hrs.

Fomentar a boa relação de convivio entre os mesmos.

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, hidroginástica dentre outros.

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. 

Valor Total

maior adesão ao grupo de idosos do empreendimento

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

no minimo 30 Participantes

Equipe Técnica Executora, Responsável técnico, Instrutor, Apoio Técnico.

        

Kit material de expediente: pincel atomico, resma de papel,  xeroz,  e demais materiais 

que se fizerem necessarios para realização da atividade.

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

agua e refrigerantes.                                                                                                                                                           

Kit divulgação: carro de som; convite.                                                                                                                         

Kit apoio: Auxilio para translado.                                                                                                                

Kit participação: bone, camisetas.

Equipe Técnica Executora e  Responável técnico.

lista de presença,ata e regsitro fotografico.

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Metodologia / Técnica

Indicadores de Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

 R$                               1.900,00 

minimo de 30 pessoas.

01 palestrante e 01 Apoio técnico.

ATIVIDADE
Palestra sobre Organização e Planejamento do orçamento familiar (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.  

 no empreendimento

02 horas.

Despesas físicas e despesas variáveis, Favorecimento da adimplência.

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, dinamica e distribuição de material informativo. A

atividade será ministrada pelo Tecnico Social contratado, que será responsável por todo

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

equipamentos e materiais  que serão util izados.

uma maior organização no planejamento familiar

Metas
70% de Presença da quantidade de participantes e 100% dos beneficiarios com a

distribuição de folder informativo

Empresa contratada

 Lista de Presença; Ata, questionario avaliativo e registro fotografico.

DESCRIÇÃO

TOTAL

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

preto, fita crepe; e demais materias necessarios para o desenvolvimento das ativiades

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

Kit divulgação: Carro de som e folder informativo                                                                                

Kit Lanche:  Salgados, guardanapos, copos descartáveis, refrigerante, suco e agua.
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Metodologia / Técnica

Indicadores de Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

 R$                               3.142,90 

Fomentar a boa relação da comunidade.

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

artísticas futebol, vôlei, basquete de rua, queimada, pula-pula, perna-de-pau, 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 util izados, sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica 

executora do PTTS.

100% de Presença da quantidade minima estipulada

DESCRIÇÃO

TOTAL

minimo de 100 participantes.

Equipe Técnica Executora e Apoio técnico e Instrutor contratado

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;

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

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 serao util izados nas atividades.

Kit lanche:  pct guardanapo, pct copo descartável, cachorro quente, refrigerante, suco e 

agua.

Empresa contratada

  Ata e registro fotografico.

ATIVIDADE
 Rua de lazer (execução indireta) 

Fortalecimento dos vinculos da convivencia em comunidade

Metas

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.

no emprendimento

04 hrs.
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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$                               6.251,77 

75% de participantes certificado

O Curso de Iniciação Profissional de tem por objetivo o desenvolvimento de

competências relativas à execução do processo produtivo de salgados, o planejamento

das quantidades de matérias-primas e produto final, da util ização de equipamentos e

utensíl ios e o controle do processo de produção considerando aspectos de qualidade e

normas de segurança e higiene do trabalho. 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 emprendimento

Conforme Carga Horária do Curso (20 horas) sendo realizado 04 horas diarias de curso,

totalizando 05 dias

Técnicas de Salgados em geral

TOTAL

ATIVIDADE
Curso de Salgadeiro (execução indireta)

Formulários das Inscrições feitas, l ista de Presença, registro fotografico e certificados

emitidos.

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

Metodologia / Técnica

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

disciplinas; util ização 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 util izado 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 util izados,

sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.

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 possibil idade de serem inseridos no

mercado de trabalho formal.

20 Participantes.

Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

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, carne, frango 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$                               9.280,25 TOTAL

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

dos cursos.

Proporcionar aos participantes conhecimentos básicos para o uso de computadores em

ambiente de Sistema Operacional, e util ização dos serviços oferecidos pela internet.

Capacitando os para o desenvolvimento das habilidades na área de Informática

Básica, com vistas a inserí-los no mercado de Trabalho Formal.

no empreendimento

Conforme Carga Horária do Curso (60 horas), sendo realizado em 04 horas diárias de 

curso, totalizando 15 dias.

Técnicas em informática.

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, através da ficha pedagógica; as aulas serão teorica e

práticas;podendo ser util izado o datashow, sendo 01 (um ) aluno por computador . 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
 Curso de Informatica   (execução indireta)  

75% de participantes certificados

20 Participantes.

Equipe Técnica Executora e Apoio técnico.

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

demais materiais necessarios para execução das atividades                                                                                                                                                

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                   

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                    

kit didatico: laboratorio de informatica para aulas praticas 

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, l ista de Presença, registro fotografico e certificados 

emitidos.

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Conforme Carga Horária do Curso (20 horas),  sendo realizado 04 horas diárias de curso                                                                                                                                                                                                                                curso, totalizando 05 dias. 

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                               8.016,00 

OFICINA DE MANICURE E PEDICURE (execução indireta)

75% de participantes certificados

UN

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, l ista de Presença, registro fotografico e certificados 

emitidos.

DESCRIÇÃO VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

TOTAL

Técnicas de manicure e pedicure

Metodologia / Técnica

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

disciplinas; util ização 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 util izado 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 util izados,

sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.

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

dos cursos

20 Participantes.

Instrutor contratado, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

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.                                                       

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

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

l ixa, esmalte (tres cores por aluno (a), acetona, algodão, bacia de pé, bacia de mão, 

esteril izador e demais materias necessarios para atividade.

Kit divulgação: carro de som

no emprendimento

Formar profissionais capacitados para atuarem no seguimento de beleza, realizando

higienização, lixamento, corte, polimento e esmaltagem das unhas, util izando diferentes

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

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

estéticos regionais. Util iza 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.

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$                             16.921,02 

ATIVIDADE
 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;                                                                                                                                                       

Kit Aluno:  apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                      

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                          

kit didatico:  oléo, gracha, espuma, chaves diversas, motor de moto e demais materiais 

necessarios para realização da atividade.        Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, l ista 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.

no emprendimento

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 ( l icitada)  , sendo responsável por 

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

preparação do local, dos equipamentos e materiais que serão util izados, 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.20 Participantes
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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$                               9.689,06 TOTAL

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:  fios, gas, ar condicionado e demais materiais necessarios para aulas 

praticas  

Empresa contratada 

Formulários das Inscrições feitas, l ista de Presença, registro fotografico e certificados 

emitidos.

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

Técnicas em mecânica de ar condicionado tipo janela split

Metodologia / Técnica

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 teoricas e práticas;podendo ser

util izado o datashow, as aulas expositivas, apresentaram os conceitos, após a

explanação teórica, a mesma sera demonstrado na prática. As instalações e reparos

serão executados para que possam ter conhecimento pratico e assim otimizar e

reforçar o aprendizado. Curso Presencial com material impresso. 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 util izados, 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 possibil idade de serem inseridos no

mercado de trabalho formal.

ATIVIDADE
 Curso de Mecânico de Ar Condicionado Tipo Janela e Split (execução indireta)

Capacitar novos profissionais 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 possibil idades de atuação em Indústrias,

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

Prestação de Serviços.  

no emprendimento

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$                               2.100,00 

Equipe Técnica da SEDUR

Questionários preenchidos, Relatório de sistematização dos dados tabulados, Fotos.

DESCRIÇÃO

Nivel de satisfação dos beneficiarios

TOTAL

ATIVIDADE Reuniões e Visitas domiciliares para aplicação da Pesquisa de Avaliação Final(execução 

direta)

Avaliação do Programa Avaliar quantitativamente e qualitativamente os resultados

alcançados com a implementação do PTTS. 

Por todo o Bairro.

Conforme a demanda

Avaliação do PTTS

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.  

70% dos Questionários Aplicados tabulados e sistematizados.

Minimo de 135 beneficiários 

Equipe Técnica Executora e Responsável Técnico.

Kit Logistico: Locação de som e  cadeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

combustivel para locomoção dos tecnicos sociais.                                                                                                                                                                                                       

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

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

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

Kit identificação: cracha, prancheta, camisetas, bones.                                                                         

Kit Tecnico: empresa contratada para aplicação da pesquisa                                                     

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Metas

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                                  250,00 TOTAL

Metodologia / Técnica

Elaborar o relatório baseado na análise das atividade realizadas.

Observação in  loco, conversas e depoimentos

Trabalho Interno – Horas Técnicas para trabalhos administrativos e operacionais no

escritório da empresa contratada.

Os Relatórios serão 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 e dar redirecionamento quando for o caso e supervisionar

uso dos  equipamentos e materiais  que serão util izados.

100% das atividades propostas executadas no mês e objetivos alcançado.

Equipe Técnica Executora e apoio técnico

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4, impressão colorida e preta e 

branco e xerox

04 horas.

Elaborar Relatório.

ATIVIDADE
 Relatório mensal e avaliação das atividades (execução direta)

Avaliar quantitativamente e qualitativamente, os resultados alcançados com as

atividades desenvolvidas mensalmente no PTTS.

Relatório produzido e apresentado.

Equipe Técnica da SEDUR

Relatório Mensal de Avaliação, Ata, Registro dos depoimentos, Lista de Presença e Fotos.

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

Secretaria de Desenvolvimento Urbano
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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$                               4.330,00 

QDE VALOR TOTAL (R$)

TOTAL

Metodologia / Técnica

135 dos beneficiarios

Empresa licitada

                                                            

Kit Logistico: Locação de som e  cadeiras                                                                                           

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

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

encerramento;   convite                                                                                                                                    

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

brinquedos ludicos e demais materias que serao util izados nas atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Empresa contratada

Lista de Presença, ata e Fotos.

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT.

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 de cultural , exposição dos trabalhos

desenvolvidos no decorrer da execução do PTTS e apresentação de depoimentos colhidos 

ao longo do processo de avaliação da comunidade. 

maior participação dos beneficiario das atividades desenvolvidas no emprendimento

70% da Participação dos concluintes dos cursos executados

ATIVIDADE
Finalização do PTTS (execução indireta)

Exposição das praticas e cursos trabalhados mediante standes, Entrega de Certificados,

apresentação de depoimentos da população e de lideres comunitários.                         

Ruas do Bairro.

04 horas.

Açoes desenvolvidas no Projeto e Resultados alcançados 
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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$                                            -   

VALOR TOTAL (R$)

Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

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

Equipe Executora.

Número/percentual de participante.

TOTAL

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

Kit material de consumo: pct de lixo de 100 lt, copos descartaveis e agua.

Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

Relatório Final de Avaliação, ATA, Registro dos depoimentos, Lista de Presença e Fotos.

Questionários Aplicados.
DESCRIÇÃO

ATIVIDADE
 Relatório Final e avaliação das atividades.

Visa apresentar  os resultados alcançados na execução do PTTS.

Escritório da Empresa Contratada Responsável pela Execução do PTTS.

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 util izados.

UN VALOR UNIT. QDE
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

SUBANEXO I-B 

Conteúdo da Atividade 

Objetivo 

Local de Realização

Duração da Atividade

Metodologia / Técnica

Avaliação e controle 

Metas

Quant. de participantes 

Recursos Humanos

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

 R$                    2.100,00 

Para todos os beneficiários, total de 228 famílias.

 Equipe técnica da SEDUR.

Total

 MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESIDENCIAL ALVORADA II                                                                                                                      

100% dos beneficiários.

Atendimento na secretaria 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 diarias e duração de seis meses.

Ata, e registro fotográfico .

ATIVIDADE
PERÍODO 1º ao 6º MÊS

 Plantão Social (execução direta)

Na sede da Secretaria e atendimento remoto nos empreendimento .

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 domicil iares, 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 importancia 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 domicil io, atendimento individual e

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

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

atendimentos sociais, para aqueles que dela necessitarem.

Tema Abordado

Orientar e encaminhar para as demandas por serviços públicos, visitas domicil iares,

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

Recursos Materiais

Kit Logistico: Locação de som e  cadeiras                                                                                                                       

Kit divulgação: carro de som e Folder informativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

combustivel para locomoção dos tecnicos sociais.                                                                                                                                                                                                       

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

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

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

Kit identificação: cracha, prancheta, camisetas, bones, 

Equipe Tecnica da SEDUR

Ata,  e registro fotográfico .
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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

TOTAL R$ 1.200,00

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

sucos, agua  e refrigerantes;

Kit divulgação: carro de som e folder                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kit atividade criança: pula pula, cachorro quente, agua, refrigerante e copo 

descartável.                

Conteúdo da 

Atividade Objetivo

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. Assembleia com os

representantes do Setor  e assinatura do Termo de Compromisso. 

Reunião para repassar informações sobre o PMCMV, cadastro unico dos programas 

sociais  e desenvolvimento Comunitário  (execução direta)

02 horas de palestra.

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.

Emancipação e cidadania.

Tecnico da SEDUR

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

Local cedido no empreendimento.

CADUNICO atualizado e melhor conservação da moradia

minimo de 50 pessoas.

70% dos Beneficiarios.

Técnica responsável

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$                   7.800,00 

no emprendimento

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.

ATIVIDADE
Curso Design de Sobrancelha (execução indireta)

75% de participantes certificados

Técnicas de sobranchela

Formulários das Inscrições feitas, lista de Presença, registro fotografico e 

certificados emitidos.

Instrutor contratado, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

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.                                                       

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

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

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

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

demais materias necessarios para atividade.

Kit divulgação: carro de som

empresa licitada

TOTAL

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

curso, totalizando 15 dias. 

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.

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

conclusão dos cursos

20 Participantes.
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Conteúdo da 

Atividade

Objetivo

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Metodologia / Técnica

Indicadores de Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

 R$                   1.200,00 

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. Assembleia com os

representantes do Setor  e assinatura do Termo de Compromisso.

no emprendimento

Criação de representantes de quadra e grupos representativos, Repasse das 

demandas aos Representantes de Quadra e Assinatura do Termo de Compromisso.

A mobilização das famílias será feita através de informativos entregues pelo

Plantão Social, visitas domiciliares feita pela equipe técnica contratada do PTS e

carro de som. Repasse de orientações de forma expositiva e explicativa, com

apresentação em Power Point e distribuição de material informativo para a

comunidade.                                                                                                                                                                                           

Troca de informações sobre a atuação dos grupos existentes, verificação do que

precisa ser modificado e/ou implantado e esclarecer sobre a atuação dos

Representantes do setor. A atividade será ministrada pela Equipe Técnica da

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

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

utilizados.

termo de compromisso assinado

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

papel sufite, pepel cartao cores variadas e demais materias necessarios para 

realização da ação.

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

sucos, agua  e refrigerantes;

Kit divulgação: carro de som e folder                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kit atividade criança: pula pula, cachorro quente, agua, refrigerante e copo 

descartável. 

minimo de 100.

Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

Tecnicos da SEDUR

ATIVIDADE

 Reunião com a comunidade para fomentar a criação de representantes do setor, 

criar e/ou fortalecer grupos representativos da organização comunitária e grupos 

específicos: de mães, de adolescentes, idosos e eleição dos mesmos, assinatura 

do Termo de Compromisso e repasse das demandas (execução direta)

51% dos os adquirentes e representantes da comunidade com  conhecimento 

suficiente para fazer cumprir seus direitos e  seus deveres

TOTAL

02 horas.

 Lista de Presença, ata e registro fotografico.

DESCRIÇÃO
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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$                   1.900,00 

Minimo de 50 pessoas

Profissional Convidado pela SEDUR  , Equipe da SEDUR e Equipe da Unidade Escolar 

do Empreendimento 

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

preto, e demais materias utilizados na execução das atividades

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

Kit lanche: pct guardanapo, pct copo descartável, pão, salsicha mista com molho de 

tomate, milho verde, batata palha, refrigerante e suco.                                                                                                                                                                                                                           

Kit atividade criança: pula- pula, carrinho de pipoca e carrinho de picolé;

Kit divulgação: Carro de som e convite disponibilizado na escola para os pais.

 Equipe técnica da SEDUR  e Servidores da Unidade Educacional do Municipio no 

Empreendimento 

Questionário avaliativo, lista de presença, ata e fotos.

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

TOTAL

ATIVIDADE Palestras sobre  familia educa, escola ensina, pais presentes na educação dos 

filhos (execução direta) 

Com o objetivo de orientar os pais ou responaveis a respeito do papel deles na 

formação dos filhos.

Metodologia / Técnica

A mobilização das famílias será feita através de informativos entregues pelo

Plantão Social, visitas domiciliares pelos Representantes de  Setor e carro de som.                                                                                                      

Palestra expositiva e explicativa, com apresentação em Power Point, distribuição

de material informativo e utilização de dinamicas.                                                                                                                                                 

A atividade será ministrada por Palestrante Convidado pela SEDUR sob a

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS responsável

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

dos equipamentos e materiais que serão utilizados.                                                                                                                            

Metas Atingir 50 % dos pais dos alunos da Unidade Escolar do Empreendimento.

maior participação dos pais ou responsaveis no acompanhamento das atividades 

escolares

Local cedido pela Secr. de Educação Escola municipal.

02 hrs.

Família Educa, Escola Ensina 
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Metodologia / Técnica

Indicadores de Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

 R$                   5.520,00 

  Ata e registro fotografico.

TOTAL

empresa licitada

Fortalecimento dos vinculos da convivencia em comunidade

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

artísticas futebol, vôlei, basquete de rua, queimada, pula-pula, perna-de-pau,

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.

 Rua de lazer (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, e socializar.

no emprendimento

04 hrs.

minimo de 200 participantes.

Equipe Técnica Executora e Apoio técnico e Instrutor contratado

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;

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

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 serao utilizados nas atividades.

Kit lanche:  pct guardanapo, pct copo descartável, cachorro quente, refrigerante, 

suco e agua.

Fomentar a boa relação da comunidade.

Metas 100% de Presença da quantidade minima estipulada

DESCRIÇÃO

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$                   2.000,00 

ATIVIDADE Oficina  sobre  como elaborar um curriculum e a importancia do cuidado com a 

imagem pessoal (execução indireta)

Minimo de 30 pessoas.

Palestrante contratado, Apoio técnico

Kit material de expediente:  resma de papel A4, pincel atômico,impressão, e 

demais materias necessarios para execução das atividades

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

Kit lanche: pct guardanapo, pct copo descartável, pão, mortandela refrigerante, 

suco e agua.

Kit divulgação: carro de som                                                                                                                           

kit Participante: Curriculum impresso

empresa licitada

Questionário avaliativo, Lista de Presença, Ata e Fotos.

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. A aparência é fundamental no momento de

entregar o curriculum sendo a construção de uma boa imagem pessoal e

profissional está inerentemente relacionada com dois conceitos básicos: a

dualidade e a credibilidade. A dualidade significa que as pessoas têm ou não uma

boa imagem. A credibilidade significa que uma boa imagem pessoal passa por

transmitir confiança ao cliente, a qual se vai mantendo ao longo do tempo, e que

vem da consistência dos resultados com a satisfação do cliente. 

Local cedido pela Empresa licitante

elaboração de  curriculum e a importancia do cuidado com a imagem pessoal

04 hrs.

beneficiario encaminhados ao mecardo de trabalho 

TOTAL

Metodologia / Técnica

Palestra expositiva e explicativa, com apresentação em Power Point, distribuição

de material informativo, e impressão dos curriculos digitalizados.

A atividade será realizada pela empresa contratada ( licitada) , que será

responsável por todo o desenvolvimento da atividade, desde a divulgação a

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

utilizados, sob a supervisão e acompanhamento de Equipe Técnica executora do

PTTS.

100 % dos participantes
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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$                   3.900,00 

Metodologia / Técnica

Palestra expositiva e explicativa, com apresentação em Power Point e distribuição

de material informativo, a todos os beneficiarios atraves do plantão social e

empresa licitada. Mutirão para limpeza dos lotes e de seu entorno, calçadas e ruas

envolvendo todos os atores do projeto e parceiros. Plantio de mudas nativas

cedidas pela Secretaria de infraestrutura. A atividade será realizada pela empresa

contratada ( licitada) , que será responsável por todo o desenvolvimento da

atividade, desde a divulgação a arrumação e preparação do local e dos

equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a supervisão e

acompanhamento de Equipe Técnica executora  do PTTS.

Metas 100% dos participantes da meta estipulada

Minimo de 30 pessoas.

 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 o desenvolvimento da atividade

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

Kit lanche: Cachorro quente (pão tipo cachorro quente), salsicha com molho de 

tomate, milho verde, batata palha, refrigerante.

Kit divulgação: carro de som e folder                                                                                                                        

Kit Apoio: Distribuição de kits de Proteção Individual aos participantes da ação 

(luvas, óculos e sacos de lixo).                                                                                                                                              

Kit participação: bone, camisetas, squeze 500 ml

empresa licitada

lista de preseça, Ata e Fotos.

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)

TOTAL

Limpar, melhorar, conservar e preservar a área de intervenção e o seu entorno de

forma sustentável. Coleta Seletiva, Sustentabilidade Ambiental e a importancia do

ambiente limpo para a melhoria da qualidade de vida e saúde. Plantio de mudas

nativas. 

maior conservação das areas verdes do empreendimento

03 hrs

Mutirão de limpeza,Resíduos Sólidos, Plantio e manutenção de mudas nativas

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

manutenção de mudas nativas  (execução indireta)

No empreendimento 

UN VALOR UNIT. QDE
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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 

Metodologia / Técnica

Palestra expositiva e explicativa, com apresentação em Power Point e distribuição 

de material informativo a todos os beneficiario atraves do plantao social e 

empresa licitada.                                                                                                                                             

Atividade com as crianças paralelas a dos beneficiários,

A atividade será realizada pela empresa contratada ( licitada)  , sendo responsável 

por todo o desenvolvimento da atividade, desde a divulgação,  a arrumação, 

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

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.

Metas 70 % dos beneficiario  

02 hrs.

maior racionalização de agua

Sensibilizar os moradores quanto a importancia do consumo racional da água 

No Empreendimento 

Evitar o desperdício de água e necessidade de proteção e preservação dos cursos

d’agua e sobre as doenças de veiculação hídricas , com esclarecimento sobre a

necessidade filtrar a água.

Minimo de 30 pessoas participantes porem os demais beneficiario terao acesso a 

informação atraves do folder que sera disponilibizados

Palestrante contratado, Apoio tecnico, Equipe executora 

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

fita crepe e demais materias necessarios.

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

Kit lanche: cachorro quente, guardanapos, copos descartáveis, refrigerante.

Kit divulgação: carro de som e folder informativo                                                                                              

kit Participação: bone, camiseta 

empresa licitada

Questionário avaliativo, Lista de Presença, Ata e Fotos.

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

TOTAL

Palestra sobre o uso Racional da Água (execução indireta)
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$                   1.900,00 

Através dos depoimentos sobre o conteúdo trabalhado; Lista de Presença; Ata e 

Fotos.

A mobilização das famílias será feita através de informativos entregues pelo

Plantão Social, visitas domiciliares feita pela equipe técnica executora do PTS e

carro de som. Repasse de orientações de forma expositiva e explicativa, com

apresentação em Power Point e distribuição de material informativo.      

A atividade será ministrada por Palestrante Contratado, que será responsável por

todo o desenvolvimento da atividade, desde a arrumação, preparação do local, dos 

equipamentos e materiais que serão utilizados, sob a supervisão e

acompanhamento de Equipe Técnica executora do PTS.

empresa licitada

100% dos participantes da meta estipulada

minimo de 30

Equipe Técnica Executora, Apoio Técnico e Palestrante contratado

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

crepe e demais materias necessarios para o desenvolvimento da atividade

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

Kit lanche: pão para cachorro quente, salsicha com molho de tomate, milho verde, 

batata palha, refrigerante, suco e agua

Kit divulgação: carro de som e folder                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kit participação: bone, camisetas

TOTAL

ATIVIDADE

Repassar informações a todos os adquirentes sobre empreededorismo, com vistas 

a identificar possíveis empreendedores, fortalecendo-os.

no emprendimento

02 horas.

Informar os adquirentes sobre a forma de empreender.

maior numero de beneficiario emprendedor motivado

Palestra sobre empreendedorismo (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$                 16.300,00 

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,

para avaliar a Empresa sobre as pratica e técnicas aprendidas, lista de presença e

fotos e certificados emitidos.

TOTAL

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.

Empresa contratada

Conforme Carga Horária do Curso (160 horas),  sendo realizado 04 horas diárias de 

curso, totalizando 40 dias. 

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

100% dos participantes com frequência integral e com média necessária para 

conclusão dos cursos.

Ao final dos cursos os participantes  deverão ter adquirido  conhecimento 20 Participantes.

ATIVIDADE
 Curso de Padeiro (execução indireta)
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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$                 16.362,50 

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 

ATIVIDADE
Curso de Informática Básica (execução indireta)

DESCRIÇÃO UN VALOR TOTAL (R$)

Local cedido pela empresa contratada

Conforme Carga Horária do Curso (160 horas) , sendo realizado em 04 horas diarias 

de curso totalizando 40 dias.

Proporcionar aos participantes conhecimentos básicos para o uso de

computadores em ambiente de Sistema Operacional, e utilização dos serviços

oferecidos pela internet. Capacitando os para o desenvolvimento das habilidades

na área de Informática Básica, com vistas a inserí-los no mercado de Trabalho

Formal.

TOTAL

Metodologia / Técnica

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, sendo 01 (um ) aluno por computador .

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 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, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico

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

fotos diárias e certificados emitidos.

Técnicas em informática básica

Empresa contratada

VALOR UNIT. QDE

75% de participantes certificados
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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$                 17.137,50 

Técnicas de Mão de Obra para pedreiro.

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

curso, totalizando 40 dias. 

Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico

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: cimento, argamassa, areia, tijolo e demais materiais necessarios para 

aulas praticas                                                                                                                                    

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$)

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 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.

no emprendimento

Preparar profissionais para executar processos construtivos relativos às vedações

verticais e horizontais, alvenaria estrutural, concretagem de aplicação e

revestimento de pisos, paredes e tetos, com segurança, qualidade e economia,

seguindo as especificações, normas e prazos estabelecidos em projeto.

Capacitando - os a desenvolver habilidades na área da Construção Civil,

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

Trabalho Formal.

 Curso de Pedreiro (execução indireta) 

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 20 Participantes.
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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$                   3.268,00 

VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

Questionários preenchidos, Relatório de sistematização dos dados tabulados,

Fotos.

TOTAL

Nivel de satisfação dos beneficiarios

ATIVIDADE

70% dos Questionários Aplicados tabulados e sistematizados.

Minimo de 228 beneficiários 

Equipe Técnica Executora e Responsável Técnico.

Kit Logistico: Locação de som e  cadeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

combustivel para locomoção dos tecnicos sociais.                                                                                                                                                                                                       

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

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

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

Kit identificação: cracha, prancheta, camisetas, bones.                                                                             

Kit Tecnico: empresa contratada para aplicação da pesquisa                                                     

Equipe Técnica da SEDUR

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.  

 Reuniões e Visitas domiciliares para aplicação da Pesquisa de Avaliação Final 

(execução direta) 

Avaliação do Programa 

Avaliar quantitativamente e qualitativamente os resultados alcançados com a 

implementação do PTTS. 

Por todo o Bairro.

Conforme a demanda

Avaliação do PTTS

UNDESCRIÇÃO
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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$                   4.800,00 

Lista de Presença, ata e Fotos.

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

maior participação dos beneficiario das atividades desenvolvidas no 

emprendimento

70% da Participação dos concluintes dos cursos executados

TOTAL

Metodologia / Técnica

ATIVIDADE

empresa contratada

                                                            

Kit Logistico: Locação de som,  cadeiras, tenda                                                                                                  

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

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

encerramento;  e  convites                                                                                                                                                  

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

brinquedos ludicos e demais materias que serao utilizados nas atividades.    Kit 

Participação: camisetas, bone, caneca, squeeze 500 ml,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Empresa Contratada

Exposição das praticas e cursos trabalhados mediante standes, Entrega de

Certificados, apresentação de depoimentos da população e de lideres

comunitários.                         

Ruas do Bairro.

04 horas.

Açoes desenvolvidas no Projeto e Resultados alcançados 

Finalização do PTTS (execução indireta) 

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 de cultural ,

exposição dos trabalhos desenvolvidos no decorrer da execução do PTTS e

apresentação de depoimentos colhidos ao longo do processo de avaliação da

comunidade. 

228 beneficiarios 
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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$                       250,00 TOTAL

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

Equipe Técnica da SEDUR

Relatório Mensal de Avaliação, Ata, Registro dos depoimentos, Lista de Presença e 

Fotos.

04 horas.

Elaborar Relatório.

ATIVIDADE
 Relatório mensal e avaliação das atividades (execução direta)

Avaliar quantitativamente e qualitativamente, os resultados alcançados com as

atividades desenvolvidas mensalmente no PTTS.

Escritório da Empresa Executora Contratada.

100% das atividades propostas executadas no mês e objetivos alcançado.

Equipe Executora.

Equipe Técnica Executora e apoio técnico

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4, impressão colorida e preta 

e branco e xerox

Relatório produzido e apresentado.

Metodologia / Técnica

Elaborar o relatório baseado na análise das atividade realizadas.

Observação in  loco, conversas e depoimentos

Trabalho Interno – Horas Técnicas para trabalhos administrativos e operacionais

no escritório da empresa contratada.

Os Relatórios serão 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 e dar redirecionamento

quando for o caso e supervisionar uso dos equipamentos e materiais que serão

utilizados.
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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$                       330,00 

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.

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

atingidos.

TOTAL

Número/percentual de participante.

ATIVIDADE
 Relatório Final e avaliação das atividades (execução indireta)

Visa apresentar  os resultados alcançados na execução do PTTS.

Escritório da Empresa Contratada Responsável pela Execução do PTTS.

04 horas.

Elaborar o relatório Final.

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

Equipe Executora.

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, cartucho preto e colorido, 

borracha, fita crepe

Kit material de consumo: pct de lixo de 100 lt, copos descartaveis e agua.

empresa contratada

Relatório Final de Avaliação, ATA, Registro dos depoimentos, Lista de Presença e 

Fotos.

Questionários Aplicados.
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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$                   2.000,00 Valor Total

maior adesão ao grupo de idosos do empreendimento

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

no minimo 30 Participantes

Equipe Técnica Executora, Responsável técnico, Instrutor, Apoio Técnico.

        

Kit material de expediente: pincel atomico, resma de papel,  xeroz,  e demais 

materiais que se fizerem necessarios para realização da atividade.

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

sucos, agua e refrigerantes.                                                                                                                                                           

Kit divulgação: carro de som; convite.                                                                                                                         

Kit apoio: Auxilio para translado.                                                                                                                

Kit participação: bone, camisetas, squeeze 500 ml

Equipe Técnica Executora e  Responável técnico.

lista de presença,ata e regsitro fotografico.

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

ATIVIDADE
Grupo da melhor idade  (execução indireta)

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

socialização. A atividade visa propiciar à população 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.

à definir 

04 hrs.

Fomentar a boa relação de convivio entre os mesmos.

Metodologia / Técnica

Atividade inicial uma dinamica ("quebra gelo"), os participantes devem

apresentar-se aos integrantes do grupo mencionando o que considerar relevante.

animação fisica e motora, assim com atividades de dança, ginástica laboral,

hidroginástica dentre outros. 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. 
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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$                   8.016,00 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 20 Participantes.

Instrutor contratado, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

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.                                                       

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

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 necessarios para atividade.

Kit divulgação: carro de som

Instrutor Contratado

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

fotos .

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

ATIVIDADE
Oficina de manicure e pedicure (execução indireta)

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades e técnicas na área manicure e

pedicure, fomentando o aumento de renda familiar, com vistas a inserí-los no

mercado de Trabalho Formal.

a definir

Conforme Carga Horária do Curso (20 horas),  sendo realizado 04 horas diárias de 

curso                                                                                                                                                                                                                                

Técnicas de manicure e pedicure

Metodologia / Técnica

O curso será ministrado com 01 turma com 20 participantes, terão aulas teóricas e

práticas para repasse do conteúdo.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. A Equipe Técnica da SEDUR, fará o acompanhamento, em

relação a frequência e aproveitamento dos participantes.

Os participantes deverão ter frequência de 75% e atingirem a média no 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.
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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$                   3.000,00 TOTAL

75% de participantes certificado

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, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

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, carne, frango e demais materiais  para 

execução das aulas praticas

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, lista de Presença, registro fotografico e 

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

ATIVIDADE
Curso de fabricação de Bombons e Trufas  (execução indireta)

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.

no emprendimento

Conforme Carga Horária do Curso (20 horas) sendo realizado 04 horas diarias de 

curso, totalizando 05 dias

Técnicas de fabricação de bombons e trufas

Metodologia / Técnica

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

disciplinas; utilização de aulas práticas, para conhe os pontos especificos do

derretimento e têmpera do chocolate, avaliação do chocolate, classificação do

chocolate,derretimento do chocolate,onde 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. 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.
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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$                 15.850,00 TOTAL

75% de participantes certificados

Número/percentual de Presença e Participação; 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 técnico.

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

crepe e demais materias necessarios;                                                                                                                                                

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                   

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                   

Empresa licitada

Formulários das Inscrições feitas, relatórios produzidos pelos participantes, 

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

ATIVIDADE
 Curso de Assistente Administrativo  (execução indireta)

Qualificar profissionais para executar trabalhos pertinentes às áreas

administrativa, fomentando o aumento de renda familiar, com vistas a inseri-los

no mercado de Trabalho Formal.

Local da empresa contratada

Conforme Carga Horária do Curso (160 horas) sendo realizado 04 horas diárias de 

curso, totalizando 40 dias. 

Qualificar para o trabalho pertinente as áreas administrativas.

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.
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 
SUBANEXO I-C 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAMPO BELLO l                                                                                           
DOS 06 MESES DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE 
PERIODO 1º AO 6º MES 

 Plantão Social  

Conteúdo da Atividade  

O plantão social tem por objetivo a triagem e seleção de demandas para inclusão de 
atendimentos sociais, para aqueles que dela necessitarem.  Os atendimentos vêm 
adquirindo feição descentralizadora e participativa garantindo os direitos sociais no 
âmbito da assistência social prestados diretamente pela administração direta do poder 
público.  Visa informar os beneficiários sobre o Programa, o papel de cada um, seus 
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 importância da adimplência bem como orientações que se fizerem 
necessária.  

Local de Realização Na sede da Secretaria e atendimento remoto nos empreendimento  

Duração da Atividade 
Atendimento na secretaria  de segunda a sexta no período das 08:00hs as 12:00hs e das 
14:00hs as 18:00hs,e no empreendimento uma vez quinzenalmente  com período de 
4(quatro) horas diárias e duração de seis meses. 

Tema Abordado 

Orientar e encaminhar para as demandas por serviços públicos, realizar visitas 
domiciliares para atender as necessidades das famílias beneficiárias, bem como: a 
importância da participação nas atividades oferecidas; fortalecimento do convívio em 
grupo, auxiliar os beneficiários em relação ao horário, datas e locais de realização dos 
cursos e palestras. 

Metodologia Técnica 

O Trabalho Técnico Social será realizado pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, priorizando a ampliação dos espaços de participação coletiva, a fim de favorecer 
o desenvolvimento do potencial comunitário, ou seja, sua inserção autônoma e 
consciente aos espaços da cidade, reforçando os laços já existentes, descobrindo e 
revelando novos. Por meio da participação comunitária, se estabelece um campo 
propício para a consolidação de uma cultura de exercícios da cidadania, onde as pessoas 
ao reconhecerem seus direitos e deveres, passam também a reivindicá-los e de fato 
exercitá-los. A preocupação deste trabalho é oferecer a população um canal aberto para 
discussões e reflexões, a partir das experiências cotidianas vivenciadas por eles, levando-
os a construção de novos referenciais de convivência e a incorporação de novos 
conceitos e comportamentos. Desta forma, as ações do PTTS serão desenvolvidas, 
abrangendo os seguintes conteúdos: O conjunto das ações se dará através de reuniões e 
palestras abrangendo: Organização Comunitária que priorizará o desenvolvimento 
comunitário por meio do fortalecimento dos laços de vizinhança através das seguintes 
ações: a) retomada dos conceitos do Programa, enfatizando a importância de 
permanência no imóvel, conservação da propriedade e dos espaços comuns; b) 
Orientações para a criação de organismos representativos dos beneficiários e o 
desenvolvimento de grupos sociais e de comissão de interesses; c) Identificação e 
capacitação de lideranças e grupos representativos em processos de gestão comunitária; 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; gastos e manutenção condominial; 
d) Identificação e capacitação de lideranças e grupos representativos em processos de 
educação e às tarifas sociais;  e) Promoção de atitudes sociais ligadas ao zelo, ao bom 
funcionamento dos equipamentos sociais e comunitários disponibilizados e a condutas 
sociais vinculadas ao novo morar; g) Articulação com as políticas públicas locais, 
monitorando o acesso aos serviços de educação e as tarifas sociais; h) estabelecimentos 
de parcerias com os órgãos governamentais e não governamentais para 
encaminhamentos e respostas às demandas identificadas na etapa pré contratual. Além 
das ações elencadas serão realizadas visitas domiciliares com o objetivo de conhecer as 
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reivindicações e dificuldades enfrentadas pelos beneficiários no novo espaço de moradia 
e Plantão Social para orientações, encaminhamentos e inclusão na Rede Sócio 
assistencial Municipal e parceiros, quando necessário. Realizando uma reunião com a 
comunidade sendo disponibilizado às crianças, pula, pula e etc... e atividades de diversão 
para que os pais ou responsáveis possam participar das atividades informativas. 

Avaliaçao e Controle Ata, lista de presença, registro fotográfico, relatório de atividade. 

Metas 100% dos beneficiários 

Quantitativo de 
Participantes 

Para todos os beneficiários, 300 famílias. 

Recursos Humanos  Equipe técnica da SEDUR  

Recursos Materiais  

Kit Logistico: Locação de som e cadeiras                                                                                                                       
Kit divulgação: carro de som e Folder informativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Kit Material de consumo: 10 pct copo descartável, 02 pct de sacos para lixo 100lt, 
combustível para locomoção dos técnicos sociais.                                                                                                                                                                                                       
Kit material de Expediente: 01 cx caneta, 01 resma de papel A4, 01 tesoura, 02 pincel 
atômico, 02 cartolinas, 01 cartucho para impressora preto ,  02 cartuchos para 
impressora colorido, 01 livro ata, 300 xerox, 01 cx lápis preto,  01 cx de clips.                                                                                                                                                                                                                                 
Kit identificação: crachá, prancheta, camisetas, bonés,                                                                                                        
Kit atividade criança: pula pula, cachorro quente, refrigerante, agua e copo descartável.                                                                                                                                                                                             
Kit lanche: pct guardanapo, pct copo descartável, salgadinhos variados, bolos  e 
refrigerantes; 

Agente Executor  Equipe técnica da SEDUR  

Avaliação/Instrumento 
Relatório de acompanhamento conforme as atividades desenvolvidas  e questionário 
avaliativo com os beneficiários atendidos. 

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

Total         R$                              3.800,00  
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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 

ATIVIDADE

Palestra sobre Desenvolvimento Comunitário, Reunião com a comunidade, para fomentar

a criação de REPRESENTANTES DO SETOR, Criar e/ou fortalecer grupos representativos da

organização comunitária e grupos específicos: de mulheres, adolescentes, idosos, e outros

para todos os moradores, Inscrição e Divulgação dos Representantes do Setor, Assembleia

e Assinatura do Termo de Compromisso, Repasse das atribuições de Representantes

Eleitos. (Execução Direta)

Conteúdo da Atividade 

Objetivo

Contribuir com cidadania, repassando as informações a todos os adquirentes, orientar e 

promover a participação da comunidade beneficiária. Identificação, capacitação de

lideranças e grupos representativos em processo de questão comunitária, com a

discussão do papel das associações e congêneres. Orientação sobre a questão de

formalização apoiando a legalização dessa representatividade. Inscrever os candidatos

a Representantes do setor, divulgar os candidatos e a data da eleição para toda

comunidade.Assembleia com os Representantes do Setor e assinatura do Termo de

Compromisso. 

Local cedido no emprendimento

02 horas

Emancipação e cidadania 

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

Social, carro de som, bem como pelo técnico responsável na atividade anterior 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 util izados.

Ata da Assembleia e termo de compromisso assinado

51% dos os adquirentes e representantes da comunidade com  conhecimento suficiente 

para fazer cumprir seus direitos e  seus deveres

Minino de 150 beneficiários 

 Equipe técnica da SEDUR 

Kit lanche:  pct guardanapo, pct copo descartável, salgadinhos variados e refrigerantes;                                                                                                                                             

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

xerox, lápis preto, fita crepe, pct para l ixo de 100 lt;  material impresso das cedulas de 

votação e demais materias necessarios para execução da ação                                                                                                                               

Kit Logistico: Locação de som e  cadeiras                                                                                                                                     

Kit divulgação: carro de som e folder

 Equipe técnica da SEDUR 

Questionário  avaliativo da palestra e da reunião proferida, Ata, Lista de Presença e  Fotos

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

TOTAL  
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Conteúdo da 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 

ATIVIDADE Reunião para repassar informações sobre o PMCMV,  informações do CADUNICO do 

Governo Federal (Execução Direta)

Orientar as famílias sobre os Programas Sociais do Governo Federal existentes no

municipio e a necessidade de atualização de informações das famílias inseridas no

Programa. Distribuição de material informativo sobre Educação Patrimonial,

sensibil izando as famílias para a correta util ização e ocupação do empreendimento e

ressaltar a necessidade de preservação da moradia, áreas e equipamentos públicos e

promovendo a participação no PTTS.

Local cedido no emprendimento

02 horas

Repassar para todos os moradores sobre a necessidade de participação com ênfase na

organização comunitária e promover a Participação no PTTS

Repassar para as famílias o critério de seleção, condições contratuais, incluindo valor

dos encargos mensais e a forma e condições de financiamento,

Valorização do imóvel e a necessidade de permanência no mesmo e sobre a correta

util ização e apropriação dos espaços e equipamentos de uso comum do

empreendimento, conscientizar sobre a necessidade de preservação, cuidar da sua casa,

das áreas e equipamentos públicos.

Metodologia / Técnica

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

Social, carro de som.

Reunião expositiva e explicativa, com distribuição de material informativo.

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

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

util izados.

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

TOTAL

CADUNICO atualizado e melhor conservação da moradia

Metas

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

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

PTTS

Minimo de 50 beneficiários 

Equipe técnica da SEDUR 

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

sufite, pepel cartao cores variadas e demais materias necessarios para realização da 

ação.

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

refrigerantes;

Kit divulgação: carro de som e folder                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kit atividade criança: pula pula, cachorro quente, refrigerante e copo descartável.

 Equipe técnica da SEDUR 

Avaliação/Instrumento Questionário com avaliação da palestra proferida, Ata, Lista de Presença e Fotos
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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$                               1.900,00 TOTAL

Palestras sobre  Familia Educa , Escola Ensina, pais presentes na educação dos filhos. 

(Execução Direta)

UN

Com o objetivo de orientar os pais ou responaveis a respeito do papel deles na formação 

dos fi lhos.

Metas Atingir 50 % dos pais dos alunos da Unidade Escolar do Empreendimento.

Minimo de 50 pessoas

Questionário avaliativo, l ista de presença, ata e fotos.

Profissional Convidado pela SEDUR  , Equipe da SEDUR e Equipe da Unidade Escolar do 

Empreendimento 

Kit material de expediente:  resma de papel A4,  pincel atômico,  xerox, lápis preto, e 

demais materias util izados na dinamica.

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

Kit lanche: pct guardanapo, pct copo descartável, pão, salsicha mista com molho de 

tomate, milho verde, batata palha, refrigerante e suco.                                                                                                                                                                                                                           

Kit atividade criança: pula- pula, carrinho de pipoca e carrinho de picolé;

Kit divulgação: Carro de som e convite disponibilizado na escola para os pais.

 Equipe técnica da SEDUR  e Servidores da Unidade Educacional do Municipio no 

Empreendimento 

ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

a definir

02 hrs.

Família Educa, Escola Ensina 

Metodologia / Técnica

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

Social, visitas domiciliares pelos Representantes de  Setor e carro de som.                                                                                                      

Palestra expositiva e explicativa, com apresentação em Power Point,  distribuição de 

material informativo e util ização de dinamicas                                                                                                                                                 

A atividade será ministrada por Palestrante Convidado pela SEDUR sob a supervisão e 

acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS responsável por todo o 

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

equipamentos e materiais que serão util izados.                                                                                                                            

maior participação dos pais ou responsaveis no acompanhamento das atividades 

escolares

VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)
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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$                               1.900,00 

ATIVIDADE
Palestra sobre empreendedorismo (execução indireta)

Repassar informações a todos os adquirentes sobre empreededorismo, com vistas a

identificar possíveis empreendedores, fortalecendo-os.

no emprendimento

02 horas.

Informar os adquirentes sobre a forma de empreender.

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

Social, visitas domiciliares feita pela equipe técnica executora do PTS e carro de som.

Repasse de orientações de forma expositiva e explicativa, com apresentação em Power

Point e distribuição de material informativo.      

A atividade será ministrada por Palestrante Contratado, que será responsável por todo o

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

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

Equipe Técnica executora do PTS.

maior numero de beneficiario emprendedor motivado

100% dos participantes da meta estipulada

minimo de 30

Equipe Técnica Executora, Apoio Técnico e Palestrante contratado

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

e demais materias necessarios para o desenvolvimento da atividade

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

Kit lanche: pão para cachorro quente, salsicha com molho de tomate, milho verde, batata 

palha, refrigerante, suco e agua

Kit divulgação: carro de som e folder                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kit participação: bone, camisetas

empresa licitada

Através dos depoimentos sobre o conteúdo trabalhado; Lista de Presença; Ata e Fotos.

TOTAL  
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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$                             11.000,00 

ATIVIDADE
Curso montador e reparador de computador -  execução indireta

O curso tem como objetivo preparar os beneficiarios para montar, instalar, reparar e

configurar dispositivos de hardware, além de instalar e configurar sistemas

operacionais e software aplicativos, de acordo com normas e procedimentos técnicos.

São ainda abordados assuntos relacionados à ética, cidadania, empreendedorismo,

qualidade de vida, conduta profissional e marketing pessoal, preparando os

participantes para os desafios do mercado de trabalho. Capacitando os para o

desenvolvimento das habilidades na área de Informática Básica, com vistas a inserí-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.

montagem, instalação, reparaçao

Metodologia / Técnica

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

util izado o datashow, sendo 01 (um ) aluno por computador. Ao término do curso, o

aluno será capaz de elaborar planos de evolução da informática, componentes de um

sistema computacional, componentes básicos de hardware, processadores eletrônicos

de texto, formatação e impressão de documentos de texto,planilhas eletrônicas,

formatação e impressão de planilhas eletrônicas, Softwares para apresentações

eletrônicas, principais ferramentas de acesso à Internet dentre outros. 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 util izados, 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 possibil idade de serem inseridos no

mercado de trabalho formal.

20 Participantes.

Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico

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 equipamento de proteção individual 

(EPI)                                                                                                                                   

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Materiais de Consumo: laboratorio de informatica para aulas praticas 

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, l ista de presença diária, 

fotos diárias e certificados de qualificação profissional

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

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$                               9.650,00 

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: materiais  para execução das aulas praticas.

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participantes, para

avaliar a Empresa sobre as pratica e técnicas aprendidas, lista de presença e fotos e

certificados emitidos.

TOTAL

ATIVIDADE
 CURSO DE APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE (Execução Indireta)

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na Aplicação de Papel de Parede,

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 aplicação de papel de parede

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 ( l icitada)  , sendo responsável por 

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

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

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.
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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$                               5.520,00 

VALOR UNIT.

Rua de lazer (EXECUÇÃO INDIRETA)

Fomentar a boa convivencia entre vizinhos 

Metodologia / Técnica

UN

Metas 100% de Presença da quantidade minima estipulada

Total

no emprendimento

ATIVIDADE

04 hrs.

DESCRIÇÃO

Minimo de 100 pessoas

Equipe Técnica Executora, Responável técnico, Instrutor, Apoio Técnico.

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;

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

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 serao util izados nas atividades.

Kit lanche:  pct guardanapo, pct copo descartável, cachorro quente e refrigerante, suco e 

agua.

Empresa contratada, Equipe Técnica Executora, Responsável técnico, Instrutor, Apoio 

Técnico.

Atividades lúdicas e Sócio educativas dentre elas podemos citar: ginástica laboral,

dança, aferição de pressão arterial, amarelinha, cobra cega, dinamicas, corrida do ovo

na colher, entre outras brincadeiras.  

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 util izados, sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica 

executora do PTTS.

QDE VALOR TOTAL (R$)

l ista de presença, questionario avaliativo, ata e fotos.

Fomentar  e convivência  comunitária com todos os moradores fortalecendo os vinculos.

Fortalecimento da convivencia em comunidade
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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$                               2.000,00 

ATIVIDADE
Grupo da Melhor Idade  (EXECUÇÃO INDIRETA)

100% de Presença da quantidade estipuladas.

no minimo 30 Participantes

Equipe Técnica Executora, Responsável técnico, Instrutor, Apoio Técnico.

Kit material de expediente: pincel atomico, resma de papel,  xeroz,  e demais materiais 

que se fizerem necessarios

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

refrigerantes.                                                                                                                                                           

Kit divulgação: carro de som; convite                                                                                                                         

Kit apoio: Auxilio para translado.                                                                                                           

Kit participação: bone, camisetas, squaze

DESCRIÇÃO UN

Valor Total

VALOR UNIT. QDE

Fomentar a socialização, auto estima, motivação e convivência entre os idosos da

comunidade.

à definir 

04 hrs.

maior adesão ao grupo de idosos do empreendimento

Metas

l ista de presença, questionario avaliativo, ata e fotos.

Metodologia / Técnica

Atividades de dança, ginástica laboral, hidroginástica envolvendo parceiros e os idosos

da comunidade em geral.

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. 

Fomentar a boa relação de convivio entre os mesmos.

VALOR TOTAL (R$)

Equipe Técnica Executora e  Responável técnico.
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                               2.950,00 

Questionário avaliativo, Lista de Presença, Ata e Fotos.

DESCRIÇÃO UN

Valor total

VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

A atividade será ministrada por um profissional da empresa contratada ( licitada) , que

será responsável por todo o desenvolvimento da atividade, desde a divulgação, a

arrumação e preparação do local, 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, lápis 

preto, fita crepe; e demais materias necessarios para o desenvolvimento das atividades

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

Kit divulgação: Carro de som e folder informativo                                                                                

Kit Lanche:  Salgados, guardanapos, copos descartáveis, refrigerante, suco e agua.

Equipe Técnica Executora, Responável técnico, Instrutor, Apoio Técnico.

Propiciar momentos reflexivos nas famílias sobre a importância do Planejamento

Familiar, com vistas a promover a racionalização dos gastos com a moradia. Repassar

informações a todos os adquirentes sobre empreededorismo, com vistas a identificar

possíveis empreendedores, fortalecendo-os.

Oficina de Planejamento do Orçamento Familiar, e a racionalização dos gastos com a 

moradia (EXECUÇÃO INDIRETA)

ATIVIDADE

Local cedido pela empresa licitante

04 hrs.

uma maior organização no planejamento familiar

70% de Presença da quantidade de participantes e 100% dos beneficiarios com a 

distribuição de folder informativo

no minimo 20 Participantes

Equipe Técnica Executora, Instrutor contratado e Apoio Técnico

Despesas físicas e despesas variáveis. 

Metodologia / Técnica
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                               2.000,00 

elaboração de  curriculum e a importancia do cuidado com a imagem pessoal

a definir

04 hrs.

DESCRIÇÃO

Equipe Técnica Executora, Responável técnico, Instrutor, Apoio Técnico.

UN VALOR UNIT.

TOTAL

Questionário avaliativo, Lista de Presença, Ata e Fotos.

100 % dos participantes

Minimo de 30 pessoas.

Palestrante contratado, Apoio técnico

Kit material de expediente:  resma de papel A4, pincel atômico,impressão, e demais 

materias necessarios para execução das atividades

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

Kit lanche: pct guardanapo, pct copo descartável, pão, mortandela refrigerante, suco e 

agua.

Kit divulgação: carro de som

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. A aparência é fundamental no momento de entregar o curriculum

sendo a construção de uma boa imagem pessoal e profissional está inerentemente

relacionada com dois conceitos básicos: a dualidade e a credibil idade. A dualidade

significa que as pessoas têm ou não uma boa imagem. A credibil idade significa que uma

boa imagem pessoal passa por transmitir confiança ao cliente, a qual se vai mantendo

ao longo do tempo, e que vem da consistência dos resultados com a satisfação do

cliente. 

ATIVIDADE Orientação  sobre  como elaborar um curriculum e a importancia do cuidado com a 

imagem pessoal (Indireta)

Metodologia / Técnica

Palestra expositiva e explicativa, com apresentação em Power Point, distribuição de

material informativo, e impressão dos curriculos digitalizados

A atividade será realizada pela empresa contratada ( licitada) , que será responsável

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

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

acompanhamento de Equipe Técnica executora  do PTTS.

beneficiario encaminhados ao mecardo de trabalho 

QDE VALOR TOTAL (R$)
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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$                               4.477,23 

100% dos participantes da meta estipulada

VALOR UNIT.

Minimo de 30 pessoas.

Equipe Técnica Executora, Responável técnico, Instrutor, Apoio Técnico.

Metodologia / Técnica

Palestra expositiva e explicativa, com apresentação em Power Point e distribuição de

material informativo, a todos os beneficiarios atraves do plantão social e empresa

licitadacom.Mutirão para limpeza dos lotes e de seu entorno, calçadas e ruas

envolvendo todos os atores do projeto e parceiros. Plantio de mudas nativas cedidas

pela Secretaria de infraestrutura. A atividade será realizada pela empresa contratada (

licitada) , que será responsável por todo o desenvolvimento da atividade, desde a

divulgação a arrumação e preparação do local e dos equipamentos e materiais que

serão utilizados, sob a supervisão e acompanhamento de Equipe Técnica executora do

PTTS.

maior conservação das areas verdes do empreendimento

Limpar, melhorar, conservar e preservar a área de intervenção e o seu entorno de forma 

sustentável. Coleta Seletiva, Sustentabilidade Ambiental e a importancia do ambiente 

limpo para a melhoria da qualidade de vida e saúde. Plantio de mudas nativas. 

UN

 Equipe Técnica executora e Apoio Técnico

QDE VALOR TOTAL (R$)

TOTAL

No empreendimento 

03 hrs

lista de preseça, Ata e Fotos.

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

e demais materias necessarios para o desenvolvimento da atividade

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

Kit lanche: Cachorro quente (pão tipo cachorro quente), salsicha com molho de tomate, 

milho verde, batata palha, refrigerante.

Kit divulgação: carro de som e folder                                                                                                                        

Kit Apoio: Distribuição de kits de Proteção Individual aos participantes da ação (luvas, 

óculos e sacos de lixo).                                                                                                                              

Kit participação: bone, camisetas, squaze,

ATIVIDADE Palestra Ambiental com  Mutirão de limpeza,Resíduos Sólidos, Plantio e manutenção de 

mudas nativas  (Execução Indireta)

DESCRIÇÃO

Mutirão de limpeza,Resíduos Sólidos, Plantio e manutenção de mudas nativas

Metas
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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$                               2.950,00 

Metas

TOTAL

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

e demais materias necessarios.

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

Kit lanche: cachorro quente, guardanapos, copos descartáveis, refrigerante.

Kit divulgação: carro de som e folder informativo

Palestrante Contratado, Equipe tecnica executora do PTTS

70 % dos beneficiario  

maior racionalização de agua

ATIVIDADE

VALOR TOTAL (R$)

Metodologia / Técnica

Sensibilizar os moradores quanto a importancia do consumo racional da água e sobre a

util ização do Aquecedor Solar 

Palestra sobre o uso Racional da Água e  Aquecedor Solar (EXECUÇÃO INDIRETA)

Questionário avaliativo, Lista de Presença, Ata e Fotos.

Palestrante contratado, Apoio tecnico, Equipe executora 

QDE

Minimo de 30 pessoas participantes porem os demais beneficiario terao acesso a

informação atraves do folder que sera disponilibizados

DESCRIÇÃO VALOR UNIT.UN

No Empreendimento 

02 hrs.

Evitar o desperdício de água e necessidade de proteção e preservação dos cursos d’agua

e sobre as doenças de veiculação hídricas , com esclarecimento sobre a necessidade de

ferver/filtrar a água.Fornecer a todos os beneficiários informações quanto ao uso e a

manutenção do equipamento. 

Palestra expositiva e explicativa, com apresentação em Power Point e distribuição de

material informativo a todos os beneficiario atraves do plantao social e empresa

licitada.                                                                                                                                             

Atividade com as crianças paralelas a dos beneficiários, como: cinema com cachorro

quente e refrigerante e instrutor atraves de parceria;

A atividade será realizada pela empresa contratada ( licitada) , sendo responsável por

todo o desenvolvimento da atividade, desde a divulgação, a arrumação, preparação do

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

acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.
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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$                             12.138,75 TOTAL

ATIVIDADE
Curso de Eletricista Instalador Residencial (Execução Indireta)

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na área de Eletricidade

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

mercado de Trabalho Formal.

Local da empresa contratada

Conforme Carga Horária do Curso (160 horas), sendo realizado 04 horas diárias de 

curso, totalizando 40 dias. 

Técnicas de eletricista instalador residencial.

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 ( l icitada)  , sendo responsável por 

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

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

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.

75% de participantes certificados

Número/percentual de Presença e Participação; 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.

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

20 Participantes.

Equipe Técnica Executora e Apoio técnico.

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: fita isolante, fios diversos, alicate e demais materias util izados na aula 

praticas.

Empresa contratada 

Formulários das Inscrições feitas, questionário aplicado aos participantes para 

avaliação da Empresa contratada sobre as  práticas e  técnicas aprendidas, l ista de 

presença e fotos e certificados emitidos.
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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$                             15.850,00 

Empresa licitada

Formulários das Inscrições feitas, relatórios produzidos pelos participantes, avaliação 

da Empresa contratada sobre as  pratica e  técnicas aprendidas, l ista de presença e 

fotos e certificados emitidos.

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

Equipe Técnica Executora e Apoio técnico.

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

e demais materias necessarios;                                                                                                                                                

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                   

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                   

ATIVIDADE
 Curso de Assistente Administrativo  (Execução Indireta)

Qualificar profissionais para executar trabalhos pertinentes às áreas administrativa,

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

Trabalho Formal.

Local da empresa contratada

Conforme Carga Horária do Curso (160 horas) sendo realizado 04 horas diárias de 

curso, totalizando 40 dias. 

Qualificar para o trabalho pertinente as áreas administrativas.

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 ( l icitada)  , sendo responsável por 

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

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

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.

TOTAL

75% de participantes certificados

Número/percentual de Presença e Participação; 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 possibil idade de  serem inseridos no mercado de trabalho formal.

20 Participantes.
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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$                             17.137,50 TOTAL

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: cimento, argamassa, areia, ti jolo e demais materiais necessarios para aulas 

praticas                                                                                                                                    

VALOR TOTAL (R$)

20 Participantes.

QDEVALOR UNIT.

Empresa Contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo , l ista de presença diária, 

fotos diárias e certificados emitidos.

UN

Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico

DESCRIÇÃO

ATIVIDADE
 Curso de Pedreiro (EXECUÇÃO INDIRETA) 

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na área da Construção Civil,

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

Trabalho Formal.

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 possibil idade de serem inseridos no mercado

de trabalho formal.

75% de participantes certificados

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

curso, totalizando 40 dias. 

Técnicas de Mão de Obra para pedreiro.

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 ( l icitada)  , sendo responsável por 

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

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

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.

a definir
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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$                             17.887,50 TOTAL

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:  oléo, gracha, espuma, chaves diversas, motor de moto e demais materiais 

necessarios para realização da atividade.        

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 possibil idade de  serem inseridos no mercado 

de trabalho formal.

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 ( l icitada)  , sendo responsável por 

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

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

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.

75% de participantes certificados

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

curso, totalizando 40 dias

20 Participantes

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT.

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, l ista de presença diária, 

fotos diárias e certificados emitidos.

QDE VALOR TOTAL (R$)

Equipe Técnica Executora e Apoio Tecnico

Técnicas de mecânico de motocicletas.

ATIVIDADE

Cedido pela empresa contratada

 Curso de Mecânico em Manutenção de Motocicleta (EXECUÇÃO INDIRETA)

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.
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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$                             16.362,50 TOTAL

VALOR TOTAL (R$)

ATIVIDADE
Curso de Informática Básica – Windows  (EXECUÇÃO INDIRETA)

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

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

Local cedido pela empresa contratada

Conforme Carga Horária do Curso (160 horas) , sendo realizado em 04 horas diarias de 

curso totalizando 40 dias.

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT. QDE

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, l ista de presença diária, 

fotos diárias e certificados emitidos.

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, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico

20 Participantes.

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

dos cursos.

Ao final dos cursos os participantes deverão ter adquirido conhecimento suficiente

para desenvolverem as atividades e com possibil idade de serem inseridos no mercado

de trabalho formal.

75% de participantes certificados

Técnicas em informática básica

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 ( l icitada)  , sendo responsável por 

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

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

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.
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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$                               6.251,77 

ATIVIDADE
Curso de Salgadeiro (EXECUÇÃO INDIRETA)

Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

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, carne, frango e demais materiais  para 

execução das aulas praticas,

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, l ista de presença diária, 

fotos diárias e certificados emitidos.

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

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na área alimentícia, fomentando o 

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

Cedido pela empresa contratada

Conforme Carga Horária do Curso (20 horas) sendo realizado 04 horas diarias de curso, 

totalizando 05 dias

Técnicas de Salgados em geral

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 ( l icitada)  , sendo responsável por 

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

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

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.

75% de participantes certificado

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 possibil idade de  serem inseridos no mercado 

de trabalho formal.

20 Participantes.

TOTAL  
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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$                               8.016,00 

ATIVIDADE

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT. QDE

TOTAL

Técnicas de manicure e pedicure

VALOR TOTAL (R$)

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 ( l icitada)  , sendo responsável por 

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

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

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.

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 possibil idade de serem inseridos no mercado

de trabalho formal.

20 Participantes.

Instrutor contratado, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

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.                                                       

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

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

l ixa, esmalte (tres cores por aluno (a), acetona, algodão, bacia de pé, bacia de mão, 

esteril izador e demais materias necessarios para atividade.

Kit divulgação: carro de som

Instrutor Contratado

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, l ista de presença diária, 

fotos .

75% de participantes certificados

Metodologia / Técnica

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades e técnicas na área manicure e

pedicure, fomentando o aumento de renda familiar, com vistas a inserí-los no mercado

de Trabalho Formal.

a definir

Conforme Carga Horária do Curso (20 horas),  sendo realizado 04 horas diárias de curso                                                                                                                                                                                                                                

curso, totalizando 05 dias. 

OFICINA DE MANICURE E PEDICURE (EXECUÇÃO INDIRETA)
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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$                             21.308,75 

20 Participantes.

Equipe Técnica Executora e Apoio técnico.

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:  argamassa, tinta, rolo,  e demais materiais necessarios para aulas praticas   

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, relatórios produzidos pelos participantes, avaliação 

da Empresa contratada sobre as  pratica e  técnicas aprendidas, l ista de presença e 

fotos e certificados emitidos.

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

Local da empresa contratada

Conforme Carga Horária do Curso (160 horas) sendo realizado 04horas diárias de curso, 

totalizando 40 dias. 

Técnicas em pintura em construção civil.

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 ( l icitada)  , sendo responsável por 

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

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

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.

75% de participantes certificados

Número/percentual de Presença e Participação; 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

 Curso de Pintor de Obra  

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na área pintura na Construção 

Civil, 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 / Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                             13.400,00 TOTAL

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

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 ( l icitada)  , sendo responsável por 

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

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

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.

75% de participantes certificados

Número/percentual de presença e participação; 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:  fios, gas, ar condicionado e demais 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, l ista de 

presença e fotos e certificados emitidos.

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na área de mecânica de Ar 

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

mercado de Trabalho Formal.

empresa contratada

Conforme Carga Horária do Curso (160 horas), sendo realizado 04 horas diárias de 

curso, totalizando 40 dias. 

Técnicas em mecânica de ar condicionado.

ATIVIDADE
Curso de Mecânico de Ar Condicionado Tipo Split (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$                             16.300,00 TOTAL

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participantes, para 

avaliar a Empresa sobre as  pratica e  técnicas aprendidas, l ista de presença e fotos e 

certificados emitidos.

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 ( l icitada)  , sendo responsável por 

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

preparação do local, dos equipamentos e materiais que serão util izados, 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, açucar, oleo, carne, frango e demais 

materiais  para execução das aulas praticas.

Empresa contratada

ATIVIDADE
 CURSO DE PADEIRO (Execução Indireta)

Capacitar os participantes a desenvolver habilidades na área de panificação, 

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

Trabalho Formal.

Empresa contratada

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$                               3.500,00 

70% dos Questionários Aplicados tabulados e sistematizados.

Conforme a demanda

QDE VALOR TOTAL (R$)

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.  

ATIVIDADE

Metodologia / Técnica

TOTAL

Por todo o Bairro.

UN VALOR UNIT.

Minimo de 210 beneficiários 

Equipe Técnica Executora e Responsável Técnico.

Equipe Técnica terceirizada e Responsável Técnico.

Kit Logistico: Locação de som e  cadeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

combustivel para locomoção dos tecnicos sociais.                                                                                                                                                                                                       

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

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

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

Kit identificação: cracha, prancheta, camisetas, bones.                                                                 

Kit Tecnico: empresa contratada para aplicação da pesquisa                                                     

Questionários preenchidos, Relatório de sistematização dos dados tabulados, Fotos.

DESCRIÇÃO

Nivel de satisfação dos beneficiarios

Avaliação do PTTS

 Reuniões e Visitas domiciliares para aplicação da Pesquisa de Avaliação Final. (EXECUÇÃO 

DIRETA)

Avaliação do Programa 

Avaliar quantitativamente e qualitativamente os resultados alcançados com a 

implementação do PTTS. 
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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$                               6.800,00 

Empresa contratada 

DESCRIÇÃO UN

Empresa contratada 

Lista de Presença, ata e Fotos.

Exposição das praticas e cursos trabalhados mediante standes, Entrega de Certificados, 

apresentação de depoimentos da população e de lideres comunitários.                         

300 beneficiarios 

Finalização do PTTS (EXECUÇÃO INDIRETA)

maior participação dos beneficiario das atividades desenvolvidas no emprendimento

70% da Participação dos concluintes dos cursos executados

ATIVIDADE

TOTAL

Metodologia / Técnica

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

apresentação de depoimentos colhidos ao longo do processo de avaliação da

comunidade. 

Ruas do Bairro.

04 horas.

Açoes desenvolvidas no Projeto e Resultados alcançados 

VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

                                                            

Kit Logistico: Locação de som, cadeiras  e tendas                                                                                

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

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

encerramento;                                                                                                                                              

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

brinquedos ludicos e demais materias que serao util izados nas atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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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$                                  250,00 

Metodologia / Técnica

Elaborar o relatório baseado na análise das atividade realizadas.

Observação in  loco, conversas e depoimentos

Trabalho Interno – Horas Técnicas para trabalhos administrativos e operacionais no

escritório da empresa contratada.

Os Relatórios serão 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 e dar redirecionamento quando for o caso e supervisionar

uso dos  equipamentos e materiais  que serão util izados.

Avaliar quantitativamente e qualitativamente, os resultados alcançados com as 

atividades desenvolvidas mensalmente no PTTS.

Escritório da Empresa Executora Contratada.

04 horas.

Elaborar Relatório.

ATIVIDADE
 Relatório mensal e avaliação das atividades (EXECUÇÃO DIRETA)

TOTAL

Relatório produzido e apresentado.

100% das atividades propostas executadas no mês e objetivos alcançado.

Equipe Executora.

SEDUR

Relatório Mensal de Avaliação, Ata, Registro dos depoimentos, Lista de Presença e Fotos.

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

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4, impressão colorida e preta e 

branco e xerox

Equipe Técnica da SEDUR
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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$                                  250,00 TOTAL

VALOR UNIT. QDE

Relatar, os resultados alcançados com a implementação do PTTS.

Escritório da Empresa Contratada Responsável pela Execução do PTTS.

ATIVIDADE
PERÍODO: 6º MÊS

 Relatório Final e avaliação das atividades (EXECUÇÃO DIRETA)

VALOR TOTAL (R$)

Equipe Técnica Executora

Relatório produzido e apresentado.

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

Equipe Executora.

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4, impressão colorida e preta e 

branco e xerox

Equipe Técnica da SEDUR

Relatório Final de Avaliação, Ata, Registro dos depoimentos, Lista de Presença e Fotos. 

Questionários Aplicados.

DESCRIÇÃO

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 util izados.

UN

04 horas.

Elaborar o relatório  Final.
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RECURSOS HUMANOS

Equipe da Empresa 

contratada

Duração 

Metodologia/Técnica

Indicadores de Resultados

METAS

NOTA: As despesas Indiretas sobre os valores máximos esperados no projeto somam 25,00% sendo:  

3,00% Confins 

0,65% Pis Pasep

3,00% ISSQN - Gurupi 

5,00% Imprevistos  

1,00% Desp. Financeiras

4,35% Desp. Administrativas Operacionais 

8,00% Lucro Esperado.

Apoiar e orientar a Equipe da Secretaria de Habitação do Município;  

-Responsabilizar acompanhar, avaliar e orientar todas as atividades propostas no PTTS;

-Ministrar as reuniões com a comunidade, parceiros e equipes técnicas;

-Orientar e auxiliar os serviços e atividades de  parceiros e terceiros;

-Fazer Visitas Domiciliares aos moradores;

-Mobilizar a comunidade para as atividades;

-Orientar  e supervisionar o Plantão Social;

-Orientar e coordenar os Representantes de Quadras;

-Estabelecer Parcerias

-Verificar ,supervisionar  e controlar o uso dos materiais de consumo,  expediente, 

gráficos, permanentes e de divulgação;

-Elaborar  Mensalmente Relatório de Acompanhamento e Avaliação  e  Relatório Final;

-Solicitar e controlar  a  Liberação mensal de recursos .

06 meses

Execução Mista, com prestação de serviço, por empresa contratada através de Licitação.

Conforme atribuições descritas acima compreendendo:

Trabalho de Campo - Horas técnicas para o trabalho de campo direto com a comunidade 

e com as equipes e profissionais e parceiros, responsáveis pela execução das  

atividades, previstas no PTTS.

PTTS executado em 6 meses, com Objetivos Alcançados.

100% das atividades executadas no final de 6 meses, com atingimento dos objetivos 

propostos no PTTS.

ATRIBUIÇÕES
PERÍODO: DO 1º MÊS AO 6º MÊS

 Atividade - Execução e Avaliação do PTTS 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

SUBANEXO I-D 

Conteúdo da Atividade 

Objetivo 

Local de Realização

Duração da Atividade

Metodologia / Técnica

Avaliação e controle 

Metas

Quant. de participantes 

Recursos Humanos

Conteúdo da Atividade          

Objetivo

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

 R$                2.366,31 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MORADA VERDE                                                                             

DOS 06 MESES DE EXECUÇÃO

Para todos os beneficiários, total de 500 famílias.

100% dos beneficiários.

ATIVIDADE
PERÍODO 1º ao 06º MÊS

 Plantão Social - execução Direta

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

atendimentos sociais, para aqueles que dela necessitarem.  

Ata, e registro fotográfico .

DESCRIÇÃO

Atender o maior numero de beneficiario possivel, visando orientar de acordo com a 

demanda de cada um.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

combustivel para locomoção dos tecnicos sociais.                                                                                                                                                                                                       

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

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

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

Kit identificação: cracha, prancheta, camisetas, bones, banner.

Equipe Tecnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Na sede da Secretaria e atendimento remoto no empreendimento .

Atendimento na secretaria de segunda a sexta no período das 09:00hs as 12:00hs e das

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

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

Tema Abordado
Orientar e encaminhar para as demandas por serviços públicos, visitas domicil iares,

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

TOTAL

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, assim

estabelecendo um campo propicio para as entrevistas individuais, atendimento e

acompanhamento social, visitas domicil iares, 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 importancia 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 domicil io, atendimento individual e coletivo, orientações necessarias,

acolhimento dos beneficiarios e confecção de relatórios. 

 l ista de presença, ata e Registro fotografico.

 Equipe técnica da SEDUR.
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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$                1.900,00 

CADUNICO, tarifas sociais, associações de bairro, l iderança dentre outros. 

minimo de 50 pessoas.

Técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

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

sufite, pepel cartao cores variadas e demais materias necessarios para realização da 

ação.

Kit lanche:  pct guardanapo, pct copo descartável, bolacha, bolos, sucos, picolé, agua  e 

refrigerantes;

Kit divulgação: carro de som e folder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kit atividade criança: pula pula.                

70% dos Beneficiarios.

ATIVIDADE

Local cedido no empreendimento.

A mobilização das famílias será realizado 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 para que maioria

possa obter acesso as devidas informações. 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 util izados.

TOTAL

Tecnico da SEDUR

Reunião sobre o Cadastro Único dos Programa sociais do Governo Federal e Escolha dos 

Representantes de Quadra - execução direta

02 horas de palestra.

CADUNICO atualizado e o residencial com um  lider representativo

Conteúdo da Atividade 

Objetivo

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

manter atualizado as informações das famílias inseridas no Programa Habitacional,

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. Assembleia com os representantes do Setor e assinatura do Termo de

Compromisso. 

 Lista de Presença, ata e registro fotografico.
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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$                1.900,00 

ATIVIDADE  Palestra sobre o papel de cada um no processo de desenvolvimento comunitário, cidadão 

e poder público - execução direta

Conteúdo da Atividade 

Objetivo

Contribuir com a cidadania, repassando as informações a todos os adquirentes, orientar

e promover a participação da comunidade beneficiária. 

local cedido no emprendimento

02 horas de palestra

Papel de cada um no processo de desenvolvimento comunitário, cidadãos e poder

público. Os direitos e deveres com ênfase no conceito da habitação como patrimônio da

família. Emancipação e cidadania. 

A mobilização das famílias será feita através do plantão social, visitas domiciliares pela

equipe técnica executora do PTTS, cartazes afixados em lugares de grande circulação do

residencial, 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.

Número percentual de participantes

100% dos adquirentes e representantes da comunidade com conhecimento suficiente

para fazer cumprir seus direitos e seus deveres

50 familias

Equipe técnica executora

Kit lanche: pct guardanapo, pct copo descartável, pão com mortandela,  refrigerante e 

suco;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

atômico,cartolina,  xerox, lápis preto,cx lápis de cor, apontador, borracha, fita crepe,                                                                                                                                                                                 

Kit material de consumo: pct para lixo de 100 lt;

Kit divulgação: carro de som                                         

Tecnicos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Ata, Lista de Presença,  registro fotografico

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

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$                1.900,00 

Minimo de 50 pessoas

Equipe tecnica da SEDUR juntamente com a equipe da Unidade Escolar do 

Empreendimento 

Kit material de expediente:  resma de papel A4,  pincel atômico,  xerox, lápis preto, e 

demais materias util izados na execução das atividades

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

Kit lanche: pct guardanapo, pct copo descartável, bolacha, bolo, refrigerante e suco.                                                                                                                                                                                                                           

Kit divulgação: Carro de som e convite disponibilizado na escola para os pais.

 Equipe técnica da SEDUR  e Servidores da Unidade Educacional do Municipio no 

Empreendimento 

Questionário avaliativo, l ista de presença, ata e fotos.

DESCRIÇÃO

TOTAL

Com o objetivo de orientar os pais ou responaveis sobre a importancia da participação

de cada um no processo de  formação dos fi lhos.

Local cedido pela Secr. de Educação Escola municipal.

ATIVIDADE Palestras sobre  familia educa, escola ensina, pais presentes na educação dos filhos - 

execução direta

maior participação dos pais ou responsaveis no acompanhamento das atividades 

escolares

02 hrs.

Família Educa, Escola Ensina 

Metodologia / Técnica

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

Social, escola, visitas domiciliares e carro de som. Utilização de dinâmicas,

palestra expositiva e explicativa, com apresentação em Power Point, distribuição de

material informativo com objetivo de atender o maior numero de beneficiários.                                                                                                                                          

A atividade será ministrada por um tecnico da SEDUR, responsável por todo o

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

equipamentos e materiais que serão util izados.                                                                                                                            

Metas Atingir 50 % dos pais dos alunos da Unidade Escolar do Empreendimento.

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)
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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$                1.900,00 

ATIVIDADE Orientação sobre  como elaborar um currículum e a importância do cuidado com a imagem 

pessoal - execução indireta

Informação de como elaborar um curriculum pois ele é o cartão de visita de todo

profissional. Ele tem o poder de tornar possível a conquista de uma vaga ou destruir

qualquer chance antes mesmo de haver um contato pessoal. Por isso, é essencial dedicar

algumas horas para elaborá-lo e saber exatamente qual a meta que se espera alcançar

com ele. Também será exposto orientações sobre o quanto a aparência é fundamental no

momento de entregar o curriculum sendo a construção de uma boa imagem pessoal e

profissional está inerentemente relacionada com dois conceitos básicos: a dualidade e a

credibil idade. A dualidade significa que as pessoas têm ou não uma boa imagem. A

credibil idade significa que uma boa imagem pessoal passa por transmitir confiança ao

cliente, a qual se vai mantendo ao longo do tempo, e que vem da consistência dos

resultados com a satisfação do cliente. 

no emprendimento

04 hrs.

elaboração de  curriculum e a importancia do cuidado com a imagem pessoal

Metodologia / Técnica

Palestra expositiva e explicativa, com apresentação em Power Point, distribuição de

material informativo, e impressão dos curriculos digitalizados

A atividade será realizada pela empresa contratada ( licitada) , que será responsável

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

do local e dos equipamentos e materiais que serão util izados. A equipe tecnica da

secretarida de Desenvolvimento Urbano fará a supervisão e acompanhamento da Equipe

Técnica executora.

beneficiario encaminhados para o  mecardo de trabalho 

100 % dos participantes

Minimo de 30 pessoas.

Palestrante contratado.

Kit material de expediente:  resma de papel A4, pincel atômico,impressão, e demais 

materias necessarios para execução das atividades

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

Kit lanche: pct guardanapo, pct copo descartável, pão, mortandela, refrigerante, suco e 

agua.

Kit divulgação: carro de som                                                                                                                                                     

kit Participante: Curriculum impresso

empresa licitada

Questionário avaliativo, Lista de Presença, Ata e Fotos.

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$                3.000,00 

Grupo da Melhor Idade - execução indireta

Verifica-se hoje um crescimento da taxa de longevidade, e o número de pessoas que

atinge a terceira idade tende a aumentar. Com o crescimento desta população, aumenta a

demanda de atividades direcionada para essa faixa etaria. Essa atividade tem por

objetivo 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 socialização. A atividade

visa propiciar à população idosa dessa comunidade o fortalecimento dos vínculos,

melhorando sua auto-estima e viabilizando uma mudança de hábitos motivação e

convivência entre os idosos.

à definir 

03 hrs.

terceira idade, saude, bem estar, atividade física, qualidade de vida.

Metodologia / Técnica

Para realizar o trabalho de forma mais adequada, é importante que o instrutor tenha um

cuidado com cada participante, suas possibil idades de movimento, sua capacidade de

realizar um exercício de forma correta sem chegar ao esgotamento físico, nem psíquico.

Procedimentos metodológicos recomendados são: a atividade deve ser apresentada de

forma progressiva, tanto no que se refere à intensidade quanto à dificuldade dos

exercícios e da aula, é preferível começar com atividades e com exercícios conhecidos e

introduzir progressivamente as atividades desconhecidas e que impliquem maior

dificuldade, a intensidade da aula deve ser baixa, nunca se deve chegar à fadiga nem ao

cansaço,não se deve provocar palpitações, respiração dificultosa e suor excessivo.

Podendo ser realizado atividade inicial com realização de dinamicas como objetivo de

interação ("quebra gelo"). Poderão ser util izadas 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.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 util izados, sob a supervisão e acompanhamento da

Equipe Técnica executora do PTTS. 

Fomentar a boa relação de convivio entre os mesmos e maior adesão ao grupo de idosos 

do empreendimento

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

no minimo 30 Participantes

Equipe Técnica Executora.

        

Kit material de expediente: pincel atomico, resma de papel,  xeroz,  e demais materiais 

que se fizerem necessarios para realização da atividade.

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

frutas (mamão, laranja, banana, dentre outros) sucos, agua e refrigerantes.                                                                                                                                                           

Kit divulgação:  convite.                                                                                                                                                          

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.

Equipe Técnica Executora e  Responável técnico.

lista de presença,ata e regsitro fotografico.

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

Valor Total  
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Metodologia / Técnica

Indicadores de Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

 R$                5.900,00 

ATIVIDADE
 Rua de lazer - execução indireta

Rua 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. A

atividade representam não somente a oportunidade de entretenimento e cultura à

população infantil, jovem, adulto e idoso 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. Visando uma promoção da saude

atravez do lazer e qualidade de vida. Portanto é um espaço onde a comunidade tem para

se divertir, socializar de forma organizada e ainda buscar os valores da sociedade

estabelecendo vinculos com os demais moradores da comunidade.

no emprendimento

04 hrs.

esporte, lazer, cidadania, recreação e inclusão.

A estratégias didático-pedagógicas para as praticas de atividades recreativas e de lazer;

para as diferentes faixas etárias, incluindo especificidades para pessoas com

deficiência. Vivências lúdicas e atividades recreativas em diferentes contextos.

Atividades lúdicas tendo carater sócio educativas, dentre elas podemos citar: futebol,

vôlei, basquete de rua, queimada, pula-pula, perna-de-pau, corrida de saco, dominó,

amarelinha, 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 util izados, sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica

executora do PTTS.

Fortalecimento dos vinculos da convivencia em comunidade

Metas 100% de Presença da quantidade minima estipulada

minimo de 100 participantes.

Equipe Técnica Executora e Apoio técnico e Instrutor contratado

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

Kit divulgação: carro de som, panfleto, Banner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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 util izados nas 

atividades.

Kit lanche:  pct guardanapo, pct copo descartável, picolé, cachorro quente, bolacha, 

frutas (banana, macã, laranja, melancia, mamão dentre outros) 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: materiais necessarios para cada tipo de deficiente que se 

encontra na atividade

Empresa contratada

  Ata e registro fotografico.

DESCRIÇÃO

TOTAL  
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Metodologia / Técnica

Indicadores de Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

 R$                1.900,00 

ATIVIDADE Palestra sobre Planejamento do orçamento familiar e a racionalização dos gastos com a 

moradia -  execução indireta

Sensibil izar 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.  

 no empreendimento

02 horas.

educação financeira e  planejamento 

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, dinamica e distribuição de material informativo. A

atividade será realizada pela empresa contratada ( licitada) , que será responsável por

todo o desenvolvimento da atividade, desde a divulgação a arrumação e preparação do

local e dos equipamentos e materiais que serão util izados. A equipe tecnica da

secretarida de Desenvolvimento Urbano fará a supervisão e acompanhamento da Equipe

Técnica executora. 

uma maior organização no planejamento familiar , Favorecimento da adimplência.

Metas
70% de Presença da quantidade de participantes e 100% dos beneficiarios com a 

distribuição de folder informativo

minimo de 30 pessoas.

01 palestrante e 01 Apoio técnico.

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

fita crepe; e demais materias necessarios para o desenvolvimento das ativiades

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

Kit divulgação: Carro de som e folder informativo                                                                                

Kit Lanche: bolacha, bolos, copos descartáveis, refrigerante, suco e agua.

Empresa contratada

 Lista de Presença; Ata, questionario avaliativo e registro fotografico.

DESCRIÇÃO

TOTAL  
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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$                2.900,00 

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

execução indireta

Limpar, melhorar, conservar e preservar a área de intervenção e o seu entorno de forma

sustentável. Coleta Seletiva, Sustentabilidade Ambiental e a importancia do ambiente

limpo para a melhoria da qualidade de vida e saúde. Plantio de mudas nativas. 

No empreendimento 

03 hrs

limpeza, Plantio e manutenção de mudas nativas,qualidade de vida.

Metodologia / Técnica

Palestra expositiva e explicativa, com apresentação em Power Point e distribuição de

material informativo, a todos os beneficiarios atraves do plantão social e empresa

licitada. Mutirão para limpeza do seu lote e de seu entorno, calçadas e ruas envolvendo

todos os atores do projeto e parceiros. Plantio de mudas nativas cedidas pela Secretaria

de infraestrutura. A atividade será realizada pela empresa contratada ( licitada), que

será responsável por todo o desenvolvimento da atividade, desde a divulgação a

arrumação e preparação do local e dos equipamentos e materiais que serão util izados,

sob a supervisão e acompanhamento de Equipe Técnica executora  do PTTS.

maior sensibil ização para a l impeza e conservação das areas verdes do empreendimento

Metas 100% dos participantes da meta estipulada

Minimo de 30 pessoas.

 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 o desenvolvimento da atividade

Kit lanche: Cachorro quente (pão tipo cachorro quente), salsicha com molho de tomate, 

milho verde, batata palha, refrigerante.                                                                                                                                                                                                                              

Kit Logistico: Locação de som, cadeiras, tendas.  

Kit divulgação: carro de som e folder  informativo                                                                                                                                                   

Kit Apoio: Distribuição de kits de Proteção Individual aos participantes da ação (luvas, 

óculos e sacos de lixo).                                                                                                                                                                                   

Kit participação: bone, camisetas, squeze 500 ml

empresa licitada

lista de preseça, Ata e registro fotograficos .

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

TOTAL  
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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 VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

TOTAL

maior racionalização de agua e cuidado como o aquecedor solar

Questionário avaliativo, Lista de Presença, Ata e Fotos.

DESCRIÇÃO

Metodologia / Técnica

Palestra expositiva e explicativa, com apresentação em Power Point e distribuição de

material informativo a todos os beneficiario atraves do plantao social e empresa

licitada.                                                                                                                                             

A atividade será realizada pela empresa contratada ( licitada) , sendo responsável por

todo o desenvolvimento da atividade, desde a divulgação, a arrumação, preparação do

local, dos equipamentos e materiais que serão util izados, sob a supervisão e

acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.

Metas 70 % dos beneficiario  

Minimo de 30 pessoas participantes porem os demais beneficiario terao acesso a 

informação atraves do folder que sera disponibilizado no emprendimento

Palestrante contratado, Apoio tecnico, Equipe executora 

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

e demais materias necessarios.

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

Kit lanche: cachorro quente, guardanapos, copos descartáveis, refrigerante.

Kit divulgação: carro de som e folder informativo

Palestrante Contratado, Equipe tecnica executora do PTTS

Evitar o desperdício de água e necessidade de proteção e preservação dos cursos d’agua

e sobre as doenças de veiculação hídricas. Fornecer a todos os beneficiários

informações quanto ao uso e a manutenção do equipamento. 

No Empreendimento 

02 hrs.

ATIVIDADE
Palestra sobre o uso Racional da Água e  Aquecedor Solar - execução indireta 

Sensibil izar os moradores quanto a importância do consumo racional da água e sobre a

util ização do Aquecedor Solar 
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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$                1.900,00 

ATIVIDADE
Palestra sobre empreendedorismo - execução indireta

Repassar informações a todos os adquirentes sobre empreededorismo, com vistas a

identificar possíveis empreendedores, fortalecendo-os.

no emprendimento

02 horas.

emprededorismo

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

Social, visitas domiciliares feita pela equipe técnica executora do PTS e carro de som.

Repasse de orientações de forma expositiva e explicativa, com apresentação em Power

Point e distribuição de material informativo. A atividade será ministrada por palestrante

contratado, onde abrangera diversos assuntos incluindo os conceitos e perspectiva do

empreendedorismo contemplando a criação do negócio, financiamento, gerenciamento,

expansão e encerramento do mesmo, inovação, conceitos a produto, processo e

organização relacionando o tema à estratégia e ao desempenho de mercados. A atividade

será realizada pela empresa contratada ( licitada), sendo responsável por todo o

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

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

de Equipe Técnica da SEDUR.

maior numero de beneficiario emprendedor motivado

100% dos participantes da meta estipulada

minimo de 30

Equipe Técnica Executora, Apoio Técnico e Palestrante contratado

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

demais materias necessarios para o desenvolvimento da atividade

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

Kit lanche: bolacha

Kit divulgação: carro de som e folder                                                                                                                                                                                                                                                                     

empresa licitada

Através dos depoimentos sobre o conteúdo trabalhado; Lista de Presença; Ata e Fotos.

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$                3.000,00 

Curso de fabricação de Bombons e Trufas - execução indireta

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.

no emprendimento

Conforme Carga Horária do Curso (20 horas) sendo realizado 04 horas diarias de curso,

totalizando 05 dias

Técnicas de fabricação de bombons e trufas

Metodologia / Técnica

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

disciplinas; util ização de aulas práticas, para conhe os pontos especificos do

derretimento e têmpera do chocolate, avaliação do chocolate, classificação do

chocolate,derretimento do chocolate,onde 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. 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 util izados, sob a supervisão e acompanhamento da

Equipe Técnica executora do PTTS.

75% de participantes certificado

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 possibil idade de serem inseridos no

mercado de trabalho formal.

20 Participantes.

Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

Kit material de expediente:  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 equipamento de proteção individual 

(EPI)                                                                                                                                 

Kit divulgação: convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Materiais de Consumo:cozinha,  forma de sil icone, tablete de chocolate, manteiga, 

chocolate em po  e demais materiais  para execução das aulas praticas

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, l ista de Presença, registro fotografico e certificados de

qualificação profissional

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

TOTAL  
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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$              15.850,00 

ATIVIDADE
 Curso de Assistente Administrativo - execução indireta

Qualificar os profissionais para executar trabalhos pertinentes às áreas 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 realizado 04 horas diárias de curso, 

totalizando 40 dias. 

Qualificar para o trabalho pertinente as áreas administrativas.

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 util izados, sob a

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.

75% de participantes certificados

Número/percentual de Presença e Participação; 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 possibil idade 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kit Aluno: apostila, bloco de anotações, caneta                                                                                                                                   

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                             

Empresa licitada

Formulários das Inscrições feitas, relatórios produzidos pelos participantes, avaliação

da Empresa contratada sobre as pratica e técnicas aprendidas, lista de presença e fotos

e certificados de qualificação profissional

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

TOTAL  
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ATIVIDADE

Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$              17.137,50 

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 possibil idade de  serem inseridos no mercado de 20 Participantes.

Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico

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

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

(EPI)                                                                                                                                    

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Materiais de Consumo: cimento, argamassa, areia, ti jolo e demais materiais necessarios 

para aulas praticas                                                                                                                                    

Empresa Contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo , l ista de presença diária, 

fotos diárias e certificados de qualificação profissional

DESCRIÇÃO UN

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

totalizando 40 dias. 

Técnicas de Mão de Obra para pedreiro.

Metodologia / Técnica

 

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

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

Util ização de aulas expositivas, dialogadas para a construção do conhecimento nas

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

entre os conhecimentos adquiridos e as aulas práticas; pesquisas sobre os aspectos

teóricos e práticos no seu futuro campo de atuação; discussão de temas: partindo-se de

leituras orientadas: individuais e em grupos; de vídeos, pesquisas; estudos de Caso:

através de simulações e casos reais nos espaços de futura atuação profissional. 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 util izados, sob a supervisão e acompanhamento da

Equipe Técnica executora do PTTS. A Equipe Técnica da SEDUR, fará a verificação e

acompanhamento, em relação a frequência e aproveitamento dos participantes .   

75% de participantes certificados

VALOR TOTAL (R$)

TOTAL

 Curso de Pedreiro - execução indireta 

VALOR UNIT. QDE

Preparar profissionais para executar processos construtivos relativos às vedações

verticais e horizontais, alvenaria estrutural, concretagem de aplicação e revestimento de

pisos, paredes e tetos, com segurança, qualidade e economia, seguindo as

especificações, normas e prazos estabelecidos em projeto. O curso Visa adquirir o

domínio sobre a execução de instalações prediais no que tange a interação deste

subsistema com as alvenarias. Capacitando - os a desenvolver habilidades na área da

Construção Civil, fomentando o aumento de renda familiar, com vistas a inseri-los no

mercado de Trabalho Formal.

no emprendimento
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Metodologia / Técnica

Indicadores de Resultado

Metas

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

 R$              21.308,75 

no emprendimento

DESCRIÇÃO

Empresa licitada 

TOTAL

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo sobre as práticas e técnicas 

aprendidas, l ista de presença, fotos e certificados de qualificação profissional

Conforme Carga Horária do Curso (160 horas), sendo realizado 04 horas diárias de

curso, totalizando 40 dias. 

Número/percentual de participantes.

100% 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 possibil idade de serem inseridos no mercado de

trabalho formal.

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

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

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

(EPI)                                                                                                                                    

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                                                       

Materiais de Consumo: argamassa, tinta, l ixa, rolo, pincil  dentre outros materiais 

necessarios para realização do curso e 20 pares de botas

20 Participantes.

planejamento, técnicas de pintura,  

Equipe Técnica Executora.

Curso de pintor de obra - execução indireta

O curso de Pintor de Obras desenvolverá as competências para tornar esse profissional

preparado e pronto para realizar e atender as necessidades do mercado quanto à pintura

imobiliária, seguindo as normas de segurança física e do meio ambiente, como também

às especificações dos fabricantes. Além das técnicas de pinturas, o educando aprenderá

ainda combinações de cores, texturas e aplicações em diversas superfícies como

aplicação de massa corrida, madeira, ti jolos e alvenarias em geral.

A mobilização das famílias será feita através de informativos sobre a forma e lugar para

inscrição dos cursos , entregues pelo Plantão Social e em visitas domicil iares. O curso

será ministrado com 1 turma de 20 participantes e sob responsabilidade da empresa

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

Util ização de aulas expositivas, dialogadas para a construção do conhecimento nas

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

entre os conhecimentos adquiridos e as aulas práticas; pesquisas sobre os aspectos

teóricos e práticos no seu futuro campo de atuação; discussão de temas: partindo-se de

leituras orientadas: individuais e em grupos; de vídeos, pesquisas; estudos de Caso:

através de simulações e casos reais nos espaços de futura atuação profissional. 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 util izados, sob a supervisão e acompanhamento da

Equipe Técnica executora do PTTS. A Equipe Técnica da SEDUR, fará a verificação e

acompanhamento, em relação a frequência e aproveitamento dos participantes .                                      

ATIVIDADE

 
 

 

 

 

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
 

16 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BR 242, KM 407, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 
Subanexo I-D – Memória de Cálculo (Morada Verde)/Chamamento Público nº 005/2017 
 

 

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 TOTAL

20 Participantes

Equipe Técnica Executora e Apoio Tecnico

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

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

(EPI)                                                                                                                                   

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Materiais de Consumo:  oléo, gracha, espuma, chaves diversas, motor de moto e demais 

materiais necessarios para realização da atividade.        

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, l ista de presença diária, fotos 

diárias e certificados de qualificação profissional

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

O curso Mecânico de Manutenção de Motocicletas é destinado a ingressar os

beneficiarios no mercado de trabalho, como empregado ou autônomo, ou a quem deseja

complementar a renda da família empreendendo alguma atividade. Objetiva preparar os

profissionais para realizar manutenção de motocicletas, diagnosticar possíveis falhas e

defeitos, bem como realizar reparos nos sistemas mecânicos e eletrônicos, seguindo

normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança e meio ambiente.  

no emprendimento

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.

Util ização de aulas expositivas, dialogadas para a construção do conhecimento nas

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

entre os conhecimentos adquiridos e as aulas práticas; pesquisas sobre os aspectos

teóricos e práticos no seu futuro campo de atuação; discussão de temas: partindo-se de

leituras orientadas: individuais e em grupos; de vídeos, pesquisas; estudos de Caso:

através de simulações e casos reais nos espaços de futura atuação profissional. Ao

término do curso, o aluno será capaz de elaborar planos de manutenção; realizar

manutenções em motocicletas, substituição de peças, reparar e testar desempenho de

componentes de forma a garantir um bom funcionamento. 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 util izados, 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 possibil idade de  serem inseridos no 

mercado de trabalho formal.

 Curso de Mecânico em Manutenção de Motocicleta - execução indireta 
ATIVIDADE
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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$              12.138,80 TOTAL

75% de participantes certificados

Número/percentual de Presença e Participação; 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 possibil idade 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;                                                                                                                                                                                                                                                           

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

(EPI)                                                                                                                                   

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Materiais de Consumo: fita isolante, fios diversos, alicate e demais materias util izados 

na aula 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 de qualificação profissional

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

ATIVIDADE
Curso de Eletricista Instalador Residencial - execução indireta 

O Curso de Eletricista Instalador Residencial tem por objetivo o desenvolvimento de

competências relativas a princípios e leis que regem o funcionamento de instalações

elétricas residenciais, públicas, comerciais e industriais por meio de instrumentos,

ferramentas, procedimentos e métodos que permitam o planejamento, execução e

avaliação de instalações e suas proteções, de acordo com normas técnicas, ambientais e

de segurança. Objetiva capacitar os beneficiarios a desenvolver habilidades na área de

Eletricidade Residencial, fomentando o aumento de renda familiar, com vistas a inseri-

los  no mercado de Trabalho Formal.

no emprendimento

Conforme Carga Horária do Curso (160 horas), sendo realizado 04 horas diárias de 

curso, totalizando 40 dias. 

Técnicas de eletricista instalador residencial.

Metodologia / Técnica

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

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

entre os conhecimentos adquiridos e as aulas práticas; pesquisas sobre os aspectos

teóricos e práticos no seu futuro campo de atuação; discussão de temas: partindo-se de

leituras orientadas: individuais e em grupos; de vídeos, pesquisas; estudos de Caso:

através de simulações e casos reais nos espaços de futura atuação profissional. 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 util izados, sob a supervisão e acompanhamento da

Equipe Técnica executora do PTTS. 
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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$              16.362,50 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 possibil idade de serem inseridos no mercado de

trabalho formal.

20 Participantes.

Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico

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 equipamento de proteção individual 

(EPI)                                                                                                                                   

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Materiais de Consumo: laboratorio de informatica para aulas praticas 

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, l ista de presença diária, fotos 

diárias e certificados de qualificação profissional

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

ATIVIDADE
Curso de Operador de Computador  -  execução indireta

Proporcionar aos participantes conhecimentos básicos para o uso de computadores em

ambiente de Sistema Operacional, e util ização dos serviços oferecidos pela internet.

Capacitando os para o desenvolvimento das habilidades na área de Informática Básica,

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

no emprendimento

Conforme Carga Horária do Curso (160 horas) , sendo realizado em 04 horas diarias de 

curso totalizando 40 dias.

Técnicas em informática básica

Metodologia / Técnica

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

util izado o datashow, sendo 01 (um ) aluno por computador . 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 util izados, sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora

do PTTS.
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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$                6.251,77 TOTAL

75% de participantes certificado

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 possibil idade de serem inseridos no

mercado de trabalho formal.

20 Participantes.

Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

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 equipamento de proteção individual 

(EPI)                                                                                                                                    

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Materiais de Consumo: cozinha,  farinha de trigo, ovos, carne, frango e demais materiais  

para execução das aulas praticas

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, l ista de Presença, registro fotografico e certificados de 

qualificação profissional

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

ATIVIDADE
Curso de Salgadeiro - execução indireta 

O Curso de Iniciação Profissional de Salgadeiro tem por objetivo o desenvolvimento de

competências relativas à execução do processo produtivo de salgados, o planejamento

das quantidades de matérias-primas e produto final, da util ização de equipamentos e

utensíl ios e o controle do processo de produção considerando aspectos de qualidade e

normas de segurança e higiene do trabalho. 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 emprendimento

Conforme Carga Horária do Curso (60 horas) sendo realizado 04 horas diarias de curso, 

totalizando 15 dias

Técnicas de Salgados em geral

Metodologia / Técnica

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

disciplinas; util ização 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 util izado 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 util izados, sob

a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS.
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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$              13.140,00 

ATIVIDADE
 Curso de Mecânico de Ar Condicionado Tipo Janela e Split - execução indireta 

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 possibil idades de atuação em Indústrias,

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

Prestação de Serviços.  

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  e equipamento de proteção individual 

(EPI)                                                                                                                                  

Kit divulgação: carro de som,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Materiais de Consumo:  fios, gas, ar condicionado e demais materiais necessarios para 

aulas praticas  

Empresa contratada 

Formulários das Inscrições feitas, l ista de Presença, registro fotografico e certificados de 

qualificação profissional.

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT.

no emprendimento

Conforme Carga Horária do Curso (160 horas), sendo realizado 04 horas diárias de 

curso, totalizando 40 dias. 

Técnicas em mecânica de ar condicionado tipo janela split

Metodologia / Técnica

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 teoricas e práticas;podendo ser

util izado o datashow, as aulas expositivas, apresentaram os conceitos, após a

explanação teórica, a mesma sera demonstrado na prática. As instalações e reparos

serão executados para que possam ter conhecimento pratico e assim otimizar e reforçar

o aprendizado. Curso Presencial com material impresso. 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 util izados, 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 possibil idade de serem inseridos no

mercado de trabalho formal.

20 Participantes.

QDE VALOR TOTAL (R$)

TOTAL  
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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$                7.800,00 

ATIVIDADE Curso Design de Sobrancelha - execução indireta  

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 emprendimento

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

curso, totalizando 15 dias. 

Técnicas de sobranchela

Metodologia / Técnica

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

disciplinas; util ização 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 util izado 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 util izados, a

supervisão e acompanhamento das atividades será realizada pela Equipe Técnica

executora da SEDUR

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 possibil idade de serem inseridos no 

mercado de trabalho formal.

20 Participantes.

Instrutor contratado, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico.

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

necessarios para execução das atividades                                                                                                                                                                                           

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

(EPI)                                                        

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

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

Primer, Cotonetes,apontador de lápis, lenços de papel,  lápis de olhos (marrom e preto), 

tesoura (ponta fina e reta), pinças para sobrancelhas, e demais materias necessarios 

para atividade.

Kit divulgação: carro de som

empresa licitada

Formulários das Inscrições feitas, l ista de Presença, registro fotografico e certificados de 

qualificação profissional.

TOTAL  
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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$                7.300,00 

ATIVIDADE  Reuniões e Visitas domiciliares para aplicação da Pesquisa de Avaliação Final  - execução 

direta 

Avaliação do Programa 

Avaliar quantitativamente e qualitativamente os resultados alcançados com a 

implementação do PTTS. 

Por todo o Bairro.

Conforme a demanda

Avaliação do PTTS

Metodologia / Técnica

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

Social, em visitas domiciliares , reuniões 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.

Minimo de 500 beneficiários 

Equipe Técnica Executora e Responsável Técnico.

Kit Logistico: Locação de som, cadeiras, tendas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

combustivel para locomoção dos tecnicos sociais.                                                                                                                                                                                                       

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

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

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

Kit identificação do tecnico: cracha, prancheta, camisetas, bones.                                                                                                                         

Equipe Técnica da SEDUR

Questionários preenchidos, Relatório de sistematização dos dados tabulados, Fotos.

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

TOTAL  
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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$                8.666,00 

ATIVIDADE
Finalização do PTTS - execução indireta 

Exposição das praticas e cursos trabalhados mediante standes, Entrega de Certificados,

apresentação de depoimentos da população e de lideres comunitários.                         

Ruas do Bairro.

03 horas.

Açoes desenvolvidas no Projeto e Resultados alcançados 

Metodologia / Técnica

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

Social, visitas domicil iares pelos Representantes do setor equipe técnica executora do

PTS e carro de som, momento socialização com as famílias beneficiadas, realizaçaõ de

diversar oficinas, entrega dos Certificados, finalizando com apresentação de cultural ,

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

de depoimentos colhidos ao longo do processo de avaliação da comunidade. 

maior participação dos beneficiario das atividades desenvolvidas no emprendimento

70% da Participação dos concluintes dos cursos executados

500 beneficiarios 

empresa contratada

                                                            

Kit Logistico: Locação de som,  cadeiras, tenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

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

encerramento;  e  convites                                                                                                                                                                                                                     

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

brinquedos ludicos e demais materias que serao util izados nas atividades.                                                                                                                      

Kit Participação: camisetas, bone, caneca, squeeze 500 ml,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Oficina expositiva: exposição de todas atividade que foram desenvolvidadas no decorrer 

do projeto tencnico social                                                                                                                                                                                               

Oficina de Dança: ritmos variados.                                                                                                               

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.                                                                                      

Oficia de Poesia: materiais necessarios para realização da atividade                                                              

Oficina sobre inclusão na vida profissional: materiais necessarios para realização da 

inclusão dos beneficiarios na vida profissional                                                                                                         

Oficina para deficiente mental, fisico ou com transtorno mental:   materiais necessarios 

para que possa atingir o objetivo proposto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Empresa Contratada

ata e registro fotografico.

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

TOTAL  
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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$                   420,00 TOTAL

Número/percentual de participante.

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

Equipe Executora.

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, cartucho preto e colorido, borracha, fita 

crepe

Kit material de consumo: pct de lixo de 100 lt, copos descartaveis e agua.

Equipe Técnica da SEDUR

Relatório Final de Avaliação, ATA, Registro dos depoimentos, Lista de Presença e Fotos.

Questionários Aplicados.

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

ATIVIDADE
 Relatório Final e avaliação das atividades - execução direta

Visa apresentar  os resultados alcançados na execução do PTTS.

a definir

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 util izados.
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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$                   250,00 

ATIVIDADE
 Relatório mensal e avaliação das atividades - execução direta

Avaliar quantitativamente e qualitativamente, os resultados alcançados com as 

atividades desenvolvidas mensalmente no PTTS.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

04 horas.

Elaborar Relatório.

Metodologia / Técnica

Elaborar o relatório baseado na análise das atividade realizadas.

Observação in  loco, conversas e depoimentos

Trabalho Interno – Horas Técnicas para trabalhos administrativos e operacionais no

escritório da empresa contratada.

Os Relatórios serão 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 e dar redirecionamento quando for o caso e supervisionar

uso dos  equipamentos e materiais  que serão util izados.

TOTAL

Relatório produzido e apresentado.

100% das atividades propostas executadas no mês e objetivos alcançado.

Equipe Executora.

Equipe Técnica Executora e apoio técnico

Kit material de expediente: caneta, resma de papel A4, impressão colorida e preta e 

branco e xerox

Equipe Técnica da SEDUR

Relatório Mensal de Avaliação, Ata, Registro dos depoimentos, Lista de Presença e Fotos.

DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)
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Conteúdo da Atividade 

Local de Realização

Duração da Atividade

Tema Abordado

Indicadores de Resultado

Indicadores de Resultado

Quant. de Participantes

Recursos Humanos

Recursos Materiais

Agente Executor

Avaliação/Instrumento

 R$                6.450,00 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  do curso  para 

recebimento de certificado pela empresa contratada.                                                                                                                  

A atividade será realizada pela empresa contratada ( l icitada), sendo responsável por 

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

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

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora do PTTS. Divulgação e 

Matriculas pela empresa contratada com apoio da equipe Técnica da SEDUR. 

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 possibil idade de serem inseridos no

mercado de trabalho formal.

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

xerox, lápis preto, cx lápis de cor, apontador, borracha, fita crepe                                                                                                             

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 untesil ios e  

produtos necessários para a realização  das atividades práticas do curso.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Apoio: Locação de cadeiras, mesas,                                                                                                  

Empresa Licitada

Formulários das Inscrições feitas, l ista de Presença, registro fotografico e certificados de 

qualificação profissional.

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

Número/percentual de participante

75% dos participantes certificados.

20 alunos 

 Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio técnico

ATIVIDADE
 Curso de Montagem e Fabricação de Pizzas - execução indireta

O curso de fabricação e montagem de pizzas busca a qualificação do aluno para

aprender o básico para exercer a prática do pizzaiolo; história da pizza; segurança

alimentar; higiene e roupas; boas práticas na cozinha; cuidados ao manipular os

alimentos; utensíl ios e equipamentos; temperos e especiarias; regras essencias para se

tornar um bom pizzaiolo; dicas práticas; receitas de massas para pizzas; abertura da

massa; receitas de molhos e pizzas.

no emprendimento

 Conforme carga horaria do curso 60 horas sendo 04 horas/dia totalizando 15 dias letivos.

Fabricação de Pizzas e boas práticas de manipulação de alimentos .
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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$                8.700,00 TOTAL

Número/percentual de participante

Metas 70 %  Participação  das familias 

Máximo de  500 e mínimo de 150 pessoas

 empresa licitada.
Oficina de alimentação Saudável: oficina culinária voltada para o aproveitamento integral 

dos alimentos e alimentação saudável, sendo tais alimentos: melancia, abacaxi, laranja, 

l imão, melão, banana, maçã,   e demais ingredientes para a oficina de alimentação 

saudável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Oficina de Hortas orgânicas: apresentação produção de hortas orgânicas incentivando a 

agricultura familiar e alimentação saudável: preparação do solo, tipos de solo, 

adubação, plantio das sementes, rega, mudas e a importância da alimentação saudável 

sem agrotóxicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Oficina de Suco: sucos hidratantes, detox e alternativos. Uma pele ou um organismo não 

hidratado podem levar a várias doenças. Por isso os sucos compostos por frutas ricas 

em vitaminas são receitas que devem ser consumidas todos os dias, e que sempre irão 

fornecer inúmeros benefícios e hidratar a pele.                                                                                                                                                                                                                                          

Oficina de Saladas:  o verão é a época em que as saladas fazem mais sucesso, 

principalmente por serem mais leves, refrescantes e de fácil  digestão.                                                                                                                                                         

Materiais para limpeza:  copos descartaveis, saco para l ixo, dentre outros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kit divulgação: locação de mesas e cadeiras, carro de som;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kit diversão: carrinho de pipoca,  pula-pula,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Oficina de Dança: ritmos variados                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Empresa licitada

relatório da atividade e registro fotográfico.

UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)

ATIVIDADE
 Evento vida saudável  - execução indireta  

Uma alimentação saudável proporciona qualidade de vida, pois faz nosso corpo

funcionar adequadamente respondendo a todas as funções e é uma das melhores formas

de prevenção para qualquer doença. Talvez você já esteja cansado de ouvir a frase "você

é o que você come", porém, não é mais do que a pura verdade. Até o estresse, a ansiedade

e o humor se alteram de acordo com o que você ingere. Pensando nessa questão o

objetivo do evento é promover saude por meio das informações 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. As ações serão realizadas de forma lúdica e divertidas, com temas

ligados à saúde, pertinentes ao verão, atraindo, surpreendendo, sensibil izando e

conscientizando o público sobre diversos temas.

A definir.

03 hrs.

atividade fisica, alimentação, 

Metodologia / Técnica

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

Social, visitas domicil iares 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 e realização de

atividades fisicas.
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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$              17.980,00 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 possibil idade 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;                                                                                                                                                                                                                                                     

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

(EPI)                                                                                                                                   

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Materiais de Consumo:  oléo, gracha, espuma, chaves diversas, motor de moto e demais 

materiais necessarios para realização da atividade.        

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, l ista de presença diária, fotos 

diárias e certificados de qualificação profissional

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

Curso de mecânico de motor de combustão interno ciclo otto em motocicleta - gasolina e 

alcool- execução indireta 

O curso de qualificação profissional de mecânico de motor ciclo otto tem por objetivo o

desenvolvimento de competências para realizar manutenção em motor ciclo otto

util izando ferramentas e seguindo normas e procedimentos técnicos, ambientais e de

segurança. Capacitando-os 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.

Cedido pela empresa contratada

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.

Util ização de aulas expositivas, dialogadas para a construção do conhecimento nas

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

entre os conhecimentos adquiridos e as aulas práticas; pesquisas sobre os aspectos

teóricos e práticos no seu futuro campo de atuação; discussão de temas: partindo-se de

leituras orientadas: individuais e em grupos; de vídeos, pesquisas; estudos de Caso:

através de simulações e casos reais nos espaços de futura atuação profissional. Ao

término do curso, o aluno será capaz de elaborar planos de manutenção; realizar

manutenções em motor, substituição de peças, reparar e testar desempenho de

componentes de forma a garantir um bom funcionamento quanto a organização e

segurança do local trabalho; manutenção automotiva; recebimento e entrega de veículos;

ferramentas e equipamentos; operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação

e divisão; sistema internacional de medidas; instrumentos de medição; grandezas e

Unidades elétricas dentre outros. 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 util izados, sob a supervisão e

acompanhamento da equipe tecnica da SEDUR
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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$              11.000,00 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 possibil idade de  serem inseridos no 

mercado de trabalho formal.

20 Participantes.

Empresa contratada, Equipe Técnica Executora e Apoio Técnico

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 equipamento de proteção individual 

(EPI)                                                                                                                                   

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Materiais de Consumo: laboratorio de informatica para aulas praticas 

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo, l ista de presença diária, fotos 

diárias e certificados de qualificação profissional

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

ATIVIDADE
Curso montador e reparador de computador -  execução indireta

O curso tem como objetivo preparar os beneficiarios para montar, instalar, reparar e

configurar dispositivos de hardware, além de instalar e configurar sistemas

operacionais e software aplicativos, de acordo com normas e procedimentos técnicos.

São ainda abordados assuntos relacionados à ética, cidadania, empreendedorismo,

qualidade de vida, conduta profissional e marketing pessoal, preparando os

participantes para os desafios do mercado de trabalho. Capacitando os para o

desenvolvimento das habilidades na área de Informática Básica, com vistas a inserí-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.

montagem, instalação, reparaçao

Metodologia / Técnica

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

util izado o datashow, sendo 01 (um ) aluno por computador. Ao término do curso, o

aluno será capaz de elaborar planos de evolução da informática, componentes de um

sistema computacional, componentes básicos de hardware, processadores eletrônicos de 

texto, formatação e impressão de documentos de texto,planilhas eletrônicas, formatação

e impressão de planilhas eletrônicas, Softwares para apresentações eletrônicas,

principais ferramentas de acesso à Internet dentre outros. 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 util izados, sob a supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica executora

do PTTS.
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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$              28.000,00 TOTAL

75% de participantes certificados

Número/percentual de Presença e Participação; 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 possibil idade 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;                                                                                                                                                                                                          

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

(EPI)                                                                                                                                  

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Materiais de Consumo: pincéis, sobra, batons, gloss, corretivos, bases, pó dentre outros 

materiais necessarios para o desenvolvimento da atividade                                                                                           

Empresa licitada

Formulários das Inscrições feitas, relatórios produzidos pelos participantes, avaliação 

da Empresa contratada sobre as  pratica e  técnicas aprendidas, l ista de presença e fotos 

e certificados de qualificação profissional.

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

ATIVIDADE
Curso de maquiagem - execução indireta

O curso de maquiagem visa fornecer treinamento intensivo, visando qualificar o

profissional para atuar no mercado de trabalho com qualidade e segurança, o

maquiador pode atuar em salões de beleza, atendendo noivas, madrinhas, debutantes,

damas, além de uma clientela variada e rotativa. Propiciando 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. 

maquiagem, desevolvimento de habilidades, diversas tecnicas

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.

Util ização de aulas expositivas, dialogadas para a construção do conhecimento nas

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

entre os conhecimentos adquiridos e as aulas práticas; pesquisas sobre os aspectos

teóricos e práticos no seu futuro campo de atuação; discussão de temas: partindo-se de

leituras orientadas: individuais e em grupos; de vídeos, pesquisas; estudos de caso:

através de simulações e casos reais nos espaços de futura atuação profissional. Ao

término do curso, o aluno será capaz de apresentar -se com uma postura profissional ao

mercado de trabalho; conceito do profissional atualizado, técnicas para maquiagem

profissional dentre outros; 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 util izados, sob a

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica que fará a verificação e

acompanhamento, em relação a frequência e aproveitamento dos participantes

executora do PTTS.

 
 

 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
 

31 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BR 242, KM 407, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 
Subanexo I-D – Memória de Cálculo (Morada Verde)/Chamamento Público nº 005/2017 
 

 

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$              19.600,00 TOTAL

75% de participantes certificados

Número/percentual de Presença e Participação; 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 possibil idade 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;                                                                                                                                                                                                             

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

(EPI)                                                                                                                                  

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                                                                                                                             

Empresa licitada

Formulários das Inscrições feitas, relatórios produzidos pelos participantes, avaliação 

da Empresa contratada sobre as  pratica e  técnicas aprendidas, l ista de presença e fotos 

e certificados de qualificação profissional.

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

Curso de vendedor (a) - execução indireta

O curso de vendedor(a) visa desenvolver aos participantes aquisição de conhecimentos

e o desenvolvimento de habilidades sobre as técnicas de venda. Capacitando os

beneficiarios para atuar nos diferentes segmentos da área de vendas e desenvolver

habilidades específicas para a execução das diversas atividades inerentes à função de

venda de produtos e/ou serviços. Propiciando 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. 

 tecnicas de vendas

Metodologia / Técnica

O curso será ministrado com 1 turma com 20 participantes, util izando de aulas práticas,

na qual os alunos poderão estabelecer relações entre os conhecimentos adquiridos e as

aulas práticas; pesquisas sobre os aspectos teóricos e práticos no seu futuro campo de

atuação; discussão de temas: partindo-se de leituras orientadas: individuais e em

grupos; de vídeos, pesquisas. Ao término do curso, o aluno será capaz de apresentar -se

com uma postura profissional ao mercado de trabalho; aplicando as técnicas de vendas

e pós-venda atendendo os clientes com presteza e cordialidade, fornecendo respostas

precisas em linguagem acessível, negociando com transparência e desenvolvendo seu

marketing pessoal, conhecendo em profundidade os produtos e serviços da empresa,

identificando os tipos de clientes e preparando as mercadorias para a venda,

flexibil idade, foco no cliente e visão sistêmica são valores/atitudes que devem nortear as

atividades desse profissional. 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 util izados, sob a

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica que fará a verificação e

acompanhamento, em relação a frequência e aproveitamento dos participantes

executora do PTTS.
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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$              18.800,00 TOTAL

75% de participantes certificados

Número/percentual de Presença e Participação; 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 possibil idade 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;                                                                                                                                                                                                            

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

(EPI)                                                                                                                                  

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Materiais de Consumo:  os equipamentos, utensil ios e materiais para aula pratica serão 

fornecidos pela empresa licitada                                     

Empresa licitada

Formulários das Inscrições feitas, relatórios produzidos pelos participantes, avaliação

da Empresa contratada sobre as pratica e técnicas aprendidas, lista de presença e fotos

e certificados  de qualificação profissional em frentista

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

ATIVIDADE
Curso de Frentista - execução indireta

O curso de frentista visa capacitar o beneficiario a abastecer os veículos automotores

com diferentes tipos de combustíveis, verifica a troca de fluidos e filtros, lava veículos

automotores, verifica a calibragem dentre outros. Podendo acompanhar o recebimento e

controle da qualidade de combustíveis e comercializa produtos. Propiciando 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. 

veiculos, combustivel, fi ltros 

Metodologia / Técnica

O curso será ministrado com 1 turma com 20 participantes, util izando de aulas práticas,

na qual os alunos poderão estabelecer relações entre os conhecimentos adquiridos e as

aulas práticas; pesquisas sobre os aspectos teóricos e práticos no seu futuro campo de

atuação; discussão de temas: partindo-se de leituras orientadas: individuais e em

grupos; de vídeos, pesquisas. Ao término do curso, o aluno terá tido o aprendizado

quanto aos cuidados em postos de gasolina; profissão de frentista; atendimento ao

cliente; prevenção a acidentes de trabalho;riscos químicos; técnicas de venda;

equipamentos e instrumentos de trabalho dentre outros. 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 util izados, sob a

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica que fará a verificação e

acompanhamento, em relação a frequência e aproveitamento dos participantes

executora do PTTS.
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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$              13.600,00 

ATIVIDADE
Curso de corte e costura sob medida - execução indireta

O curso de corte e costura sob medida para qualificação profissional, o aluno

aprenderá o básico de corte e costura, nos principais tipos de tecidos, como preparar um

tecido para o corte, como passá-lo, como reconhecer o avesso e o direito, noções sobre a

composição dos tecidos, tipos de agulhas e seus usos, acabamentos finos manuais e à

máquina, noções de estil ismo e etiqueta no vestir. O curso visa propiciar 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. 

tecnicas de corte e costura

Metodologia / Técnica

O curso será ministrado com 1 turma com 20 participantes, util izando de aulas práticas,

na qual os alunos poderão estabelecer relações entre os conhecimentos adquiridos e as

aulas práticas; pesquisas sobre os aspectos teóricos e práticos no seu futuro campo de

atuação; discussão de temas: partindo-se de leituras orientadas: individuais e em

grupos; de vídeos, pesquisas. Ao término do curso, o aluno terá tido o aprendizado

quanto aos quais são os principais tipos de tecidos e como identificá-los; as diferentes

estruturas de tecidos e como trabalha-se com elas; os tipos de agulhas disponíveis e suas 

principais indicações; como fazer acabamentos finos, tanto à mão, como à máquina. 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 util izados, sob a

supervisão e acompanhamento da Equipe Técnica que fará a verificação e

acompanhamento, em relação a frequência e aproveitamento dos participantes

executora do PTTS.

TOTAL

75% de participantes certificados

Número/percentual de Presença e Participação; 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 possibil idade 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;                                                                                                                                                                                       

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

(EPI)                                                                                                                                  

Kit divulgação: carro de som e convite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Materiais de Consumo: tecidos, l inhas, agulhas, tesouras, alfinetes, botões, ziperes dentre 

outros que se fizerem necessarios para o desenvolvimento da atividade                                 

Empresa licitada

Formulários das Inscrições feitas, relatórios produzidos pelos participantes, avaliação 

da Empresa contratada sobre as  pratica e  técnicas aprendidas, l ista de presença e fotos 

e certificados  de qualificação profissional.

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

TOTAL  R$              22.928,00 

ATIVIDADE
Aquisição de Materiais Permanentes 

Aquisição de materiais permanentes se faz necessario para atender as necessidades do

projeto tecnico social do residencial Morada Verde visto que os materiais são

indispensáveis para a execução do projeto onde, possibil itara um melhor acolhimento

do beneficiario.

espaço fisico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Atendimento na secretaria de segunda a sexta no período das 09:00hs as 12:00hs e das

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

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

Orientar e encaminhar para as demandas dos serviços públicos, visitas domicil iares, 

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

Metodologia / Técnica

Aquisição de materiais permanentes faz -se necessario uma vez que os mesmos serão

util izados no Plantão Social pois os mesmos tem por objetivo a criação de um

fortalecimento do vinculo, assim estabelecendo um campo propicio para as entrevistas

individuais, atendimento e acompanhamento social, visitas domicil iares, 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 importancia 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 domicil io, atendimento individual e

coletivo, orientações necessarias, acolhimento dos beneficiarios e confecção de

relatórios.                                                                                                                                                                      

Os equipamentos mobiliario do plantão social será de inteira responsabilidade da

Secretaria de Desenvolvimento Urbano uma vez que a previsão de aquisição na Portaria 

21 de Janeiro de 2014, fase de pos ocupação no capitulo VI na alinea e na pagina 24.  

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

Atendimentos com uma melhor qualidade para os beneficiarios 

Metas 100% dos beneficiarios

Para todos os 500 beneficiarios

 Equipe Técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Aquisição de equipamentos permanentes: 1- Impressora multifuncional com

transformador, tonner original e tonner reserva a laser com funções para imprimir,

copiar, scanner, 2-Computador de mesa, 3-Notebook, 4- Câmara Digital com bateria extra, 

cartão de memoria, 5-HD externo 3.0, 6- Data Show Epson, 7- Tela de Projeção com tripé, 8- 

Microfone, 9- Caixa de Som Amplificada, 10 - Mesa estação de trabalho, 11- Cadeira

Giratória, 12- Armário com chave, 13- Cadeira de plástico, 14- Mesa de Plástico, 15 - 

Tenda dobrável. 

Execução direta pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

Relatorio, questionario avaliativo com os beneficiarios atendidos
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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$              16.300,00 

ATIVIDADE
 Curso de Padeiro (execução indireta)

Objetivo é possibil itar o desenvolvimento de competências básicas que permitam o

apoio à fabricação de pães, doces e similares, util izando 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.

Empresa contratada

Conforme Carga Horária do Curso (160 horas),  sendo realizado 04 horas diárias de 

curso, totalizando 40 dias. 

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 util izados, sob a supervisão e acompanhamento da

Equipe Técnica executora do PTTS.

75% de participantes certificados

100% 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 possibil idade 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, açucar, oleo, carne, frango e demais 

materiais  para execução das aulas praticas.

Empresa contratada

Formulários das Inscrições feitas, questionário avaliativo com os participantes, para 

avaliar a Empresa sobre as  pratica e  técnicas aprendidas, l ista de presença e fotos e 

certificados emitidos.

TOTAL

Descrição UN VALOR UNIT. QDE VALOR TOTAL (R$)
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 
SUBANEXO II-A 

 

Eixo Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

1- Plantão Social - atendimentos as 

famílias (execução direta)
 R$     1.500,00  R$     1.500,00  R$     1.500,00  R$     1.500,00  R$     1.500,00  R$     1.500,00 R$ 9.000,00

2- Reunião para repassar informações 

sobre o PMCMV, Cadastro único  dos 

programas sociais, desenvolvimento 

comunitario e escolha dos 

representantes de quadras (execução 

direta)  

 R$     1.200,00 R$ 1.200,00

3- Palestra Sobre Organização e 

planejamento do orçamento familiar 

(execução indireta)

 R$     1.900,00 R$ 1.900,00

4-Grupo da Melhor Idade (execução 

indireta)
 R$     2.000,00  R$     2.000,00 

5 - Rua de lazer (execução indireta)  R$     3.142,90 R$ 3.142,90

6- Curso de Salgadeiro (execução 

indireta)
 R$     6.251,77 R$ 6.251,77

7- Curso de Informática Basica  

(execução indireta)
 R$     9.280,25 R$ 9.280,25

8-Oficina de Manicure e Pedicure ( 

execução indireta) 
R$ 8.016,00 R$ 8.016,00

9-Curso de Mecanico em Manutenção de 

Motocicleta (execução indireta)
 R$   16.921,02  R$   16.921,02 

10-Curso de Mecânica de Ar 

Condicionado tipo Janela Split (execução 

indireta)

 R$     9.689,06 R$ 9.689,06

11 - Reunião e Visitas domiciliares para 

aplicação da pesquisa de Avaliação Final 

(execução direta)

 R$     2.100,00 R$ 2.100,00

12 -Relatório mensal e avaliação das 

atividades(execução direta)
 R$                -    R$        250,00 R$ 250,00

13-Finalização do PTTS (execução 

indireta)
 R$     4.330,00 R$ 4.330,00

14-Relatório Final e avaliação das 

atividades

TOTAL GERAL  R$   21.669,31  R$     7.751,77  R$   21.563,92  R$     3.400,00  R$   11.516,00  R$     8.180,00 R$ 74.081,00

            Decreto n° 0430/2017
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______________________________________

Débora Gonçalves Queiroz

Responsável Técnica

Gurupi - TO, 19 de Julho de 2017
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 Diretora da Sec. Mun. Desenvolvimento Urbano

Decreto nº 545/2017

TOTAL
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_______________________________________

Cristina Donato Leandro
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 
SUBANEXO II-B 

 

Eixo Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

 Plantão Social - atendimento as famílias (execução direta)  R$  2.100,00  R$     2.100,00  R$     2.100,00  R$     2.100,00  R$     2.100,00  R$     2.100,00 R$ 12.600,00

 Reunião para repassar informações sobre o PMCMV, cadastro único 

dos programas sociais e desenvolvimento Comunitário (execução 

direta)

 R$  1.200,00 R$ 1.200,00

Reunião com a comunidade para fomentar a criação de Representantes 

do setor, criar e/ou fortalecer grupos representativos da organização 

comunitária e grupos específicos: de mães, de adolescentes, idosos e 

eleição dos mesmos, Assinatura do Termo de Compromisso e repasse 

das demandas (execução direta)

 R$  1.200,00 R$ 1.200,00

Palestras sobre  Familia Educa , Escola Ensina, pais presentes na 

educação dos filhos. (execução direta)
 R$     1.900,00 R$ 1.900,00

Grupo da Melhor Idade (execução indireta)  R$     2.000,00 R$ 2.000,00

 Rua de lazer (execução indireta)  R$     5.520,00 R$ 5.520,00

Palestra sobre uso racional da água (execução indireta)  R$     1.900,00 R$ 1.900,00

 Palestra ambiental com mutirão de limpeza, Plantio e manutenção de 

mudas nativas (execução indireta)
 R$     3.900,00 R$ 3.900,00

 Oficina  sobre  como elaborar um curriculum e a importancia do 

cuidado com a imagem pessoal (execução indireta)  R$     2.000,00 
R$ 2.000,00

Oficina de Manicure e Pedicure ( execução indireta)  R$     8.016,00 R$ 8.016,00

Curso de  Padeiro (execução indireta)  R$   16.300,00 R$ 16.300,00

Curso de Fabricação de Bombons e Trufas (execução indireta)  R$     3.000,00 R$ 3.000,00

Curso Design de Sobrancelha (execução indireta)  R$  7.800,00 R$ 7.800,00

Curso de Informática Básica (execução indireta)  R$   16.362,50 R$ 16.362,50

Curso de Assistente Administrativo (execução indireta)  R$ 15.850,00 R$ 15.850,00

 Curso de Pedreiro (execução indireta)  R$   17.137,50 R$ 17.137,50

Palestra sobre empreendedorismo (execução indireta)  R$     1.900,00 R$ 1.900,00

 Reunião e Visitas domiciliares para aplicação da pesquisa de 

Avaliação Final (execução direta)
 R$     3.268,00 R$ 3.268,00

Finalização do PTS (execução indireta)  R$     4.800,00 R$ 4.800,00

Relatório mensal e avaliação das atividades (execução direta)  R$        250,00 R$ 250,00

Relatório Final e avaliação das atividades (execução indireta)  R$        330,00 R$ 330,00

TOTAL GERAL  R$ 28.150,00  R$   24.200,00  R$   28.378,50  R$   24.757,50  R$     7.100,00  R$   14.648,00  R$ 127.234,00 

__________________________________________

Débora Gonçalves Queiroz

Técnica Responsável 

Decreto nº 0430/2017 Decreto nº 545/2017

___________________________________________

Cristina Donato Leandro

 Diretora da Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano

Gurupi - TO, 10 de Agosto de 2017.

TOTAL
Cronograma de Execução das Atividades do Residencial Alvorada II
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ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
 

1 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BR 242, KM 407, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 
Subanexo II-C – Cronograma de Execução das Atividades (Campo Belo I)/Chamamento Público nº 005/2017 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 
SUBANEXO II-C 

 

Eixo Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Plantão Social (Execução direta)  R$      3.800,00  R$       3.800,00  R$      3.800,00  R$      3.800,00  R$      3.800,00  R$      3.800,00  R$                22.800,00 

Palestra sobre Desenvolvimento Comunitário, Reunião com a 

comunidade, para fomentar a criação de REPRESENTANTES DE QUADRAS, 

Criar e/ou fortalecer grupos representativos da organização 

comunitária e grupos específicos: de mães, de adolescentes, idosos, e 

outros para todos os moradores (Execução direta)

 R$      1.200,00  R$                   1.200,00 

Reunião para repassar informações sobre o PMCMV, Cadastro único 

dos Programas Sociais do Governo Federa (Execução direta)
 R$      1.200,00  R$                   1.200,00 

Palestras sobre  Familia Educa , Escola Ensina, pais presentes na 

educação dos fi lhos. (Execução direta)
 R$      1.900,00  R$                   1.900,00 

Rua de Lazer (EXECUÇÃO INDIRETA)  R$      5.520,00  R$                   5.520,00 

Grupo da Melhor Idade (EXECUÇÃO INDIRETA)  R$       2.000,00  R$                   2.000,00 

Oficina de Planejamento do Orçamento Familiar,  e a racionalização 

dos gastos com a moradia  (EXECUÇÃO INDIRETA) 
 R$      2.950,00  R$                   2.950,00 

Orientação  sobre  como elaborar um curriculum e a importancia do 

cuidado com a imagem pessoal (Execução Indireta)
 R$       2.000,00  R$                   2.000,00 

Palestra sobre empreendedorismo (Execução Indireta) 1.900,00R$       R$                   1.900,00 

Palestra ambiental com mutirão de limpeza, Plantio e manutenção de 

mudas nativas (Execução indireta)
 R$      4.477,23  R$                   4.477,23 

Palestra sobre uso racional da água e Aquecedor Solar (Execução 

Indireta)
 R$      2.950,00  R$                   2.950,00 

Curso de Assistente Administrativo  (Execução Indireta)  R$   15.850,00  R$                15.850,00 

Curso de Pedreiro (EXECUÇÃO INDIRETA)  R$     17.137,50  R$                17.137,50 

Curso montador e reparador de computador -  execução indireta  R$    11.000,00  R$                11.000,00 

Curso de Mecanico em Manutenção de Motocicleta (Execução Indireta)  R$   17.887,50  R$                17.887,50 

Curso de Informática Basica - Windows (Execução Indireta)  R$     16.362,50  R$                16.362,50 

Curso de Salgadeiro (EXECUÇÃO INDIRETA)  R$      6.251,77  R$                   6.251,77 

OFICINA DE MANICURE E PEDICURE (Execução Indireta)  R$      8.016,00  R$                   8.016,00 

 CURSO DE APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE (Execução Indireta)  R$      9.650,00  R$                   9.650,00 

Curso de Pintor de Obra (Execução Indireta)  R$    21.308,75  R$                21.308,75 

Curso de Mecânico de Ar Condicionado Tipo Split (Execução Indireta)  R$    13.400,00  R$                13.400,00 

CURSO DE PADEIRO (Execução Indireta)  R$    16.300,00  R$                16.300,00 

Curso de Eletricista Instalador Residencial (Execução Indireta)  R$    12.138,75  R$                12.138,75 

Reunião e Visitas domicil iares para aplicação da pesquisa de 

Avaliação Final (EXECUÇÃO INDIRETA)
3.500,00R$       R$                   3.500,00 

Finalização PTTS (EXECUÇÃO INDIRETA)  R$      6.800,00  R$                   6.800,00 

Relatório Mensal e Avaliação das Atividades (EXECUÇÃO DIRETA)  R$         250,00  R$                      250,00 

Relatório Final e avaliação das atividades (EXECUÇÃO INDIRETA)  R$         250,00  R$                      250,00 

TOTAL GERAL  R$ 40.637,50  R$  41.300,00  R$ 23.851,77  R$ 57.928,75  R$ 36.765,98  R$ 24.516,00  R$         225.000,00 

Gurupi-TO, 28 de Agosto de 2017.

                _________________________________________________ ___________________________________________

                           Rubia Fatima Michelon                      Cristina Donato Leandro 

                           Responsável Técnica            Diretora da Secretaria de Desenvolvimento Urbano

                           Decreto 0315/2017 Decreto 545/2017

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CAMPO BELLO I
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ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
 

1 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BR 242, KM 407, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 
Subanexo II-D – Cronograma de Execução das Atividades (Morada Verde)/Chamamento Público nº 005/2017 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

SUBANEXO II-D 

Eixo Atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Plantão Social (execução direta)  R$         2.366,31  R$         2.366,31  R$        2.366,31  R$        2.366,31  R$        2.366,31  R$         2.366,31 R$ 14.197,86

Materiais Permanentes  R$       22.928,00 R$ 22.928,00

Palestra sobre o papel de cada um no processo de 

desenvolvimento comunitário, cidadão e poder público 

(execução direta)

 R$         1.900,00 R$ 1.900,00

Reunião sobre o Cadastro Único dos Programas Sociais 

do Governo Federal e escolha dos representantes de 

Quadras (execução direta)

 R$         1.900,00 R$ 1.900,00

Palestras sobre  Familia Educa , Escola Ensina, pais 

presentes na educação dos filhos (execução direta)
 R$         1.900,00 R$ 1.900,00

Orientação  sobre  como elaborar um curriculum e a 

importancia do cuidado com a imagem pessoal (execução 

indireta)

 R$         1.900,00 R$ 1.900,00

Grupo da Melhor Idade (execução indireta)  R$         3.000,00 R$ 3.000,00

  Rua de Lazer (execução indireta)  R$        5.900,00 R$ 5.900,00

Palestra sobre Planejamento do Orçamento Familiar,  e a 

racionalização dos gastos com a moradia  (execução 

indireta) 

 R$        1.900,00 R$ 1.900,00

Palestra ambiental com mutirão de limpeza, Plantio e 

manutenção de mudas nativas (execução indireta)  
 R$        2.900,00 R$ 2.900,00

Palestra sobre uso racional da água e aquecedor Solar 

(execução indireta)
 R$         1.900,00 R$ 1.900,00

Palestra sobre empreendedorismo (execução direta)                                     R$         1.900,00 R$ 1.900,00

Curso de Fabricação de Bombons e Trufas  (execução 

indireta)
 R$         3.000,00 R$ 3.000,00

Curso de Assistente Administrativo (execução indireta)  R$      15.850,00 R$ 15.850,00

 Evento Vida Saudável (execução indireta)  R$        8.700,00 R$ 8.700,00

Curso de Maquiagem (execução indireta)  R$       28.000,00 R$ 28.000,00

Curso de Vendedor (a) (execução indireta)  R$       19.600,00 R$ 19.600,00

Curso de Frentista (execução indireta)  R$      18.800,00 R$ 18.800,00

Curso de Pedreiro (execução indireta)  R$       17.137,50 R$ 17.137,50

Curso de Pintor de Obra (execução indireta)  R$    21.308,75 R$ 21.308,75

Curso de mecânico de motor de  combustão interno ciclo 

otto em motocicleta - gasolina e alcool (execução 

indireta)

 R$       17.980,00 R$ 17.980,00

Curso de Mecânico e Manutenção de Motocicleta 

(execução indireta)    
 R$      17.887,50 R$ 17.887,50

Curso de Eletricista Instalador Residencial (execução 

indireta)
 R$       12.138,80 R$ 12.138,80

Curso montador e reparador de computador (execução 

indireta)
 R$       11.000,00 R$ 11.000,00

Curso de corte e costura sob medida (execução indireta)  R$       13.600,00 R$ 13.600,00

Curso de Operador de Computador  (execução indireta)        R$      16.362,50 R$ 16.362,50

Curso de Montagem e Fabricação de Pizzas- (execução 

indireta)
 R$        6.450,00 R$ 6.450,00

Curso de Salgadeiro (execução indireta)  R$        6.251,77 R$ 6.251,77

Curso de Padeiro (execução indireta)  R$      16.300,00 R$ 16.300,00

Curso de Mecânico de Ar Condicionado Tipo Janela e 

Splite (execução indireta)
 R$      13.140,00 R$ 13.140,00

Curso Design de Sobrancelha (execução indireta)  R$        7.800,00 R$ 7.800,00

Reuniões e visitas domiciliares para aplicação da 

pesquisa de Avaliação Final (execução direta)
7.300,00R$         R$ 7.300,00

Finalização PTTS - (execução indireta) 8.666,00R$         R$ 8.666,00

Relatório Mensal e Avaliação das Atividades (execução 

direta)
 R$            250,00 R$ 250,00

Relatório Final e avaliação das atividades  (execução 

direta)
 R$            420,00 R$ 420,00

TOTAL  R$    95.031,81  R$    67.585,11  R$   91.468,81  R$   47.814,33  R$   27.366,31  R$    20.902,31 R$ 350.168,68

_____________________________________________

Débora Gonçalves Queiroz                               Cristina Donato Leandro

Responsável Técnico          Diretora da Sec. de Desenvolvimento Urbano 

Decreto nº 0430/2017 Decreto nº 545/2017

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMPREENDIMENTO MORADA VERDE
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ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
 

1 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BR 242, KM 407, saída para Peixe, Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO, Fone: 3301-4322 
Subanexo III-A – Cronograma de Custos/Desembolso (Alvorada I)/Chamamento Público nº 005/2017 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 
SUBANEXO III-A 

 

NATUREZA DA DESPESA (Valores 

em R$)

1 2 3 4 5 6 TOTAL

RECURSOS MATERIAIS:

Material de Consumo

Material Permanente

 

SERVIÇO DE TERCEIROS:

Plantão Social 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 9.000,00

Capacitação, oficinas, Palestras, Reuniões e Geração 

de Renda e outras Ações previstas
20.169,31 6.251,77 20.063,92 1.900,00 10.016,00 6.680,00 65.081,00

RECURSOS HUMANOS:

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 21.669,31 7.751,77 21.563,92 3.400,00 11.516,00 8.180,00 74.081,00

_______________________________________

Débora Gonçalves Queiroz

Responsável Técnica

Decreto N°0430/2017

Gurupi -TO, 19 de Julho de 2017

Diretora da Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano

Cristina Donato Leandro

________________________________________________________

CRONOGRAMA DE   CUSTOS/ DESEMBOLSO – RESIDENCIAL  ALVORADA I 

Decreto nº 545/2017  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
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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 
Subanexo III-B – Cronograma de Custos/Desembolso (Alvorada II)/Chamamento Público nº 005/2017 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 
SUBANEXO III-B 

CRONOGRAMA DE CUSTOS/DESEMBOLSO – RESIDENCIAL ALVORADA II 

 

NATUREZA DA DESPESA (Valores em R$) 

 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

RECURSOS MATERIAIS:        

Material de Consumo        

Material Permanente        

 
        

SERVIÇO DE TERCEIROS:        

Plantão Social 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 12.600,00 

Capacitação, oficinas, Palestras, Reuniões e Geração de Renda e 

outras Ações previstas 
26.050,00 22.100,00 26.278,50 22.657,50 

5.000,00 12.548,00 114.634,00 

        

        

        

RECURSOS HUMANOS:        

 
       

        

        

        

 
       

 
       

 

       

        

SUBTOTAL         

TOTAL GERAL  28.150,00 24.200,00 28.378,50 24.757,50 7.100,00 14.648,00 127.234,00 

 

Gurupi-TO, 10 de Agosto de 2017. 

       Débora Gonçalves Queiroz                                               Cristina Donato Leandro  

Responsável Técnico (Proponente)                                         Representante Legal (Proponente) 
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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 
Subanexo III-C – Cronograma de Custos/Desembolso (Campo Belo I)/Chamamento Público nº 005/2017 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 
SUBANEXO III-C 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Recursos Materiais 

Material de Consumo

Materiais permanente

Serviços de Terceiros ( Cursos )

Plantão Social R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 22.800,00

Capacitação, Oficinas, Palestras, 

Reuniões e Geração de Renda, e 

outras açoes previstas

36.837,50R$     37.500,00R$     20.051,77R$     54.128,75R$     32.965,98R$      20.716,00R$          202.200,00R$          

Recursos Humanos 

TOTAL R$ 40.637,50 R$ 41.300,00 R$ 23.851,77 R$ 57.928,75 R$ 36.765,98 R$ 24.516,00 R$ 225.000,00

Gurupi-To, 28 de Agosto de 2017

______________________________________________

                                Maria Marta Barbosa Figueiredo Vieira                     Cristina Donato Leandro

Diretora da Secretaria  Municipal de Desenvolvimento Urbano

COMPOSIÇÃO DE CUSTO RESIDENCIAL CAMPO BELLO I

Rúbia Fátima Michelon

Responsável Técnica

____________________________________________

Natureza da Despesa (Valores em R$)

Meses 

Total
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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 
Subanexo III-D– Cronograma de Custos/Desembolso (Morada Verde)/Chamamento Público nº 005/2017 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

SUBANEXO III-D 

NATUREZA DA DESPESA (Valores em R$)

1 2 3 4 5 6 TOTAL

RECURSOS MATERIAIS:

Material de Consumo

Material Permanente

 

SERVIÇO DE TERCEIROS:

Plantão Social 2.366,31 2.366,31 2.366,31 2.366,31 2.366,31 2.366,31 14.197,86

Capacitação, oficinas, Palestras, Reuniões e Geração de Renda e 

outras Ações previstas
92.665,50 65.218,80 89.102,50 45.448,02 25.000,00 18.536,00 335.970,82

RECURSOS HUMANOS:

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 95.031,81 67.585,11 91.468,81 47.814,33 27.366,31 20.902,31 350.168,68

_______________________________________

Débora Gonçalves  Queiroz

Responsável  Técnica

Decreto N°0430/2017

CRONOGRAMA DE   CUSTOS/ DESEMBOLSO – RESIDENCIAL  MORADA VERDE

Decreto nº 545/2017

Gurupi -TO, 18 de Setembro de 2017

Diretora  da Sec. Mun.de Desenvolvimento Urbano

Cris tina  Donato Leandro

________________________________________________________
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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 II – Modelo de Declaração /Chamamento Público nº 005/2017 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 

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 005/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5023/2017 
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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: ALVORADA I, 
ALVORADA II, CAMPO BELO I E MORADA VERDE. 

 
 

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 005/2017, cujo objeto é o credenciamento para contratação de 
empresa 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: Alvorada I, Alvorada II, 
Campo Belo I e Morada Verde, 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 _____________ 2017. 
 
 
 

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. 
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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 III – Modelo de Declaração/Chamamento Público nº 005/2017 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 

 
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 005/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5023/2017 
Objetivo: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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: ALVORADA I, 
ALVORADA II, CAMPO BELO I E MORADA VERDE. 

 
 

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 005/2017, cujo objeto é o credenciamento para contratação de empresa 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: Alvorada I, Alvorada II, Campo Belo I e 

Morada Verde, 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 005/2017. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2017. 

 
 
 

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 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO  

DE ACEITAÇÃO DO PREÇO APRESENTADO 
 
 

À 
Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento - CEAC 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5023/2017 
Objetivo: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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: ALVORADA I, 
ALVORADA II, CAMPO BELO I E MORADA VERDE. 

 
 
 

 
_________________________, 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 004/2017, cujo objeto é o credenciamento para contratação de empresa 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: Alvorada I, Alvorada II, Campo Belo I e 

Morada Verde, 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 005/2017. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2017. 
 

 
 

__________________________________ 
Assinatura 

 
 
 

 Este documento é meramente exemplificativo. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017 
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 

 
ANEXO V 

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 005/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5023/2017 
Objetivo: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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: ALVORADA I, 
ALVORADA II, CAMPO BELO I E MORADA VERDE. 

 
 

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 005/2017, cujo objeto é o credenciamento para contratação de empresa 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: Alvorada I, Alvorada II, Campo Belo I e 
Morada Verde, 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 _____________ 2017. 
 
 

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 licitante. 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017 
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 

 
ANEXO VI 

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 005/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5023/2017 
Objetivo: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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: ALVORADA I, 
ALVORADA II, CAMPO BELO I E MORADA VERDE. 

 
 

_________________________, 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 005/2017, cujo objeto é o credenciamento para contratação de empresa 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: Alvorada I, Alvorada II, Campo Belo I e 
Morada Verde, não existirem fatos 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 _____________ 2017. 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura 

 
 
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo. 



ESTADO DO TOCANTINS 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017 
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 
ANEXO VII 

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 005/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5023/2017 
Objetivo: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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: ALVORADA I, 
ALVORADA II, CAMPO BELO I E MORADA VERDE. 

 
 
 
 

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 005/2017, 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 _____________ 2017. 

 
 

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 licitante. 
 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017 
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 
ANEXO VIII 

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 005/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5023/2017 
Objetivo: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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: ALVORADA I, 
ALVORADA II, CAMPO BELO I E MORADA VERDE. 

 
 
 
 
 

_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do 

Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à 

(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 

DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação no 

Chamamento Público 005/2017, sob as penalidades da lei, que 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 _____________ 2017. 

 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura 

 
 
 

 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017 
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 
ANEXO IX 

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO  
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº XXX/2017 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5023/2017 

 
 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 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: ALVORADA I, ALVORADA II, 
CAMPO BELO I E MORADA VERDE, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DE GURUPI/TO E A 
EMPRESA _______________________________________. 
 

 
CREDENCIANTE: 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; 

 
 
CREDENCIADO(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 ___________________________; Dados Bancários: Banco: 
_______, Agência: _________, Nº da Conta: __________, Operação:_____  

 

As Partes acima identificadas, em conformidade com o EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 005/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5023/2017, 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. 
 
CLAUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa e 

profissionais 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 Alvorada I, Alvorada II, Campo 
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Belo I e Morada Verde, promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do 
município de Gurupi-TO, no Estado do Tocantins. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido que a execução do objeto (execução indireta) 
deverá ocorrer por parte da Contratada, às suas expensas, nos endereços dos residenciais: 

Alvorada I, Alvorada II, Campo Belo I e Morada Verde, de acordo com o Cronograma de 
Execução de Atividades Reprogramado. 

 

a) As atividades descritas no Eixo de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social 

(execução direta) dos empreendimentos Alvorada I e Alvorada II, serão realizadas pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Gurupi, na Escola Municipal Agripino de 
Sousa Galvão, Q. PMG-58 Rua 124 esquina com VP-2, número 58, vias pedestres, Setor Bela 
Vista. As atividades de execução direta do Campo Belo I e Morada Verde serão realizadas em 
locais, obrigatoriamente, localizados no próprio empreendimento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As especificações completas e detalhadas, bem como o repasse 
financeiro das atividades a serem realizadas em cada um dos eventos estão descritas nas 
Memórias de Cálculos, Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado, e 
Cronograma de Desembolso Reprogramado. 

 

a) A CREDENCIADA fica responsável pela realização dos cursos referente ao lote contratado, 
tendo concordado com os valores propostos pelo Município, sendo que tal execução será 
solicitada mediante a emissão da Solicitação/Ordem de Serviços detalhada expedida pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 

Lote 01 - Atividades Gerais 
 

1.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 100 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada I 

R$ 3.142,90 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada I 

R$ 2.000,00 

Finalização do Projeto 135 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 4.330,00 

1.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 100 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo I 

R$ 5.520,00 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo I 

R$ 2.000,00 

Finalização do Projeto 300 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 6.800,00 

1.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 200 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada II 

R$ 5.520,00 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada II 

R$ 2.000,00 

Finalização do Projeto 228 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 4.800,00 

1.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 100 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 5.900,00 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
03 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 3.000,00 

Evento Vida Saudável 

Máximo 500 
pessoas e 

mínimo 150 
pessoas 

3 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 8.700,00 

Finalização do Projeto 500 pessoas 03 horas Beneficiários do Empreendimento R$ 8.666,00 
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Morada Verde 

VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

Lote 02 - Alimentos e Bebidas: 
 

  2.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Salgadeiro 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 6.251,77 

  2.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

      CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Salgadeiro 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 6.251,77 

Padeiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 16.300,00 

  2.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Padeiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 16.300,00 

Fabricação de Bombons e 
Trufas 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 3.000,00 

 2.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Padeiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 16.300,00 

Fabricação de Bombons e 
Trufas 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 3.000,00 

Salgadeiro 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 6.251,77 

Montagem e fabricação de 
pizzas 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 6.450,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 

Lote 03 - Beleza: 
 

  3.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Manicure e pedicure 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 8.016,00 

  3.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Manicure e pedicure 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 8.016,00 

 3.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Manicure e pedicure 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 8.013,00 

Design de sobrancelha 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 7.800,00 

  3.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Maquiagem 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 28.000,00 

Design de sobrancelha 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 7.800,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 

 Lote 04 - Gestão: 
 

4.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre organização e 
Planejamento do orçamento familiar 

 Mínimo de 
30 pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 1.900,00 

 4.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Oficina de Planejamento do Orçamento  Mínimo de 04 horas Beneficiários do Empreendimento R$ 2.950,00 



ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
 

4 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Anexo IX – Minuta do Termo de Credenciamento/Pessoa Jurídica /Chamamento Público nº 005/2017 
 

Familiar, e a racionalização dos gastos 
com moradia 

20 pessoas Campo Belo I 

   Oficina como elaborar um curriculum e 
a importância do cuidado com a imagem 

pessoal 

 Mínimo de 
30 pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 2.000,00 

Curso de aplicação de papel de parede 20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 9.650,00 

Assistente Administrativo 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 15.850,00 

Palestra sobre empreendedorismo 
 Mínimo de 
30 pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 1.900,00 

Reuniões e visitas domiciliares para 
aplicação da Pesquisa de Avaliação Final 

Mínimo de 
210 pessoas 

 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 3.500,00 

 4.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

   Oficina como elaborar um curriculum e 
a importância do cuidado com a imagem 

pessoal 

 Mínimo de 
30 pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 2.000,00 

Assistente Administrativo 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 15.850,00 

Palestra sobre empreendedorismo 
 Mínimo de 
30 pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 1.900,00 

Reuniões e visitas domiciliares para 
aplicação da Pesquisa de Avaliação Final 

Mínimo de 
228 

beneficiários 
 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada II 

R$ 3.268,00 

  Relatório Final e Avaliação das 
atividades 

 4 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 330,00 

  4.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Assistente Administrativo 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 15.850,00 

Vendedor 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 19.600,00 

Frentista 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 18.800,00 

   Oficina como elaborar um curriculum e 
a importância do cuidado com a imagem 

pessoal 

Mínimo de 30 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 1.900,00 

 Palestra sobre Planejamento do 
orçamento familiar e a racionalização dos 

gastos com a moradia 

Mínimo de 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 1.900,00 

Palestra sobre empreendedorismo 
Mínimo de 30 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 1.900,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 04: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

Lote 05 - Meio Ambiente:  
 

5.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre uso racional da água e 
Aquecedor Solar 

Mínimo 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 2.950,00 

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

manutenção de mudas nativas 

Mínimo 30 
pessoas 

03 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 4.477,23 

 5.2. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre uso racional da água 
Mínimo 30 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada II 

R$ 1.900,00 

Palestra ambiental com mutirão de Mínimo 30 03 horas Beneficiários do Empreendimento R$ 3.900,00 
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limpeza, resíduos, sólidos, plantio e 
manutenção de mudas nativas 

pessoas Alvorada II 

 5.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre uso racional da água 
Mínimo 30 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 1.900,00 

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

manutenção de mudas nativas 

Mínimo 30 
pessoas 

03 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 2.900,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 05: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

Lote 06 - Tecnologia da Informação: 
   

 6.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Informática 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 9.280,25 

 6.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de montador e reparador 
de computador 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 11.000,00 

Informática 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 16.362,50 

 6.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Informática 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 16.362,50 

 6.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de montador e reparador 
de computador 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 11.000,00 

Curso de operador de 
computador 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 16.362,50 

VALOR TOTAL DO LOTE 06: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

Lote 07 - Construção Civil: 
 

 7.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

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

Campo Belo I 
R$ 21.308,75 

Pedreiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 17.137,50 

Curso de Eletricista Instalador 
Residencial 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 12.138,75 

 7.2. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Pedreiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 17.137,50 

 7.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

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

Morada Verde 
R$ 21.308,75 

Pedreiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 17.137,50 

Curso de Eletricista Instalador 
Residencial 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 12.138,80 

VALOR TOTAL DO LOTE 07: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

Lote 08 - Refrigeração: 
 

8.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 
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Mecânico de Ar Condicionado 
Tipo Janela e Split 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 9.689.06 

 8.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Mecânico de Ar Condicionado 
Tipo Janela e Split 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 13.400,00 

 8.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Mecânico de Ar Condicionado 
Tipo Janela e Split 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 13.140,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 08: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

Lote 09 -  Automotiva:  
 

 9.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico em 
Manutenção de Motocicleta 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 16.921,02 

 9.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico em 
Manutenção de Motocicleta 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 17.887,50 

 9.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico em 
Manutenção de Motocicleta 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 17.887,50 

Curso de Mecânico de motor de 
combustão interno ciclo “otto” em 

motocicleta- gasolina e álcool 
20 pessoas 160 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 17.980,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 09: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

Lote 10 - Vestuário:  

 
 10.1. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Corte e Costura sob 
medida 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 13.600,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 10: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A execução do objeto será conforme o planejamento prévio, de 
acordo com as especificações descritas no Edital, Memória de Cálculo, Cronograma de 
Execução de Atividades Reprogramado, após a solicitação emitida pela Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano. 

 

a) 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. 

 

b) 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. 

 

c) Os horários das atividades serão definidos no momento da contratação, portanto, o 
Credenciado deve estar ciente da necessidade de disponibilidade de horário de acordo com o 
período do Cronograma, para atender as necessidades da execução do objeto.  

 

CLAUSULA SEGUNDA: O Credenciado, além das obrigações contidas neste Termo, das 
cabíveis por determinação legal, obriga-se a: 

a) Ter ciência que serão credenciados apenas os interessados que forem considerados aptos em 
todos os requisitos e apresentar a documentação exigida; 
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b) Os(as) credenciados(as) deverão 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, Memória de Cálculo, 
Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado e Cronograma de Desembolso 
Reprogramado; 

d) Nas atividades descritas como de execução indireta a credenciada 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, as execuções deverão ocorrer, 
obrigatoriamente, em endereços localizados nos próprios empreendimentos de acordo com a 
Memória de Cálculo e demais anexos do Edital; 

f) Realizar as atividades de execução indireta dentro dos respectivos prazos fixados na Memória 
de Cálculo e demais anexos do Edital; 

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 
Termo de Credenciamento (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 Edital; 

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) Credenciado (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 serviço. 
 
CLAUSULA TERCEIRA: A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, além das 

obrigações consideradas contidas neste Termo de Credenciamento, 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 Termo de Credenciamento e dos aditamentos na imprensa oficial, 
conforme a Lei federal 8.666/93; 

e) Transmitir às pessoas Credenciadas as informações necessárias à prestação do serviço; 
f) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado 

objeto do presente Chamamento Público, com competência para atestar o efetivo serviço bem 
como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar às Pessoas Físicas 
Credenciadas as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

g) Efetuar, nos prazos previstos neste Termo de Credenciamento, o pagamento devido às pessoas 
Credenciadas oriundos do serviço prestado; 

h) Verificar e aceitar as faturas emitidas pelas Pessoas Físicas Credenciadas, 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 
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da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de 
atualização do valor contratual. 

i) Publicar a lista dos credenciados que deverá ocorrer nos murais da Prefeitura Municipal de 
Gurupi e Diário Oficial do Estado do Tocantins. 

  
CLAUSULA QUARTA: Ao Credenciado será pago o valor de R$ R$ XXX,XX (xxxxxxxxxxxxx). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os pagamentos relativos a cada parcela serão realizados pela 

Credenciante após liberação do recurso previsto pela Caixa Econômica Federal. O pagamento 
será efetuado para a credenciada em até 05 (cinco) dias úteis após o Atesto de Recebimento 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. 

 

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

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

 

c) A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo Credenciado deverá conter, em local de fácil visualização 
Nº do Credenciamento, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite 
de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento.  

 

d) 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. 

 

e) 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 a do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço- FGTS, conforme o caso. 

 

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

 Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto Credenciado; 

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

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

 

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

 

CLÁUSULA QUINTA: O presente credenciamento terá vigência de 06 (seis) meses, contados a 
partir de sua publicação, 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. 
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a) A execução total do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 06 (seis) meses após a 

assinatura do Termo de Credenciamento. As datas poderão ser escolhidas pela Credenciada, 
desde que estejam dentro do Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado. 

 
CLÁUSULA SEXTA: As despesas decorrentes do Chamamento correrão à conta dos recursos 

previstos na dotação orçamentária:  
Ação: Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação. 
Dotação: 8.24.16.122.1641.2070 
Elemento de Despesa: 339039 e 339036 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: O ISSQN oriundo da prestação de serviços, quando devido à 

municipalidade, será cobrado por ocasião do pagamento à CREDENCIADA.  
 
CLÁUSULA OITAVA: Dar-se-á rescisão do Credenciamento, independentemente de notificação 

ou interpelação judicial, nos termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do Termo de Credenciamento será amigável quando o 

Credenciado, 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. 

 
a)  Na situação da não ocorrência da informação da desistência em tempo hábil, o Credenciado 

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 NONA: Ao Credenciado 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 Termo de Credenciamento, no Termo de Referência e no Edital do 
Chamamento Público nº 005/2017, sujeitando-se ainda às penalidades constantes nos artigos 
86 e 87 da Lei n°. 8.666/93.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA: Para acompanhamento da execução do objeto, fiscalização, e atesto das 

notas fiscais fica responsável a Sra. Débora Gonsalves Queiroz, Cargo: Assessora Técnica, 
telefone: (63) 3301-4322, e-mail: sehab@gurupi.to.gov.br 

 
a)  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 poderá 
ordenar a suspensão da execução, sem prejuízos das penalidades a que aos prestadores de 
serviço estejam sujeitos. 
 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 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 
credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços prestado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Edital de Chamamento Público nº 005/2017 e seus demais 
anexos é parte integrante deste Instrumento, independentemente de transcrição. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 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 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas. 

 
 
 

      

                                                     GURUPI- TO,  ______ de _____________de 2017 

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

Cristina Donato Leandro 
Secretária Municipal de Desenvolvimento 

Urbano 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Credenciada 

Testemunhas: 
1______________________________________________________________CPF__________________________ 

2______________________________________________________________CPF__________________________ 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017 
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 
ANEXO X 

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO  
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº XXX/2017 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5023/2017 

 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 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: ALVORADA I, ALVORADA II, 
CAMPO BELO I E MORADA VERDE, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DE GURUPI/TO E A 
EMPRESA _______________________________________. 

 
 
CREDENCIANTE: 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; 

 
 
CREDENCIADO(A): ______________________________________________________, portador (a) do 

CPF nº ________________________, e RG nº _______________________, residente 
e domiciliado na____________________________________________, nº 
_________, na cidade de ____________________, Estado de ____________; Dados 
Bancários: Banco: _______, Agência: _________, Nº da Conta: __________, 
Operação:_______  

 
As Partes acima identificadas, em conformidade com o EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO Nº 005/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5023/2017, 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. 

 
CLAUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa e 

profissionais 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 Alvorada I, Alvorada II, Campo 
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Belo I e Morada Verde, promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do 
município de Gurupi-TO, no Estado do Tocantins. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido que a execução do objeto (execução indireta) 
deverá ocorrer por parte da Contratada, às suas expensas, nos endereços dos residenciais: 

Alvorada I, Alvorada II, Campo Belo I e Morada Verde, de acordo com o Cronograma de 
Execução de Atividades Reprogramado. 

 

a) As atividades descritas no Eixo de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social 

(execução direta) dos empreendimentos Alvorada I e Alvorada II, serão realizadas pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Gurupi, na Escola Municipal Agripino de 
Sousa Galvão, Q. PMG-58 Rua 124 esquina com VP-2, número 58, vias pedestres, Setor Bela 
Vista. As atividades de execução direta do Campo Belo I e Morada Verde serão realizadas em 
locais, obrigatoriamente, localizados no próprio empreendimento. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As especificações completas e detalhadas, bem como o repasse 
financeiro das atividades a serem realizadas em cada um dos eventos estão descritas nas 
Memórias de Cálculos, Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado, e 
Cronograma de Desembolso Reprogramado. 

 

a) A CREDENCIADA fica responsável pela realização dos cursos referente ao lote contratado, 
tendo concordado com os valores propostos pelo Município, sendo que tal execução será 
solicitada mediante a emissão da Solicitação/Ordem de Serviços detalhada expedida pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano:  
 

Lote 01 - Atividades Gerais 
 

1.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 100 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada I 

R$ 3.142,90 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada I 

R$ 2.000,00 

Finalização do Projeto 135 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 4.330,00 

1.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 100 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo I 

R$ 5.520,00 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Campo Belo I 

R$ 2.000,00 

Finalização do Projeto 300 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 6.800,00 

1.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 200 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada II 

R$ 5.520,00 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada II 

R$ 2.000,00 

Finalização do Projeto 228 pessoas 04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 4.800,00 

1.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Rua do Lazer 
Mínimo 100 

pessoas 
04 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 5.900,00 

Grupo da Melhor Idade 
Mínimo 30 

pessoas 
03 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 3.000,00 

Evento Vida Saudável 

Máximo 500 
pessoas e 

mínimo 150 
pessoas 

3 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 8.700,00 
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Finalização do Projeto 500 pessoas 03 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 8.666,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

Lote 02 - Alimentos e Bebidas: 
 

  2.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Salgadeiro 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 6.251,77 

  2.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

      CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Salgadeiro 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 6.251,77 

Padeiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 16.300,00 

  2.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Padeiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 16.300,00 

Fabricação de Bombons e 
Trufas 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 3.000,00 

 2.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Padeiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 16.300,00 

Fabricação de Bombons e 
Trufas 

20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 3.000,00 

Salgadeiro 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 6.251,77 

Montagem e fabricação de 
pizzas 

20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 6.450,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 

Lote 03 - Beleza: 
 

  3.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Manicure e pedicure 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 8.016,00 

  3.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Manicure e pedicure 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 8.016,00 

 3.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Manicure e pedicure 20 pessoas 20 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 8.013,00 

Design de sobrancelha 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 7.800,00 

  3.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Maquiagem 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 28.000,00 

Design de sobrancelha 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 7.800,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 

 Lote 04 - Gestão: 
 

4.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre organização e 
Planejamento do orçamento familiar 

 Mínimo de 
30 pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 1.900,00 

 4.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 
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Oficina de Planejamento do Orçamento 
Familiar, e a racionalização dos gastos 

com moradia 

 Mínimo de 
20 pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 2.950,00 

   Oficina como elaborar um curriculum e 
a importância do cuidado com a imagem 

pessoal 

 Mínimo de 
30 pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 2.000,00 

Curso de aplicação de papel de parede 20 pessoas 40 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 9.650,00 

Assistente Administrativo 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 15.850,00 

Palestra sobre empreendedorismo 
 Mínimo de 
30 pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 1.900,00 

Reuniões e visitas domiciliares para 
aplicação da Pesquisa de Avaliação Final 

Mínimo de 
210 pessoas 

 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 3.500,00 

 4.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

   Oficina como elaborar um curriculum e 
a importância do cuidado com a imagem 

pessoal 

 Mínimo de 
30 pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 2.000,00 

Assistente Administrativo 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 15.850,00 

Palestra sobre empreendedorismo 
 Mínimo de 
30 pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 1.900,00 

Reuniões e visitas domiciliares para 
aplicação da Pesquisa de Avaliação Final 

Mínimo de 
228 

beneficiários 
 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada II 

R$ 3.268,00 

  Relatório Final e Avaliação das 
atividades 

 4 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 330,00 

  4.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Assistente Administrativo 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 15.850,00 

Vendedor 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 19.600,00 

Frentista 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 18.800,00 

   Oficina como elaborar um curriculum e 
a importância do cuidado com a imagem 

pessoal 

Mínimo de 30 
pessoas 

04 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 1.900,00 

 Palestra sobre Planejamento do 
orçamento familiar e a racionalização dos 

gastos com a moradia 

Mínimo de 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 1.900,00 

Palestra sobre empreendedorismo 
Mínimo de 30 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 1.900,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 04: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

Lote 05 - Meio Ambiente:  
 

5.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre uso racional da água e 
Aquecedor Solar 

Mínimo 30 
pessoas 

02 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 2.950,00 

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

manutenção de mudas nativas 

Mínimo 30 
pessoas 

03 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 4.477,23 

 5.2. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre uso racional da água 
Mínimo 30 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Alvorada II 

R$ 1.900,00 
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Palestra ambiental com mutirão de 
limpeza, resíduos, sólidos, plantio e 

manutenção de mudas nativas 

Mínimo 30 
pessoas 

03 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 3.900,00 

 5.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Palestra sobre uso racional da água 
Mínimo 30 

pessoas 
02 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 1.900,00 

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

manutenção de mudas nativas 

Mínimo 30 
pessoas 

03 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 2.900,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 05: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

Lote 06 - Tecnologia da Informação: 
   

 6.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Informática 20 pessoas 60 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 9.280,25 

 6.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de montador e reparador 
de computador 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 11.000,00 

Informática 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 16.362,50 

 6.3. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Informática 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 16.362,50 

 6.4. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de montador e reparador 
de computador 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 11.000,00 

Curso de operador de 
computador 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 16.362,50 

VALOR TOTAL DO LOTE 06: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

Lote 07 - Construção Civil: 
 

 7.1. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

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

Campo Belo I 
R$ 21.308,75 

Pedreiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 17.137,50 

Curso de Eletricista Instalador 
Residencial 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 12.138,75 

 7.2. RESIDENCIAL ALVORADA II 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Pedreiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada II 
R$ 17.137,50 

 7.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

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

Morada Verde 
R$ 21.308,75 

Pedreiro 20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 17.137,50 

Curso de Eletricista Instalador 
Residencial 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 12.138,80 

VALOR TOTAL DO LOTE 07: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

Lote 08 - Refrigeração: 
 

8.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 
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CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Mecânico de Ar Condicionado 
Tipo Janela e Split 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 9.689.06 

 8.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Mecânico de Ar Condicionado 
Tipo Janela e Split 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 13.400,00 

 8.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Mecânico de Ar Condicionado 
Tipo Janela e Split 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 13.140,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 08: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

Lote 09 -  Automotiva:  
 

 9.1. RESIDENCIAL ALVORADA I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico em 
Manutenção de Motocicleta 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Alvorada I 
R$ 16.921,02 

 9.2. RESIDENCIAL CAMPO BELO I 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico em 
Manutenção de Motocicleta 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Campo Belo I 
R$ 17.887,50 

 9.3. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Mecânico em 
Manutenção de Motocicleta 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 17.887,50 

Curso de Mecânico de motor de 
combustão interno ciclo “otto” em 

motocicleta- gasolina e álcool 
20 pessoas 160 horas 

Beneficiários do Empreendimento 
Morada Verde 

R$ 17.980,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 09: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

Lote 10 - Vestuário:  

 
 10.1. RESIDENCIAL MORADA VERDE 

CURSO TURMA C. H. PUB. ALVO Valor 

Curso de Corte e Costura sob 
medida 

20 pessoas 160 horas 
Beneficiários do Empreendimento 

Morada Verde 
R$ 13.600,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 10: R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A execução do objeto será conforme o planejamento prévio, de 

acordo com as especificações descritas no Edital, Memória de Cálculo, Cronograma de 
Execução de Atividades Reprogramado, após a solicitação emitida pela Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano. 

 

a) 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. 

 

b) 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. 

 

c) Os horários das atividades serão definidos no momento da contratação, portanto, o 
Credenciado deve estar ciente da necessidade de disponibilidade de horário de acordo com o 
período do Cronograma, para atender as necessidades da execução do objeto.  

 

CLAUSULA SEGUNDA: O Credenciado, além das obrigações contidas neste Termo, das 
cabíveis por determinação legal, obriga-se a: 
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a) Ter ciência que serão credenciados apenas os interessados que forem considerados aptos em 
todos os requisitos e apresentar a documentação exigida; 

b) Os(as) credenciados(as) deverão 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, Memória de Cálculo, 
Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado e Cronograma de Desembolso 
Reprogramado; 

d) Nas atividades descritas como de execução indireta a credenciada 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, as execuções deverão ocorrer, 
obrigatoriamente, em endereços localizados nos próprios empreendimentos de acordo com a 
Memória de Cálculo e demais anexos do Edital; 

f) Realizar as atividades de execução indireta dentro dos respectivos prazos fixados na Memória 
de Cálculo e demais anexos do Edital; 

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 
Termo de Credenciamento, (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 Edital; 

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) Credenciado (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 serviço. 
 

CLAUSULA TERCEIRA: A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, além das 
obrigações consideradas contidas neste Termo de Credenciamento, 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 Termo de Credenciamento e dos aditamentos na imprensa oficial, 
conforme a Lei federal 8.666/93; 

e) Transmitir às pessoas Credenciadas as informações necessárias à prestação do serviço; 
f) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização do serviço prestado 

objeto do presente Chamamento Público, com competência para atestar o efetivo serviço bem 
como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar às Pessoas Físicas 
Credenciadas as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

g) Efetuar, nos prazos previstos neste Edital, o pagamento devido às pessoas Credenciadas 
oriundos do serviço prestado; 

h) Verificar e aceitar as faturas emitidas pelas Pessoas Físicas Credenciadas, 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 
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da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de 
atualização do valor contratual. 

i) Publicar a lista dos credenciados que deverá ocorrer nos murais da Prefeitura Municipal de 
Gurupi e Diário Oficial do Estado do Tocantins. 

  
CLAUSULA QUARTA: Ao Credenciado será pago o valor de R$ R$ XXX,XX (xxxxxxxxxxxxx). 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os pagamentos relativos a cada parcela serão realizados pela 
Credenciante após liberação do recurso previsto pela Caixa Econômica Federal. O pagamento 
será efetuado para a credenciada em até 05 (cinco) dias úteis após o Atesto de Recebimento 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. 

 

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

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

 

c) A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo Credenciado deverá conter, em local de fácil visualização 
Nº do Credenciamento, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite 
de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento.  

 

d) 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. 

 

e) 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 a do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço- FGTS, conforme o caso. 

 

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

 Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto Credenciado; 

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

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

 

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

 

CLÁUSULA QUINTA: O presente credenciamento terá vigência de 06 (seis) meses, contados a 

partir de sua publicação, 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. 
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a) A execução total do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 06 (seis) meses após a 
assinatura do Termo de Credenciamento. As datas poderão ser escolhidas pela Credenciada, 
desde que estejam dentro do Cronograma de Execução de Atividades Reprogramado. 

 

CLÁUSULA SEXTA: As despesas decorrentes do Chamamento correrão à conta dos recursos 
previstos na dotação orçamentária:  
Ação: Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação. 
Dotação: 8.24.16.122.1641.2070 
Elemento de Despesa: 339039 e 339036 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: O ISSQN oriundo da prestação de serviços, quando devido à 
municipalidade, será cobrado por ocasião do pagamento à CREDENCIADA.  

 

CLÁUSULA OITAVA: Dar-se-á rescisão do Credenciamento, independentemente de notificação 
ou interpelação judicial, nos termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do Termo de Credenciamento será amigável quando o 
Credenciado, 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. 

 

a)  Na situação da não ocorrência da informação da desistência em tempo hábil, o Credenciado 
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 NONA: Ao Credenciado 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 Termo de Credenciamento, no Termo de Referência e no Edital do 
Chamamento Público nº 005/2017, sujeitando-se ainda às penalidades constantes nos artigos 
86 e 87 da Lei n°. 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: Para acompanhamento da execução do objeto, fiscalização, e atesto das 
notas fiscais fica responsável a Sra. Débora Gonsalves Queiroz, Cargo: Assessora Técnica, 
telefone: (63) 3301-4322, e-mail: sehab@gurupi.to.gov.br 

 

a)  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 poderá 
ordenar a suspensão da execução, sem prejuízos das penalidades a que aos prestadores de 
serviço estejam sujeitos. 
 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 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 
credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços prestado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Edital de Chamamento Público nº 005/2017 e seus demais 
anexos é parte integrante deste Instrumento, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As partes elegem o Foro da Comarca de Gurupi- TO, para 
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dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente instrumento.  E por estarem assim justos e 
acordados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas. 

                                                      

GURUPI- TO,  ______ de _____________de 2017 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

Cristina Donato Leandro 
Secretária Municipal de Desenvolvimento 

Urbano 
  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Credenciada 

Testemunhas: 
1______________________________________________________________CPF__________________________ 

2______________________________________________________________CPF__________________________ 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

 

ANEXO XI – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PESSOA FÍSICA 
 

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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: ALVORADA I, ALVORADA II, CAMPO BELO I E MORADA 
VERDE. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

PESSOA FÍSICA 

Nome completo: 

Estado Civil:                                                               Nacionalidade: 

RG:                                                                               CPF: 

Data de Nascimento:                                                 PIS/NIT:  

Telefone 1:                                                                   Watsapp: 

E-mail: 

Endereço: 

Bairro:                                                        Cidade:                                     UF:          CEP: 

 

ASSINALE ABAIXO O LOTE PROPOSTO: 

(       ) LOTE 01 – ATIVIDADES GERAIS 

(       ) LOTE 02 – ALIMENTOS E BEBIDAS 

(       ) LOTE 03 - BELEZA 

(       ) LOTE 04 - GESTÃO 

(       ) LOTE 05 – MEIO AMBIENTE 

(       ) LOTE 06 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

(       ) LOTE 07 – CONSTRUÇÃO CIVIL 

(       ) LOTE 08 - REFRIGERAÇÃO 

(       ) LOTE 09 - AUTOMOTIVA 

(       ) LOTE 10 - VESTUÁRIO 

 

Envio em anexo documentação exigida no edital e declaro serem verdadeiras todas as 
informações contidas no formulário de inscrição e no currículo por mim apresentado.   

 

Gurupi-TO; ____/_____/2017                                                   
 

_______________________________________________ 
Assinatura do candidato 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2017  
Processo Administrativo nº 5023/2017 

ANEXO XII – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PESSOA JURÍDICA 
 

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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: ALVORADA I, ALVORADA II, CAMPO BELO I E MORADA 
VERDE. 

 

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: 

Data de Nascimento:                                  PIS/NIT:  

Telefone 1:                                                    Watsapp: 

E-mail: 

Endereço: 

Bairro:                                                    Cidade:                                          UF:          CEP: 
 

ASSINALE ABAIXO O LOTE PROPOSTO: 

(       ) LOTE 01 – ATIVIDADES GERAIS 

(       ) LOTE 02 – ALIMENTOS E BEBIDAS 

(       ) LOTE 03 - BELEZA 

(       ) LOTE 04 - GESTÃO 

(       ) LOTE 05 – MEIO AMBIENTE 

(       ) LOTE 06 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

(       ) LOTE 07 – CONSTRUÇÃO CIVIL 

(       ) LOTE 08 - REFRIGERAÇÃO 

(       ) LOTE 09 - AUTOMOTIVA 

(       ) LOTE 10 - VESTUÁRIO 

Envio em anexo documentação exigida no edital e declaro serem verdadeiras todas as 
informações contidas no formulário de inscrição e no currículo por mim apresentado.   

Gurupi-TO; ____/_____/2017                                                   
 

_____________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

 


