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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

PREGÃO ELETRONICO: Nº 028/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5572/2021 

 

 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de acordo com o 

Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) pertencente ao PMCMV/Parque Grajaú. 

 

 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/12/2021 

HORÁRIO: 09:00 horas. (Horário de Brasília) 

 

 

PREGOEIRO: THOMAS EDSON DE ARAÚJO E SILVA 

 

PREGOEIRA SUBSTITUTA: MARAIR BORGES  DE ARAÚJO 
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TERMO DE RECEBIMENTO DA CÓPIA INTEGRAL DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2021 

Data da realização do certame: 29 de dezembro de 2021. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Preencher preferencialmente com letra de forma). 

 

Razão Social:  _______________________________________________________________  

 

CNPJ nº: _______________________________ Insc. Estadual nº:  _____________________  

 

Endereço:  __________________________________________________________________  

 

Cidade: ______________________________________ Estado:  _______________________  

E-mail:  ____________________________________________________________________  

 

(DDD) Telefone: (______)________________________ (DDD) Fax: (______) ___________  

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

Nome completo:  ____________________________________________________________  

 

Cédula de Identidade nº: _______________________________ Órgão emissor:  __________  

 

CPF nº ______________________________ (DDD) Telefone: (______) ________________   

 

E-mail:  ____________________________________________________________________  

 

Cargo/função que exerce na empresa: (      ) Sócio/Empresário; (     ) Outros:  _____________  

 

Data do recebimento do edital: ____/_____/________. 

 

Assinatura/rubrica do responsável:  ______________________________________________  

COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECIMENTO DA LICITAÇÃO? (Marcar X) 

(      ) Fui convidado; 

(      ) Publicação no quadro de avisos da prefeitura municipal; 

(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Município de Grajaú-DOM); 

(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE); 

(      ) Publicação na Imprensa Oficial (Diário Oficial da União-DOU); 

(      ) Publicação em jornal (O Estado do Maranhão); 

(      ) Publicação no site oficial desta Prefeitura Municipal . 

(      ) Publicação no site oficial do Tribunal de Contas/MA (www.tce.ma.gov.br); 

(      ) Outros meios: __________________________________________________________  

OBS.: A empresa licitante interessada que retirar o edital desta licitação pela internet, deverá 

enviar este formulário devidamente preenchido e assinado para o e-mail cpl-

grajau@hotmail.com ou encaminhar/entregar na Prefeitura Municipal de Grajaú/CPL no 

endereço abaixo. Tal medida far-se-á necessária para o pregoeiro informar à empresa 

licitante interessada quaisquer assuntos pertinentes à referida licitação. 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2021 

 

PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ-MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.377.063/0001-

48, sediada Rua Patrocínio Jorge, Nº 05, Centro, Grajaú - MA, por intermédio do seu Pregoeiro 

Oficial, designado pela Portaria nº. 003-B/2021, leva ao conhecimento dos interessados que 

realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Global, nos termos da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

 

A sessão pública de realização do Pregão terá início dia 29 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, 

através do site LICITANET.COM.BR. 

 

A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente edital e 

anexos. 

 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto Contratação de Empresa Especializada para prestação de 

serviço de acordo com o Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) pertencente ao 

PMCMV/Parque Grajaú, conforme especificações contidas neste edital, em especial no termo de 

referência (Anexo I deste edital). 

 

1.2. Valor máximo aceitável do objeto desta licitação é de R$ 256.487,16  (duzentos e 

cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos). 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1.  Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível 

com o objeto licitado e que atendam a todas as exigências quanto à documentação e requisitos de 

classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos, sobretudo às exigências contidas 

no termo de referência. 

 

2.1.1. São destinados EXCLUSIVAMENTE à participação de Microempresa (ME) e Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), que demonstrem esta condição nos termos do item 3.10, deste edital: 

 

a) Os lotes ou itens com valores totais estimados até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 

conforme art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei 

Complementar nº 147/2014; 
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b) Os quantitativos em separado que estejam no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) de 

cada LOTE/ITEM objeto desta licitação (cota reservada), nos termos do art. 48, inciso III, da Lei 

Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014.  

 

b 1)  Não havendo vencedor para a cota destinada a ME/EPP, esta será adjudicada ao vencedor 

da cota não destinada a ME/EPP, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 

pratiquem o preço do vencedor da cota não destinada a ME/EPP. 

   

b 2) Se a mesma licitante vencer a cota destinada a ME/EPP e a cota não destinada a ME/EPP, a 

contratação deverá correr pelo menor preço ofertado pela empresa.  

 

2.1.2. A licitante ME/EPP poderá ofertar proposta de preços para todos os lotes. 

 

2.1.3. Será declarada inidônea a licitante que tentar usufruir do tratamento diferenciado concedido 

a ME/EPP sem atender os requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2016. 

 

2.1.4. Não se aplica o disposto no item 2.1.1. e seus subitens, se ocorrer qualquer uma das 

situações abaixo: 

 

a)  Não houver o mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de 

cumprir as exigências deste edital; 

 

b)  O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte não for vantajoso para a Administração ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do 

objetivo a ser alcançado; 

 

c)  O tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar: a promoção do 

desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional; a aplicação da eficiência das 

políticas públicas para o setor; o incentivo às novas tecnologias; 

 

d)  Poderá ser considerada não vantajosa a contratação, embora constatado posteriormente, 

quando a licitação resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência. 

2.2.    Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

2.2.3. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

2.2.4. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresa de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

2.2.5. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 

ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte. 

2.2.6. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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2.2.7. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

2.2.8. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

2.2.9. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

2.2.10. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

2.2.11. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º 

da Constituição Federal; 

2.2.12. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei 

nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

2.3.  Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas: 

 

a) Empresas que não atenderem às condições deste edital e seus anexos; 

 

b) Que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

 

c) Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas 

controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si; 

 

d) Empresas punidas, no âmbito da Administração Pública, com as sanções que abarquem a 

Administração Pública Municipal prescritas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, bem como os 

incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

e) Os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, 

empresas estrangeiras que não funcionem no país, empresas que possuam, entre seus sócios, 

servidores públicos da Prefeitura Municipal de Grajaú/MA, bem como aqueles que tenham sido 

declarados inidôneos para licitar ou Contratar com a Administração Pública ou punidos com 

suspensão do direito de licitar e contratar pela Administração Pública da Prefeitura Municipal de 

Grajaú/MA. (art. 9 da Lei Federal nº 8.666/93); 

 

f) Que se apresentem na qualidade de subcontratadas; 

 

g) Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

 

h) Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
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humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 

comum; 

 

i) Cujo proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos 

previstos nos arts. 29, inciso IX com 54, I, “a” e II, “a”, da Constituição Federal. 

 

2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 

 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no LICITANET.COM.BR, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

 

3.1.1. O cadastro no LICITANET deverá ser feito no site licitanet.com.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil ou cadastro de 

usuário e senhas. 

 

3.1.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

 

3.1.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.2.  Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo e-mail: cpl-

grajau@hotmail.com ou através do sítio: http://licitanet.com.br. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

LICITANET, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006.  

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

4.8. Os arquivos referentes a proposta e habilitação deverão, preferencialmente, serem 

escaneados em um único arquivo. 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

5.1. A Proposta de Preços deverá ser enviada pelo sistema, em língua portuguesa, salvo quanto 

às expressões técnicas de uso corrente, com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória: 

 

a) Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicação dos ITENS cotados, em 

especial a marca do produto, em conformidade com as especificações do Termo de Referência – 

ANEXO I deste Edital; 

 

d) Preço unitário e o valor total da proposta. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do 

lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e 

todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação; 

 

f) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de 

abertura dos Envelopes; 

 

g) Prazo de entrega: de acordo com Termo de Referência. 

 

g.1) Após a solicitação de fornecimento dos itens, a CONTRATADA deverá proceder a entrega dos 

itens constantes na mesma, no prazo de 30 dias, em uma única etapa, independentemente do 

quantitativo e valor solicitado. 

 

5.2. Não será admitida cotação distinta prevista neste Edital. 

 

5.3.  O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

 

5.4. A apresentação da Proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

5.5. O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às penalidades do Decreto Federal. 
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5.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados 

pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos serem fornecidos sem 

quaisquer ônus adicionais. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

6.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

6.5. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.6. Será estabelecido o intervalo mínimo de diferença de valores de R$ 2,00 (dois reais) entre 

os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta. 

6.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 

6.8. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO 

FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública. 

6.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

6.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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6.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação.  

6.16. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 

de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.18. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.19. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 

aos bens produzidos: 

6.21.1.  no país; 

6.21.2. por empresas brasileiras;  

6.21.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.21.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

6.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas ou os lances empatados.  

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 

seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 

Edital. 

6.24. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo proponente de todas as 

exigências editalícias, para efeito de habilitação. Caso contrário o Pregoeiro examinará as ofertas 

subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 

exigências constantes deste Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor nessa fase. 

6.1. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 
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for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados propostas ou os lances empatados.  

6.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido 

ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

6.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração 

6.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata; 

6.4. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES 

7.1.  A habilitação do licitantes será verificada por meio do site licitanet.com.br, nos 

documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, 

à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, com prévia eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

 

7.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

7.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

 

7.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 

à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de 

inabilitação. 
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7.5. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados para 

o endereço deste órgão. 

 

7.6. Ressalvado o disposto no item 4.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

7.7. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte 

documentação: 

 

a) Cédula de identidade do empresário ou de todos os sócios; 

b) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas 

alterações, devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais 

administradores; 

d) No caso de Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos) acompanhado da 

prova de Diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

7.8. Regularidade Fiscal, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Sintegra/MA - Sistema 

Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) ou 

equivalente da sede do licitante, exceto para àquelas empresas que tem a sua Atividade 

Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços; 

c) Cartão ou documento equivalente que conste Inscrição Municipal, que poderá ser 

substituído pelo Alvará de Localização e Funcionamento. 

 

7.8.1. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, que será realizada da seguinte forma: 

 

a) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva de Tributos e Contribuições Federais e Dívida 

Ativa da União, comprovando a regularidade perante a Fazenda Pública Federal; 

 

b) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida 

pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para 

com a Fazenda Estadual, exceto para àquelas empresas que tem a sua Atividade Comercial 

exclusivamente de Prestação de Serviços. 
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c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa 

do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a 

regularidade para com a Fazenda Estadual, exceto para àquelas empresas que tem a sua 

Atividade Comercial exclusivamente de Prestação de Serviços. 

 

d) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à 

atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, 

comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal. 

 

e) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa 

do Município, expedida pelo Município do  domicílio ou sede da empresa licitante, 

comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal. 

 

f) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço. 

 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, 

emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou 

Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho; 

 

h) Alvará de funcionamento do estabelecimento, do ano em curso, emitido pela Prefeitura 

Municipal da sede da empresa; 

 

7.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal relacionadas no item 7.3.2, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, assegurado, todavia, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 42, §1º, LC 123/06). 

 

7.8.3. Este benefício será concedido somente às empresas que obtiveram o benefício de ME ou 

EPP. 

 

7.8.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto neste item 7.3.3, implicará em 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666, de 

21 de junho de 1993. Neste caso, será facultado à Administração convocar licitantes remanescentes, 

ocasião em que será assegurado o exercício do direito de preferência às demais microempresas e 

empresas de pequeno porte, cujas Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no item 6.6. 

 

7.9. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com termo de 

abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedados a substituição 
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por balancetes ou balanços provisórios, em que estejam registrados os valores do ativo 

circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez 

Corrente (ILC) igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante, acompanhadas do 

respectivo DHP do profissional que elaborou e Certidão do referente ao Balanço 

Patrimonial. 

 

a.1) As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos 

índices referidos acima, deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido igual ou 

superior a dez por cento (10%) do valor estimado da contratação. 

 

a.2) Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual (art. 18 da 

LC 123/2006 c/c art. 1.179, § 2º CC) e as Micro e Pequenas Empresas que propuserem 

habilitação em licitações cujo os objetos sejam para o fornecimento para pronta entrega ou 

para locação de materiais (art. 3º  do Decreto Federal nº 6.204/2007). 

 

a.3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 

subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do Balanço 

Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês imediatamente 

anterior à data de apresentação da proposta. 

 

a.4) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

 

I. Publicados em Diário Oficial ou; 

II. Publicados em jornal de grande circulação ou; 

III. Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou; 

IV. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 

1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de 

Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, fica dispensada a inclusão, na documentação, dos Termos de Abertura e de Encerramento 

do Livro em questão. 

V. Sistema Público de Escrituração Digital – Sped-Contábil (Decreto Federal nº 6.022/2007); nos 

termos do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 787/2007, devendo apresentar referidos 

documentos, devidamente assinados, na forma do § 5º do art. 10 da Instrução Normativa DNRC nº 

107/2008. 

 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 

(sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta de preço. 

 

7.9.1. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de: 

 

a) Atestados de Capacidade Técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão 

para fornecimento pertinente e compatível em características e quantidades e prazos com o 
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objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ressaltando 

que caso haja necessidade o (s) atestado (s) apresentado (s) poderá (ão) ser diligenciado (s) 

pelo o (a) pregoeiro (a); 

 

b) Documentos indicando o(s) responsável(is) técnico(s) com registro profissional(is) ativo 

que irá executar/acompanhar o PTTS, devendo esse comprovadamente ser integrante(s) do 

quadro da licitante, tal comprovação deverá ser apresentada através de CTPS ou Contrato de 

Prestação de Serviço; 

 

c) Conforme orientações contidas na Portaria Ministerial 168, de 12 de abril de 2013, em 

seu anexo V, item 6.4“As Empresas contratadas deverão ter entre as suas finalidades o 

Trabalho Social, possuir experiência comprovada em Trabalho Social em Habitação e 

apresentar corpo técnico com experiência comprovada, compatível com a natureza e o 

volume das ações a serem contratadas”, apresentando os seguintes documentos: 

  

d) Declaração de indicação física e técnica. (Estrutura física da empresa e pessoal técnico), 

acompanhada de fotos da empresa.  

 

NOTA EXPLICATIVA: A solicitação dar-se-á pela tentativa de coibir empresas de 

“Fachada” participarem do referido processo, podendo para tanto ocasionar dano ao erário. 

 

7.10. Fica condicionado ao item 14 quanto a apresentação de amostras. 

7.11.  Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá o Pregoeiro considerar o proponente inabilitado. 

7.12. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante, 

com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

7.13. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 

da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 

consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

7.14. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e 

documentos. 

7.15. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome 

da matriz. 

7.16.  CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via 

postal ou entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital. 

7.17. A validade dos documentos e certidões será a neles expressa, ou estabelecida em lei, 

admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias. 

7.18. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 

proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital. 

7.19. Serão aceitas somente cópias legíveis. 

7.20. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

7.21. O Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento sempre que 

tiver dúvida e julgar necessário. 
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7.22. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, o 

Pregoeiro poderá conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas 

escoimadas dos vícios que ensejaram a decisão ou de nova documentação. 

 

8. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

8.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

8.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam. 

 

8.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

9.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão até 03 (Três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas. 

9.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma 

e nos prazos previstos na legislação, devendo ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail ou por 

petição dirigida à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMG, não tendo efeito 

suspensivo. 

9.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.  

9.2. Caberá ao Pregoeiro (auxiliada pelo técnico competente) decidir sobre a petição no prazo de 

02 (dois) dias. 

9.3. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para realização do 

certame. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
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10.3. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da sessão 

deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro 

ao vencedor. 

10.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 

que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

10.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

10. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

10.1. Adjudicado o objeto da licitação à empresa proclamada vencedora, a Prefeitura do 

Município de Grajaú/MA, poderá homologar este procedimento licitatório. 

10.2. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Prefeitura Municipal de 

Grajaú/MA poderá convocar a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, assinar a ata de registro de preços ou Contrato, na forma da minuta apresentada em anexo, 

adaptado à proposta vencedora, sob pena de decair o direito ao serviço, sem prejuízo das sanções 

previstas no artigo 81 da Lei n. 8.666/93. 

10.3 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração. 

10.4. Quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, o Pregoeiro 

convocará os licitantes remanescentes para reapresentarem os seus Documentos de Habilitação, 

devidamente atualizados, em sessão pública, a se realizar em hora e local previamente informados, 

na qual o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 

à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado 

o objeto do certame. 

10.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo 

estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades legalmente estabelecidas. 

10.6. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo 

estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades legalmente estabelecidas. 

10.7. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

10.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Prefeitura Municipal de Grajaú/MA, 

mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscal e atestados pelo setor responsável, acompanhadas 
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das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, CNDT, FGTS e Certidão de Regularidade com a 

Fazenda Federal. 

11.2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de 

obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual. 

 

12. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO 

 

12.1. O contrato resultante do processo licitatório terá vigência de 12 (doze) meses contados à 

partir da assinatura do contrato. 

12.2. O prazo de entrega se dará conforme Termo de Referência – ANEXO I. 

12.3. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

Prefeitura Municipal de Grajaú/MA, devendo a solicitação ser encaminhada até 15 (quinze) dias 

anteriores ao vencimento do prazo de entrega estipulado. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1. Em caso de atraso injustificado na execução do contrato ou pela inexecução das condições 

estabelecidas, ou execução insatisfatória da Prestação do serviço, atrasos, omissões e outras falhas 

sujeitar-se-á a CONTRATADA às seguintes penalidades: 

13.1.1. Advertência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações 

assumidas e a determinação de adoção das necessárias medidas de correções; 

13.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites: 

 

a)  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor 

do serviço não realizado; 

 

b)  20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso superior a 30 (trinta) 

dias, com a consequente rescisão do contrato. 

 

13.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação promovidas pela Prefeitura Municipal de 

Grajaú/MA e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 

2 (dois) anos nos termos da lei Federal nº 8.666/93. 

13.1.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a 

Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado cumpra as 

condições de reabilitação; e/ou 

13.1.5. Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por igual prazo. 

13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral de 

Fornecedores da Prefeitura Municipal de Grajaú/MA.  

13.3. Se o valor das multas não for pago ou depositado na Conta Única do Tesouro, será 

automaticamente descontado de qualquer fatura ou crédito a que a CONTRATADA vier a fazer 

jus. 

14. DAS AMOSTRAS 

 

14.1. No presente processo não será exigido amostras. 
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15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU 
02 PREFEITURA 
0244 SECRETARIA DE FAZENDA E HABITAÇÃO 
024400 SECRETARIA DE FAZENDA E HABITAÇÃO 
16 Habitação 16122 Administração Geral 
16 122 0008 APOIO ADMINISTRATIVO 
16 122 0008 2389 0000 DEPARTAMENTO DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO 
DE OBRAS/REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1. Eventual divergência entre as informações constantes no sistema LICITANET e as do 

presente edital, será levado em consideração aquelas constante no presente instrumento 

convocatório, e seus anexos. 

16.2. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes vencedores, farão 

parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

16.3. É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; e 

ainda: 

16.3.1. Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar as decisões; 

16.3.2. No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado e acessível a todos os interessados; e 

16.3.3. Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, desde que 

não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 

16.4. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos, deverá ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à 

data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 

endereço indicado no Edital. 

16.5. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

16.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

16.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

16.8. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Grajaú/MA, o direito de, no interesse da 

Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

16.9. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

http://www.grajau.ma.gov.br/


 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ 

CNPJ/MF 06.377.063/0001-48 
Rua Patrocínio Jorge, 05 – Centro – CEP 65.940-000 

Site: www.grajau.ma.gov.br  

 

 

16.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

16.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Prefeitura Municipal de Grajaú/MA. 

16.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 

16.13. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

16.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 

10.520/2002 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93.  

16.15. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

16.16. A Contratada deve cumprir as normas de desenvolvimento sustentável (art. 3º, Lei Federal 

nº 8.666/93). 

16.17. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL da Prefeitura Municipal de Grajaú/MA, de segunda-feira 

à sexta-feira das 08:00 as 12:00 horas onde poderão ser consultados gratuitamente, bem como no 

endereço eletrônico www.grajau.ma.gov.br e licitanet.com.br. 

16.18. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá notificação e 

ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação 

encaminhada ao endereço fornecido. 

17. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

17.1. A Prefeitura Municipal de Grajaú/MA ou pessoa por ele designada, poderá revogar a 

presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como 

adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às empresas licitantes 

quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso. 

 

18. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

18.1. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

 

19. DA FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA 

 

19.1. A minuta do contrato (ANEXO II) que integra o presente edital para todos os fins e efeitos 

de direito, bem como o termo de referência, regulamentará as condições da forma de fornecimento, 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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recebimento, bem como prazo e local da entrega. Após assinatura do contrato ou outros 

instrumentos hábeis, a empresa contratada deverá iniciar o fornecimento. 

 

20. DOS ANEXOS 

20.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de 

transcrição, os seguintes anexos: 

 

20.1.1. Anexo I – Termo de referência; 

20.1.2 Anexo II- Modelo da proposta 

20.1.3. Anexo III – Minuta Contrato 

 

 

 

 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Grajaú, Estado do 

Maranhão, em 10 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

Ricardo José Sá Fortes de Arruda 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento e Gestão 
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ANEXO I 

 

PROJETO TRABALHO SOCIAL 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
DADOS DA CONTRATAÇÃO 

 

Programa: Minha Casa Minha Vida – 
Recursos FAR 

Contrato Banco do Brasil: 2014/3901- FAR 006 

Ação Modalidade: 

Construção de 300 Unidades 

Habitacionais 

Fonte de Recursos: FAR 

EMPREENDIMENTO: Residencial 
Parque Grajaú – Bairro Extrema 

MODALIDADE DE INTERVENÇÃO: 
Loteamento 

MUNICIPIO: Grajau/MA 

Proponente/Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Grajaú 
Site: www.grajau.ma.gov.br 

Executor da Intervenção: Secretaria Municipal de Fazenda e Habitação 

Telefone: (99) 9825839/991388674 e-mail: habitacaograjau2017@gmail.com 

Instituição Financeira: Banco do Brasil C/C para repasse/recursos PTS: 
Agência: 0568-1, Conta Corrente: 33.531-2 

 
VALORES DA INTERVENÇÃO 

 

COMPOSIÇÃO DO 
INVESTIMENTO 

OBRAS PTTS TOTAL 

Repasse/Financiamento 17.099.144,19 256.487,16 256.487,16 

Contrapartida ****************** ******************* ************** 

CP (Bens e serviços) ******************* ******************* ************** 

Outros ******************* ******************* ************** 

TOTAL 17.099.144,19 256.487,16 256.487,16 
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EXECUÇÃO DO PTTS RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 
 

Nome 
Formação 
Acadêmica 

Atribuição na equipe Horas semanais 
dedicadas ao 

projeto 

A CONTRATAR 

Assistente 
Social 

Técnica Social 
Responsável 
representante  do 
Proponente. 

30 hs 

A CONTRATAR 

 

Assistente 
Social 

Responsável pelo 
atendimento aos 
beneficiários no 
Plantão Social, visitas 
domiciliares, 
relatórios e avaliação 
continua. 

 
30h 

ROSA SORAIDA 
OLIVEIRA NAVA DE 

ARRUDA 
CPF: 187.692.423-49 
CRP-MA 22/00053 

Psicóloga Apoio (voluntária) 20h 

VALDEIRES DA SILVA 
JORGE SOUSA 
CRESS-MA 3.039 

CPF: 657.190.933-20 

Assistente 
Social 

Apoio (voluntária) 15h 

A CONTRATAR Advogado 

Responsável por contratos 
distratos, mobilização de 
material para as 
atividades, contatos com 
os instrutores e dentre 
outros. (voluntário) 

 
40h 

 
 

 

Área Gestora do Trabalho Social: Secretaria Municipal de Fazenda e Habitação 

GRACIMAR RODRIGUES SANTANA SAMPAIO 

CARGO: TECNICA SOCIAL 

CPF: 850.997.753-49 

Assistente Social 

CRESS-3.098 

Tel. (99) 9825839/991388674 e-mail: gracimarsociall@hotmail.com 

 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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PRAZO E REGIME DE EXCUÇÃO 
 

Prazo de Obras Prazo do 

PTS 

Forma de execução do PTS: Mista 

11 meses 12 meses Direta  Indireta  Mista X  

Empresa responsável pela elaboração do PTS: Secretaria Municipal de Fazenda e 

Habitação 

 

 

 
1. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO FISICA 

 

TIPO DE INTERVENÇÃO NÚMERO DE 

FAMÍLIAS 

NÚMERO DE PESSOAS 

Habitação 300  

Melhoria Habitacional   

Unidade Sanitária   

Reassentamento   

Regularização Fundiária   

Urbanização   

Infraestrutura   

Ligação domiciliar de água   

Ligação domiciliar de esgoto   

Equipamentos Comunitários   

 

DADOS DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS 

 
Nº de famílias: 300 Nº de pessoas: 1.800 

Nº de famílias em situação de risco: 8 Nº de famílias removidas/reassentadas: 01 

Nº de idosos chefes de famílias: 11 Nº de mulheres chefes de família: 152 

Nº de idosos: 25 Nº de pessoas portadoras de necessidades 
especiais: 26 

Renda média familiar (em SM): Inferior a 1 salário mínimo 

Nº de Crianças por família: 4 Nº de analfabetos: 9 

Nº de pessoas com deficiência 
chefes de família: 5 

Nº de pessoas com mobilidade reduzida: 11 

Nº de pessoas com mobilidade 
reduzida chefes de família: 5 

Nº médio de moradores por unidade: 6 

% de moradores do gênero 
masculino: 17% 

% negra: 
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Os moradores do Conjunto Residencial Parque Grajaú foram selecionados através de 

um sorteio, realizado aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

quinze (25/11/2015), na Praça Antônio Feitosa, situada na Avenida Amaral Raposo, bairro 

canoeiro, nesta cidade de Grajaú, Estado do Maranhão, de acordo com o paragrafo único; 

art. 3º do Decreto Municipal de nº 030, de 10 de novembro de 2015. Ainda em 

consonância ao Decreto Municipal de nº 030, de 10 de novembro de 2015; art. 2º, item 

1.2; foram sorteados 300 (trezentos) grupos familiares titulares e 90 (noventa) grupos 

familiares suplentes, dentre os quais 6% foram reservadas para idosos; 10% para PNE – 

Portadores de Necessidades Especiais, ou grupos que tem algum componente PNE; 3% 

para grupos familiares que residam em área de risco, insalubres ou desabrigados; 75% para 

grupos familiares que atendam os critérios do Grupo I e 25% para grupos familiares que 

atendam os critérios do Grupo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% parda: % branca: 

% índia: % amarela: 
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CACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA E DA ÁREA DE INTERVENÇÃO E DO 

ENTORNO 7 
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Residencial Parque Grajaú 

 

 

 

 

Os beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – nesta modalidade, 

possuem renda familiar de até R$ 1.600,00. O 

Residencial Parque Grajaú conta com 300 grupos familiares, 1.200 pessoas, que atende a esse 

critério. 
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O Residencial Parque Grajaú está localizado a 15 minutos do centro de Grajaú, no 

Loteamento Bairro Frei Alberto Bereta, no Bairro Extrema, composto de 300 unidades 

habitacionais com área útil de 40,17 m² e área construída de 47,52 m² cada, em atendimento ao 

programa minha casa minha vida. Área total do residencial 57.670,19 m². Inclusive a execução de 

toda infraestrutura de ruas, pavimentação, drenagem, rede de abastecimento de água, sistema de 

tratamento de esgoto, rede elétrica e equipamento urbano (praça pública e quadra poliesportiva). 

A data exata do surgimento do Bairro Extrema é desconhecida, mas sabe-se que é um dos 

bairros mais antigos do Município. O Bairro não contou com planejamento urbano, surgiu a partir 

do loteamento de antigas fazendas que existiam no local. As ruas da região são asfaltadas, algumas 

passaram por um processo de recapeamento, devido aos buracos causados pela chuva e ação do 

tempo. Existe rede de esgotamento sanitário nas principais vias do Loteamento Frei Alberto Bereta. 

A grande maioria das residências, porém, não estão ainda, ligadas ao sistema coletor de esgoto, 

contando assim, com sistemas de fossas sépticas e sumidouros. 

A região conta com um Campus da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, uma 

Creche Pró-Infância (Creche Tia Maria Feitosa), em pleno funcionamento, uma Creche Pró-

Infância em construção, uma escola de ensino fundamental (Escola Municipal Auríla Barros), 

uma UBS – Unidade Básica de Saúde (UBS Otávio Lima de Arruda), um campo de futebol, 

denominado Extremão, um conjunto Habitacional do PMCMV, denominado Frei Alberto Bereta 

I e II, com 704 UH; uma área com 200.000m², onde será construído o Campus da Universidade 

Estadual do Maranhão – UEMA; fica há 1.5km do Hospital Geral de Grajaú – HGG, há 600 

metros da BR-226, possui algumas igrejas, que realizam trabalhos eclesiásticos ecumênicos. 

Conta ainda com mercearias, mercados e uma gama de empreendimentos econômicos. 

 
CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA 

Os números apresentados no gráfico ocupacional da população beneficiada indicam 34% do total 

de indivíduos pesquisados não estavam exercendo nenhum tipo de trabalho remunerado na época 

do cadastramento. Os dados também revelam que as mulheres representam a maior faixa entre os 

que não trabalham, esses dados refletem a dificuldade que muitas mulheres tem em conciliar o 

trabalho domestico com o externo e 17% são domesticas que atuam em atividades informais a falta 

de vinculo empregatício é outra característica encontrada entre os trabalhadores 34% se referem os 

(as) que trabalham nas funções de Téc.de Enfermagem, Manicure, Auxiliar de Pedreiro, Gari, 

Lavrador, Lavadeiras, passadeira de roupas, Moto Taxi e Frentista uns atuam em atividades 

formais outras informal, 6% são aposentados e pensionistas, Programa Federal do Governo-BPC 

(Beneficio de Prestação Continuada). 
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SALÁRIO DO CHEFE DA FAMÍLIA 

Os dados revelados neste gráfico referem-se à renda dos chefes de famílias beneficiárias, onde se 

têm a seguinte porcentagem: 16% não possuem rendimentos sobrevive com recursos do Programa 

Bolsa Família; 50% o que equivale à metade dos beneficiários, vivem com renda mensal inferior a 

um salário mínimo; 25% ou seja, um quarto da população possui um salário mínimo, entre estes 

estão os aposentados, pensionistas e os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada); 

9% são identificados os que recebem mais de um salário mínimo. Diante dos dados obtidos a renda 

familiar total de todos os ganhos somados pelos membros da família, revela o total estado de 

penúria pela qual passa as famílias pesquisadas na faixa de rendimentos de até um salário mínimo, o 

que revela uma completa falta de condições de garantia de uma sobrevivência digna, uma parcela 

significativa do público beneficiário sobrevive em estado de vulnerabilidade social com renda per-

capta inferior a ¼ do salário mínimo. 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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SEXO 

Neste gráfico percebe-se que a demanda maior para os beneficiários é para classe feminina predominante mães 

solteiras. 
 

 
 

ESTADO CIVIL 

Percebe-se que 32% dos beneficiários são mães solteiras e em segundo lugar cônjuge com União Estável, sendo 

eles cadastrados no CadÚnico. 
 

 

 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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Nota-se que no gráfico de instruções a maior parte dos beneficiários do Programa Minha 

Casa Minha Vida tem Ensino Médio Completo com a porcentagem de 36% e o Ensino 

Fundamental Incompleto com 32%. Com relação à faixa etária percebemos que predominam os 

mais jovens seguidos dos adultos. 

 

 

FAIXA ETÁRIA 
 

 

Trabalho e Rendimento 

Em 2015, o salário médio mensal era de 1.8 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em 

relação à população total era de 10.1%. Na comparação com os outros municípios do estado, 

ocupava as posições 68 de 217 e 16 de 217, respectivamente. Já na comparação com cidades do 

país todo, ficava na posição 3020 de 5570 e 3342 de 5570, respectivamente. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 48.6% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 186 de 217 dentre as cidades do estado e 

na posição 1639 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 4.2 no IDEB. 

Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 3.6. Na comparação com cidades do mesmo estado, 

a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 99 de 217. Considerando a nota  

dos alunos dos anos finais, a posição passava a 78 de 217. A taxa de escolarização (para pessoas de 

6 a 14 anos) foi de 96.3 em 2010. Isso posicionava o município na posição 132 de 217 dentre as 

cidades do estado e na posição 4359 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

De acordo com informações obtidas junto a Secretaria Municipal de Educação de Grajau/MA, o 

Bairro Frei Alberto Bereta possui uma Escola Pública, sendo: Escola Municipal Aurila Barros, que 

fica a 500m do residencial. A referida instituição adota o Programa mais Educação e possui sala de 

Informática. O número de alunos matriculados em 2014 é de 370 (trezentos e setenta) alunos, esta 

escola funciona no período matutino e vespertino desde a pré-escola a 8ª série com direito a 

merenda escolar nos três turnos. 

 
Diante do exposto, conclui-se que as escolas que estão localizadas no entorno do Residencial 

Parque Grajaú/MA possuem capacidade para atender a demanda que surgirá. Ressalta-se que 

grande parte dos beneficiários são moradores dos referidos Bairros e seus filhos, são alunos das 

mesmas. 

 

Educação 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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 Economia 
 

Em 2014, tinha um PIB per capita de R$ 8111.75. Na comparação com os demais municípios do 

estado, sua posição era de 46 de 217. Já na comparação com cidades do Brasil todo; sua 

colocação era de 4088 de 5570. Em 2015, tinha 95.3% do seu orçamento proveniente de fontes 

externas. Em comparação às outras cidades do estado, estava na posição 99 de 217 e, quando 

comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 766 de 5570. 

A atividade predominante são os comércios como: mercadinho, salão de beleza, armazéns, 

restaurantes e bares, ressalvando que esses serviços existem na área do entorno do Residencial 

Parque Grajaú. 
 

Saúde 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 18.09 para 1.000 nascidos vivos. As 

internações devido a diarreias são de 12.5 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os 

municípios do estado, fica nas posições 61 de 217 e 68 de 217, respectivamente. Quando 

comparado a cidades  do Brasil todo, essas posições são de 1470 de 5570 e 184 de 5570, 

respectivamente. 

O Bairro Frei Alberto conta com o serviço de saúde da atenção básica através das Estratégias de 

Saúde da Família, denominadas como: Bereta I e Bereta II; sendo que funciona no mesmo 

espaço. A equipe é composta por médicos, enfermeiros, auxiliares e Agentes Comunitários de 

Saúde. Nas Unidades de Saúde são prestados atendimentos básicos como: serviços de pré-natal, 

hipertensão arterial, tratamento de diabetes, planejamento familiar, curativos, visitas 

domiciliares e campanhas educativas, com a média mensal de 400 usuários; sendo que os casos 

mais graves são encaminhados ao hospital Estadual HGG – Hospital Geral de Grajaú. 

 



AAAAAAAAA 

 

 

 

 
Território e Ambiente 

Apresenta 4.8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 89.5% de domicílios urbanos em 

vias públicas com arborização e 4.5% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada 

(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do 

estado, fica na posição 136 de 217, 24 de 217 e 46 de 217, respectivamente. Já quando comparado a 

outras cidades do Brasil, sua posição é 4823 de 5570, 1544 de 5570 e 3588 de 5570, respectivamente. 

 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 



 

 

 

 

 

DADOS COMPLEMENTARES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 
O déficit habitacional no Brasil remonta à fundação das grandes cidades, sendo um problema que se 

torna, a cada dia, mais complexo. Não se trata, somente, de considerar o déficit quantitativo, ou 

seja, a necessidade de construção de moradias para uma população que não possui uma casa, mas, 

também, o déficit qualitativo, que se refere à existência de moradias localizadas em áreas de pouca 

ou nenhuma infraestrutura urbana e com restrito padrão construtivo. Visando minimizar o déficit 

habitacional no município, Grajaú trabalha a partir das diretrizes da política municipal de habitação.  

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – CGFMHIS é um órgão 

da administração municipal, formado por diversos segmentos da sociedade que atuam na área 

habitacional e possui caráter deliberativo sobre as políticas, planos e programas para construção de 

moradias e ampliação dos recursos a serem aplicados. A Prefeitura Municipal de Grajaú busca 

promover o acesso do cidadão à terra e à moradia digna, além de elaborar um processo democrático 

de participação em sua formulação e implementação. A política municipal de habitação prevê duas 

linhas  de  atuação:  produção  de  novas  moradias  e  urbanização  de  assentamentos  precários.  

No  caso  da  produção  de  moradias,  os  programa17s habitacionais previstos pela Prefeitura 

Municipal de Grajaú estão voltados para a construção de conjuntos habitacionais através do 

Programa Minha Casa, Minha Vida. A Prefeitura Municipal de Grajaú prioriza o atendimento das 

famílias com renda de até R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), residentes no município de Grajaú e 

que não tenham sido contempladas em outro programa habitacional nem possuam casa própria. No 

município de Grajaú, a discussão sobre a construção de novas unidades habitacionais ou 

regularização fundiária também passa pelo Orçamento Participativo que é um programa de 

participação popular onde a população discute e decide prioridades da cidade tais como o 
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 atendimento da demanda por moradia e/ou de regularização fundiária. A seleção dos beneficiários 

é feita através de sorteios respeitando os critérios de elegibilidade nacionais e municipais aprovados 

pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, de acordo com a 

política municipal de habitação. O Projeto de Trabalho Social baseia-se na premissa de que a 

participação dos beneficiários promove uma melhor adequação das intervenções às necessidades e 

demandas dos grupos sociais envolvidos, apresentando-se como contribuição significativa para a 

sustentabilidade do empreendimento a ser  construído. A participação comunitária nas intervenções 

compromete os beneficiários, levando-os a exercerem seus direitos e deveres, propiciando a 

compreensão e a manifestação da população atendida acerca das intervenções, permitindo a 

afirmação da cidadania e transparência na aplicação dos recursos públicos. A realização do 

Trabalho Social favorece a correta apropriação e uso dos imóveis/sistemas/melhorias implantados, 

promovendo a mobilização e a participação social por meio de atividades de caráter sócio 

educativo, da instituição e/ou fortalecimento de bases associativas, de  ações direcionadas à geração 

de trabalho e renda e de educação sanitária, ambiental e patrimonial. 

 

 

2.7. OBJETIVOS 

2.7.1. Objetivo Geral: 

O Objetivo da execução do Trabalho Social é, por um lado, proporcionar condições para o exercício 

da participação cidadã das famílias beneficiadas pelo projeto em questão, melhorando sua qualidade 

de vida a partir do desenvolvimento de ações educativas, sócio organizativas, de educação 

ambiental e geração de renda; e por outro, promover o bom uso e manutenção das unidades 

habitacionais e áreas de uso coletivo do empreendimento. 

2.7.2. Objetivos Específicos: 

• Realizar um diagnóstico de caráter participativo; 

• Disseminar informações detalhadas sobre o Programa, o papel de cada agente envolvido e os direitos e 

deveres dos beneficiários; 

• Fomentar a organização comunitária visando à autonomia na gestão democrática dos processos 

implantados; 

• Estimular o desenvolvimento da consciência de coletividade e dos laços sociais e 

comunitários, por meio de atividades que fomentem o sentimento de pertencimento 

da população local; 

• Disseminar noções de educação patrimonial e ambiental, de relações de vizinhança e 

participação coletiva, visando a sustentabilidade do empreendimento, por meio de 

atividades informativas e educativas e discussões coletivas; 

• Orientar os beneficiários em relação ao planejamento e gestão do orçamento familiar; 

• Estimular a participação dos beneficiários nos processos de discussão, implementação e 

manutenção dos bens e serviços, a fim de adequá-los às necessidades e a realidade local; 

• Promover a articulação do trabalho social com as demais políticas públicas e ações de 

saúde, saneamento, educação, cultura, esporte, assistência social, justiça, trabalho e renda e 

com os conselhos setoriais e de defesa de direito, associações e demais instâncias de caráter 

participativo, na perspectiva da inserção dos beneficiários nestas políticas pelos setores 

competentes; 

• Articular e promover programas e ações de geração trabalho e renda. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              METODOLOGIA 

A execução do Projeto de Trabalho Social – PTS adotará a metodologia baseada na participação 

das famílias beneficiárias, valorizando a sua cultura e experiência vivida, considerando a 

especificidade do local, ou seja, adotando ações consideradas emergentes e prioritárias para a 

comunidade. Todas as atividades contarão com dinâmicas de integração entre as famílias, que se 

constituem em momentos de descontração, de apresentação pessoal, verbalização e desinibição, 

proporcionando que o grupo se conheça melhor, despertando para o trabalho em equipe, 

aumentando a coesão do mesmo em busca do êxito do Projeto. Para garantir da sustentabilidade do 

PTS, todas as ações a serem executadas deverão dialogar com as políticas públicas vigentes no 

município, ou seja, deverão contar com a participação das Secretarias Municipais que tem interface 

com a pauta de cada ação, através de seu corpo técnico (Ex.: ações voltadas para o combate de uso 

de drogas contarão com a participação da Secretaria Municipal da Saúde. Ações de Educação 

Ambiental serão executadas em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, etc.). 

 

PARCERIAS 

O Projeto Técnico Social–PTTS terá apoio de diversos setores do Poder Público Municipal, 

Estadual, Federal como também instituições de fomento a pesquisa e trabalhos de extensão 

existentes no município. 

 
Discriminação Atribuições/Responsabilidades 

Secretaria de Educação 

Contribuirá disponibilizando espaços físicos, como 

também recursos humanos para a realização de 

eventos, cursos, palestras, dentro outras ações, haja 
vista, que no entorno há a existência de equipamentos 
sociais estruturados pertencentes à essa secretaria. 

Secretaria Municipal de Saúde 

Será parceira no trabalho e suas atribuições consistem 

em diminuir os índices negativos e, saúde pública, e 
como um dos eixos de atuação do PTTS é educação 

ambiental a atribuição dessa secretaria será de 
extrema importância. Sendo assim haverá a 

participação de profissionais  como:  médicos, 

enfermeiros, nutricionistas, agentes comunitários de 
saúde, dentre outros profissionais. 

Secretaria de Assistência Social 

Participará ativamente das atividades, 

responsabilizando-se pela mobilização e articulação 
de lideranças no local, como também monitorando os 
índices de IDH no município. 

Secretaria de Agricultura 

Será responsável pela execução de atividades que 
envolvam questões referentes a trabalhos de produção 
Agrícola, tais como agricultura familiar. 

Secretaria de Meio-ambiente 

As responsabilidades dessa secretaria consistem em 

liderar trabalhos que envolvam a problemática que 
gira em torno do meio ambiente, do lixo, como 
também de educação de cidadãos para tais questões. 

Secretaria de Políticas para a Juventude 
Responsabilizar-se-á pelas atividades que envolvam 
competições esportivas. 
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AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA EQUIPE TÉCNICA: 
 

A avaliação do trabalho deverá ocorrer durante todo o processo de execução do mesmo, 

considerando sempre a visão da comunidade, tanto através de seus grupos representativos como da 

equipe técnica e Prefeitura Municipal de Grajaú. Os instrumentos de monitoramento das atividades 

do Trabalho Social, serão dentre outros: 

 
6.1 Avaliações das ações do PTS: Cada oficina ou reunião comunitária contará com avaliações 

individuais. Os participantes da ação deverão responder a uma breve pesquisa de avaliação da 

atividade. O instrumento de pesquisa será elaborado pela equipe contratada, que deverá compilar os 

resultados e inserir a análise dos mesmos no Relatório Mensal das ações do PTS. 

6.2. O Diário de Campo: registra as ocorrências quotidianas no projeto, tanto dos plantões sociais,  

quanto das oficinas e demais ações do PTS. 

6.3. Os Relatórios Mensais de Acompanhamento: registram de forma avaliativa as atividades 

desenvolvidas no período, justificando também as atividades previstas e não realizadas. Os 

relatórios mensais são um instrumento de medição das ações e atividades vivenciadas pelo Trabalho 

social. Os Relatórios de Avaliação tem por objetivo informar o desenvolvimento gradual e 

evolutivo das atividades do trabalho em relação aos objetivos propostos, difundindo os principais 

resultados obtidos no período, apontando quando necessário os desvios ocorridos no projeto e as 

providências necessárias para a correção dos mesmos. Devem, ainda, informar a avaliação da 

comunidade e da equipe multidisciplinar sobre as ações desenvolvidas. A empresa será responsável 

pela elaboração de relatórios mensais de acompanhamento do Projeto de Trabalho Social - PTS, que 

deverão ser entregues em duas vias até o 10º dia útil de cada mês. Nos relatórios deverão constar os 

aspectos facilitadores e dificultadores na execução das atividades, incluindo a avaliação da equipe 

executora referente ao trabalho realizado. Também deverão ser informadas, de forma detalhada, as 

despesas efetivadas no período, conforme cronograma de desembolso aprovado. 

6.4. Relatório Final: A contratada deverá entregar um relatório final, após a execução dos serviços, 

condicionando ao pagamento da última fatura. Este relatório deverá também ser entregue em duas 

vias, conforme modelo a ser disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Grajaú. No  relatório final 

deverá constar a avaliação de todo o processo realizado, bem como será incluído o resultado da 

pesquisa de satisfação/insatisfação,  demonstrando o impacto do trabalho. 

6.5. Outros instrumentos de registro e sistematização: utilizados para comprovar a execução das 

ações previstas no projeto - relatórios das atividades realizadas (modelo a ser fornecido pela 

Prefeitura Municipal); - listas de presenças nas atividades realizadas; - fichas de registro e 

Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão 
Será responsável pela coordenação e monitoramento, 

juntamente com as secretarias de assistência e 
habitação. 

Secretaria de Habitação 
Participará no processo de monitoramento do PTTS 
durante todo o período de execução 

Universidades Federal, Estadual, IFMA, faculdades 

particulares que funcionam no município de 

Grajaú/MA. 

Serão parceiras no  trabalho  no sentido  de 

proporcionar estudos, e novas estratégias de ação e 

conhecimento para atuar no local,  pois são 

instituições de ensino, pesquisa e extensão que 

possuem a maior concentração de pessoas que 
ajudam no desenvolvimento do nosso país. 

 



 

 

acompanhamento individual das famílias; - fichas de avaliação das atividades; - registros fotográficos 

impressos (coloridos) e legendados; - pesquis2a0 de satisfação/insatisfação; - relatório de resultados da 

pesquisa; - relatório final de avaliação de impacto do trabalho desenvolvido. 

 

3. AÇÕES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS: 

As ações a serem executadas no presente PTS estão subdivididas em duas fases: a pré contratual e a 

pós-contratual. O conjunto de ações do presente PTS organizadas dentro dos 05 Eixos previstos na 

Portaria 168/2013 do Ministério das Cidades, que são: 

 

EIXO I: ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

EIXO II: EDUCAÇÃO AMBIENTAL; 

EIXO III: EDUCAÇÃO PATRIMONIAL; 

EIXO IV: PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DO ORÇAMENTO 

FAMILIAR; EIXO V: GERAÇÃO 

DE TRABALHO E RENDA. 

 

3.1. EIXO I: ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

Prevê processos de informação, mobilização, organização e capacitação da população beneficiária 

visando promover a autonomia e o protagonismo social, bem como o fortalecimento das organizações 

existentes no território, a constituição e a formalização de novas representações e novos canais de 

participação e controle social. 

3.1.1. Meta 1 – Ações da Fase Pré Contratual 

3.1.1.1. 1° Reunião com os Beneficiários: Esta reunião terá uma duração de 04 horas e contará com o 

apoio da empresa contratada. A atividade acontecerá em local a ser indicado pela Prefeitura Municipal 

de Grajaú. A equipe contratada deverá divulgar esta ação junto aos beneficiários através de telefone, 

por se tratar de um conjunto de pessoas sorteadas que habitam em diferentes pontos da cidade. Assim, 

a ação demandará no mínimo 12 horas de trabalho da equipe. Pautas: Apresentação do Programa 

MCMV/FAR, os critérios de participação e as condições contratuais (A explicação  dos contratos e do 

acesso aos Programas Minha Casa Melhor e Microcrédito são de responsabilidade do Banco do 

Brasil); oferta e localização de serviços públicos de educação, saúde, lazer, esporte, segurança pública, 

assistência social, cultura entre outros, e acompanhamento dos processos de transferência escolar e 

demais serviços de educação (apresentação desta pauta será feita pela Prefeitura Municipal de Grajaú). 

Ao término da reunião os beneficiários receberão um material de divulgação da data, horário e local da 

visita ao empreendimento e a contratada explicará brevemente como funcionará esta ação. 

3.1.1.2. Levantamento sobre as escolas que frequentam os futuros moradores: Por ocasião da 1º 

reunião com os beneficiários, a empresa contratada deverá realizar um levantamento para saber em 

quais escolas estudam as crianças e jovens que passarão a morar no empreendimento. O resultado 

deste levantamento deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Educação - SME e à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

- SMDUH para que possam viabilizar a continuidade do acesso à educação. A pesquisa de campo será 

realizada na própria reunião; a tabulação e o relatório deverão ser realizados nas dependências da 

empresa e entregues às secretarias supracitadas em reunião de apresentação do mesmo. A ação 

demandará no mínimo 16 horas de trabalho da equipe social. 

3.1.1.3. Visita ao empreendimento: Os beneficiários serão recebidos no empreendimento com a 

presença da construtora, da equipe contratada e de técnicos da Prefeitura, para conhecimento do 

empreendimento e do método construtivo e orientações para a escolha das unidades habitacionais. Este 

evento terá duração de 06 horas. A dada de visita ao empreendimento deverá ser divulgada na 1° 

reunião. 

3.1.1.4. 2ª Reunião: Serão repassadas aos beneficiários, orientações para a vistoria do imóvel e 

explicação do Relatório de Vistoria (pela empresa contratada) e apresentação e esclarecimentos sobre 

o sorteio das unidades habitacionais (com divulgação da data e local do evento). A construtora irá 

apresentar o projeto arquitetônico e Manual do Proprietário. 

A reunião será coordenada pela empresa contratada e contará com a presença da Prefeitura. Ela terá uma 

duração de 04 horas e acontecerá e2m1 local a ser indicado pela Prefeitura Municipal de Grajaú - PMC. A 
equipe social fará a divulgação desta ação através de telefone. Com isso, prevê-se um 



 

 

mínimo de 12 horas de trabalho da equipe para realizar esta ação. 

3.1.1.5. Sorteio das unidades habitacionais: Os beneficiários irão participar do sorteio das unidades 

habitacionais tendo como coordenação neste processo a Banco do Brasil, os técnicos sociais da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e a equipe social contratada. Por esta ocasião a 

construtora também se fará presente. Neste evento se fará o agendamento das vistorias das unidades 

habitacionais. Este evento terá duração de 05 horas e acontecerá em local a ser indicado pela 

Prefeitura Municipal de Grajaú. 

3.1.1.6. Vistoria das Unidades habitacionais pelos futuros moradores: Após vistoria do Banco do 

Brasil ao empreendimento, a equipe contratada deverá realizar o acompanhamento das vistorias que 

ocorrerão envolvendo técnicos da construtora e servidores da Prefeitura Municipal de Grajaú - 

PMC. Esta ação deverá ocorrer ao longo de 05 dias com carga horária de 05 horas/dia. A ação 

demandará, portanto, 25 horas de trabalho da equipe social contratada. 

3.1.1.7. Assinatura dos contratos: Esta ação, com duração de até 02 dias, se realizará através de 

plantões de 05 horas ao dia, em local a ser indicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação SMDUH, será coordenado pelo Banco do Brasil, com apoio da equipe 

contratada  e da Prefeitura de Grajaú. A ação demandará 10 horas do trabalho social da empresa 

contratada para acompanhar o processo e 08 horas para divulgação da ação. A equipe social fará a 

divulgação desta ação através de telefone. Com isso, prevê-se um mínimo de 18 horas de trabalho 

da  equipe para realizar esta ação. 

3.1.1.8. 3ª Reunião: Será realizada a reunião para divulgar a data de entrega das chaves das 

unidades habitacionais; orientar as famílias quanto à organização das mudanças e apresentá-las os 

trâmites para ligação de água e luz, além das orientações para acesso às tarifas sociais para estes 

serviços (portanto esta ação contará com a participação das concessionárias SAAE e CEMAR, além 

da construtora responsável pelo Empreendimento). A Reunião terá duração de 04 horas e será 

realizada em local a ser indicado pela SMDUH. A equipe social fará a divulgação desta ação 

através de telefone. Com isso, prevê-se um mínimo de 12 horas de trabalho da equipe para realizar 

esta ação. 

3.1.1.9. Entrega das chaves: Será realizado um evento de entrega das chaves das unidades 

habitacionais e do Manual do proprietário aos beneficiários, bem como a assinatura do Termo de 

Recebimento do Imóvel. Este evento contará com a participação da construtora, Prefeitura 

Municipal de Grajaú, Banco do Brasil e equipe social contratada. A duração deste evento será de 05 

horas e se realizará em local a ser indicado pela Prefeitura Municipal de Grajaú. Com isso, prevê-se 

um mínimo de 08 de trabalho da equipe para realizar esta ação, entre organização das instalações, 

divulgação e acompanhamento da ação. 

3.1.1.10. Acompanhamento de mudanças dos sorteados: A equipe contratada deverá acompanhar 

junto ao síndico o processo de mudança (tanto o agendamento quanto a chegada dos caminhões, 

durante as duas primeiras semanas após a entrega das chaves aos moradores) o que demandará 50 

horas de trabalho da equipe social contratada. 

3.1.2. Meta 2: Ações da Fase Pós-Contratual 

3.1.2.1. Confecção de material informativo e divulgação de etapas do projeto: A empresa 

contratada deverá confeccionar panfletos e materiais informativos referentes às ações do PTS. Este 

material deverá ser entregue em cada moradia assim que as famílias estiverem morando em suas 

casas, conforme descrito nas ações abaixo. Estes materiais deverão conter: Logotipo da Prefeitura 

Municipal de Grajaú; Logotipo do Governo Federal e Logotipo da Empresa contratada. Durante 

período eleitoral, a confecção do material informativo e de divulgação das ações do PTS deverão 

seguir as orientações previstas em Lei. 

3.1.2.2. Confecção de banners: Os banners servem para identificar e divulgar as ações do PTS junto 

à comunidade. Serão confeccionados 03 banners no primeiro mês do PTS: 01 somente com o nome 

do projeto; 03 com o nome do projeto e as diferentes frentes que o PTS deverá realizar suas ações 

(mobilização organizacional e fortalecimento social; e educação ambiental e patrimonial). No 

segundo semestre do projeto será possível confeccionar mais 03 banners para identificar ações já 

desenvolvidas dentro da comunidade (ex.: comissão de moradores; cidadania). No total, serão 

confeccionados 06 banners. Os mesmos deverão conter: Logotipo da Prefeitura Municipal de 

Grajaú; Logotipo do Governo Federal e Logotipo da Empresa contratada. Durante período eleitoral, 

a confecção do material informativo e de divulgação das ações do PTS deverão seguir as 

orientações previstas em Lei. 



 

 

3.1.2.3. Oficinas de Formação de  Liderança:  A empresa contratada deverá realizar uma oficina de 

formação de liderança com 06 horas de duraçã2o2, com a frequência de um encontro por semana, 

sendo cada encontro de 02 horas, totalizando 03 encontros, conforme CRONOGRAMA FÍSICO- 

FINANCEIRO DO TERMO DE REFERÊNCIA que consta em anexo. O profissional que 

ministrará a oficina deverá contar com experiência em organizações sociais e formação na área das 

ciências humanas, comprovada em currículo profissional. O propósito desta capacitação é buscar 

desenvolver entre os moradores interessados na oficina, líderes comunitários: pessoas aptas para 

ouvir, esclarecer e representar seus vizinhos. Com isso, a oficina contará com 06 horas do trabalho 

do profissional e 12 horas do trabalho da equipe contratada, sendo 06 horas de acompanhamento da 

oficina e 06 horas de divulgação da ação que consiste na entrega de material informativo da oficina 

em todos as casas e fixação de cartazes em locais de uso comum dentro do empreendimento. O 

material necessário à realização da oficina (cartilhas, datashow, notebook, etc.) deverá ser fornecido 

pela empresa contratada e/ou pelo profissional. 
 

3.2. EIXO II: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

Visa promover mudanças de atitude em relação ao meio ambiente, e à vida saudável, fortalecendo a 

percepção crítica da população sobre os aspectos que influenciam sua qualidade de vida, tornando 

possível alcançar a sustentabilidade ambiental. 

3.2.1. Meta 3: Promoção de Educação Sanitária 

3.2.1.1. Oficina sobre higiene: Mostrará a importância da população nas mudanças do dia-dia, que 

contribuem para saúde da família e da comunidade através de hábitos saudáveis de higiene. Serão 

apresentadas ações que colaboram para manutenção da saúde das famílias, principalmente para 

crianças e jovens, com conhecimentos sobre hábitos higiênicos, a importância do tratamento da 

água, os cuidados com a pele, a importância do banho, limpeza da casa, etc. Será realizada uma 

oficina de duas horas, sob a coordenação da equipe social contratada e ministrada por profissional 

da área da saúde (comprovar a formação mediante diploma ou registro profissional). A equipe 

Técnica Social da Administração Municipal deverá divulgar esta ação em cada UH – Unidade 

Habitacional e disponibilizará de 08 horas para tanto, em cada uma das edições da ação. Além 

disso, esta reunião deverá ser igualmente divulgada nos plantões sociais e demais reuniões que 

antecederão esta oficina. 

3.2.1.2. Oficina sobre coleta seletiva de lixo: Será realizada 01 oficina de 02 horas sobre coleta 

seletiva de lixo. Esta oficina tem por objetivo orientar as famílias quanto a boas práticas de limpeza 

de espaços de uso coletivo e o correto tratamento de seus resíduos. Conta ainda com noções básicas 

de reciclagem. A atividade será coordenada e ministrada pela equipe Técnica Social da 

Administração Municipal. A equipe Técnica Social da Administração Municipal deverá divulgar 

esta ação em cada UH – Unidade Habitacional, através de flyers e disponibilizará de 08 horas para 

tanto. Além disso, deverá afixar cartazes nas entradas do empreendimento e nos espaços de uso 

coletivo, além de divulgar a mesma em reuniões anteriores e no plantão social. 

 
3.3. EIXO III: EDUCAÇÃO PATRIMONIAL. 

 

Visa promover mudanças no sentido de dar aos beneficiários completa noção de como se relacionar 

e conservar a boa utilização de seu imóvel e dos instrumentos sociais a eles disponíveis. 

3.3.1. Meta 4: Promoção da Educação Patrimonial 

3.3.1.1. Oficina de uso correto do imóvel, das áreas de uso comum e das áreas de lazer: Possibilitará 

às famílias uma reflexão acerca da forma como estas vêm se apropriando de seus imóveis e do 

condomínio como um todo. O objetivo da oficina é, a partir do manual do proprietário, orientar as 

famílias para o correto uso da unidade habitacional e da infraestrutura existente, com ênfase na 

manutenção da rede local (limpeza e manutenção da caixa de gordura, das caixas d’água) no 

descarte de lixo, alertando para as conseqüências relacionadas ao mau uso destes equipamentos. 

Serão realizadas 02 oficinas de 03 horas totalizando 06 horas de trabalho do profissional da área. A 

atividade será coordenada pela equipe Técnica Social da Administração Municipal e ministrada por 

profissional com formação e experiência na área ambiental, comprovada mediante documento. A 

equipe Técnica Social da Administração Municipal contratada deverá divulgar esta ação em cada 

UH – Unidade Habitacional e disponibilizará de 08 horas 



 

 

para tanto, em cada uma das edições da ação. Além disso, deverá afixar cartazes nas entradas do 

empreendimento e nos espaços de uso coletivo, e d2e3 divulgar a mesma em reuniões anteriores e no 

plantão social. 

3.3.1.2. Oficina de Uso racional da energia elétrica/CEMAR: Será promovida uma oficina de uso 

racional da energia elétrica com agentes convidados da Companhia Energética do Maranhão-CEMAR. 

A oficina terá como enfoque o uso racional de energia, trazendo aos participantes dicas para a redução 

de desperdícios, garantindo a segurança na sua utilização e informações sobre os critérios que 

possibilitam a unidade consumidora ser classificada como baixa renda, proporcionando uma tarifa 

mais vantajosa. A oficina deverá ter 02 horas de duração, totalizando 02 horas de apresentação 

CEMAR e da equipe social da Administração Municipal, que deverá acompanhar a oficina, prestando 

assessoria. A equipe técnica Municipal será responsável pela divulgação desta ação, contando com 06 

horas de trabalho da equipe para distribuição de convites e afixação de cartazes nas entradas do 

empreendimento, em áreas de uso coletivo do empreendimento. Além disso, esta reunião deverá ser 

igualmente divulgada  nos plantões sociais e demais reuniões que antecederão este; totalizando com 

isto 08 horas de trabalho da equipe contratada. 

3.3.1.3. Oficina de Sistema de esgotamento sanitário/SAAE: A equipe Técnica Social da 

Administração Municipal deverá buscar junto ao SAAE a realização de uma oficina de sistema de 

esgotamento sanitário que tem por finalidade orientar as famílias sobre os cuidados necessários com 

tubos de vasos sanitários, pias, tanques, ralos e caixas de passagem das unidades habitacionais, 

evitando entupimentos. Além disso, a oficina trará orientações para a interpretação da tarifa de água e 

consumo racional. Os moradores terão 01 oficina de 02 horas, conforme CRONOGRAMA FÍSICO- 

FINANCEIRO DO TERMO DE REFERENCIA em anexo, totalizando 02 horas do trabalho do 

profissional do SAAE e da equipe Técnica Social da Administração Municipal que deverá prestar 

monitoramento à oficina. A equipe Técnica Social da Administração Municipal será responsável pela 

divulgação desta ação, contando com 06 horas de trabalho da equipe para distribuição de convites e 

afixação de cartazes nas entradas do empreendimento, em áreas de uso coletivo do empreendimento. 

Além disso, esta reunião deverá ser igualmente divulgada nos plantões sociais e demais reuniões que 

antecederão este; totalizando com isto 08 horas de trabalho da equipe contratada. 

 
 

3.4. EIXO IV: PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO FAMILIAR. 
 

Visa promover a educação dos beneficiários quanto a formação do orçamento familiar, e a correta utilização de 

seus recursos financeiros. 

 

3.4.1. Meta 5. Gestão de Orçamento Familiar 

 

3.4.1.1. Oficina de orientação às famílias quanto à gestão de recursos através de conta bancária: 

Esta Oficina tem por objetivo orientar as famílias para o uso e gestão de seus recursos através de uma 

conta bancária. Conceitos como crédito, débito, conta corrente, conta poupança, compra à vista e a 

prazo nortearão o desenvolvimento desta palestra, que deverá pautar-se na Cartilha de Educação 

Financeira do Banco do Brasil. Esta oficina será ministrada por profissional de alguma das seguintes 

áreas: administração, ciências econômicas ou contábeis, com formação comprovada em currículo e 

terá duração de 2 horas. Ela será ministrada em uma edição para o conjunto de moradores do 

empreendimento durante o segundo mês de moradia das famílias nas unidades habitacionais, contando 

com o apoio da empresa contratada. A equipe Técnica Social da Administração Municipal deverá 

divulgar esta ação em cada casa e disponibilizará de 08 horas para tanto. Além disso, deverá afixar 

cartazes nas entradas do empreendimento e nos espaços de uso coletivo, e de divulgar a mesma em 

reuniões anteriores e no plantão social. 

 

3.4.1.2. Oficina de economia doméstica: 

 

A equipe Técnica Social da Administração Municipal deverá realizar 01 oficina de economia 

doméstica com duração de 03 horas. A oficina deverá  ser ministrada por profissional, com formação 

na área das ciências econômicas ou contábeis ou ainda administração e com experiência comprovada 

em currículo profissional. Nesta oficina as famílias aprenderão sobre a gestão do seu orçamento, 

adquirindo noções de economia familiar, planejamento orçamentário. Esta oficina demandará 03 horas 

de trabalho tanto do profissional da área quanto da equipe Técnica Social da 



 

 

Administração  Municipal  que  deverá  prestar-lhe  apoio  durante  as  oficinas;  além  de  06  horas  

de  trabalho  da  mesma  equipe  para  divulgaçã2o4, totalizando com isso 09 horas do trabalho da 

equipe contratada. 
 

EIXO V: GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 
 

Objetiva a articulação de políticas públicas, o apoio e a implementação de iniciativas de geração de 

trabalho e renda, visando à inclusão produtiva, econômica e social, de forma a promover o 

incremento da renda familiar e a melhoria da qualidade de vida da população, fomentando 

condições para um processo de desenvolvimento sócio territorial de médio e longo prazo. 

 

3.4.1. Meta 6. Geração Trabalho e Renda 

 

3.4.1.1. Incentivar as famílias a participarem de programas de geração de trabalho e renda tanto do 

Governo Federal quanto do Estado e Município, através de ações de divulgação de cursos, 

capacitações e oportunidades propiciados por estes programas (distribuição de flyers). Esta ação 

deve ser contínua. Os Programas existentes no Município são os seguintes: Frentes Emergenciais de 

Trabalho: cursos profissionalizantes com 6 meses de duração voltados para a capacitação 

profissional na área de serviços gerais, faxina e jardinagem. Além disso, os cursos PRONATEC – 

SENAI/SENAC/SEBRAE oferecem as seguintes modalidades: cursos técnicos em diversas áreas 

com inscrições abertas o ano todo. A equipe Técnica Social da Administração Municipal ficará 

encarregada de divulgar os cursos nos períodos de inscrição dos mesmos durante as reuniões e 

atividades que pontuam o calendário do PTS. As informações sobre os cursos deverão ser coletadas 

periodicamente pela equipe social, junto ao CRAS da região ou junto à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social - SMDS. Os encaminhamentos dados deverão ser comprovados nos 

Relatórios, listando as pessoas inscritas e respectivos cursos. 

3.4.1.2. Oportunizar a inserção dos capacitados no mercado de trabalho: A equipe Técnica Social 

da Administração Municipal deverá buscar junto a empresas que se relacionam com as áreas de 

atuação dos capacitados, possibilidade de firmar parcerias com vistas a incorporar esta nova mão de 

obra no mercado de trabalho. Para tanto, a equipe Técnica Social da Administração Municipal 

deverá realizar reuniões com possíveis parceiros, apresentando a estes o Trabalho Social que será 

desenvolvido, com vistas a firmar parcerias. Estimasse que esta ação demandará 15 horas de 

trabalho da equipe Técnica Social da Administração Municipal. 

 
 

3.4.2.3. Demandas Populares: 

 

O PTS contará com recursos destinados a demandas populares, tal como descrito no 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO TERMO DE REFERÊNICA em anexo, para a 

realização de ações e/ou atividades que os beneficiários venham a requisitar ou ainda para custear 

eventuais necessidades no decorrer do processo, por exemplo, aluguel de equipamentos que 

permitam uma ação ser realizada de forma adequada. Os custos previstos para a utilização destes 

recursos deverão ser submetidos à aprovação prévia da Banco do Brasil e Prefeitura Municipal de 

Grajaú, sendo vedada a aquisição de material permanente. O montante destinado à demanda popular 

não poderá ser alterado quando da apresentação de propostas financeiras pelas empresas e OSCIPs 

que participarem do certame. 



 

 

 

 

 

4. JUSTIFICATIVAS 

 
• Teremos a necessidade de um transporte para as atividades do plantão soc ial, 

visitas domiciliares da equipe técnica e da CRE, avaliação e monitoramento 

continuo e nos dias do evento, pois será necessário um carro aberto (D20 entre   

outros)  para   transportar as  cadeiras, mesas, bebedor de  água e  buscar lanche, o  

valor solicitado  refere-se a  locação, fizemos pesquisa e  este é o valor mais 

acessível, percebe-se que o“ aluguel para transporte” esta incluso motorista e 

combustível, quando se tratar dos encontros (Palestras), pois a maioria das 

palestras será dividida em dois grupos, i sto é para um melhor aproveitamento. A    

distância a ser percorrida será mais ou menos 10km por vez, esclarecendo também 

que este  transporte  ficara  a  disposição   durante o período da execução do PTTS 

para quaisquer eventualidades. 

• Referente à hora técnica solicitada para os palestrantes, informamos que devido o grau 

de formação (graduados,mestrandos,doutorandos), que alguns são professores 

universitários, não aceitam trabalhar por menos, uma  vez  que alegam ter feito 

investimentos  em suas áreas  de formação e precisam de um retorno e 

reconhecimento.  Que estes  valore s referem-  se à elaboração, preparação e execução 

das palestras. Em relação aos cursos “artesanatos” basearam o valor/hora  na tabela  do  

SENAC. 

• Informamos que os materiais permanentes que serão adqu iridos  para  o  trabalho  

Social  junto  às  famílias  beneficiadas  do  PMCMV, a Equipe Técnica se 

compromete ao término de todo este trabalho Social, efetuar a doação dos mesmos para 
a nova Associação de Moradores Residencial Parque Grajau. 
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11. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

 
1.RECURSOS HUMANOS– E QUIPE TÉCNICA SOCIAL 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÃO QTDADE DE MESES VALOR MENSAL CUSTO TOTAL(R$) 

    A CONTRATAR Assistente .Social 12 6.000,00 72.000,00 

   A CONTRATAR Coordenação geral 12 2.000,00 24.000,00 

Custo da Equipe Técnica  

TOTAL COM RECURSOS HUMANOS(Subtotal1) 96.000,00 

2.SERVIÇOS DE TERCEIROS 

Descrição CUSTOTOTAL(R$) 

Faixas  

600,00 

Banner 250,00 

Folders 4.680,00 

Convites 180,00 

Aluguel de Telão 80,00 

Transporte QTDADE DE MESES VALOR MESNAL 36.000,00 

12 3.000,00 

    

Certificados 2.065,00 

Profissionais/Palestrantes 54.000,00 

 

TOTALCOMSERVIÇOSDETERCEIROS(Subtotal2) 
 

97.855,00 

3.RECURSOS MATERIAIS E EVENTOS 

MATERIAL DE CONSUMO E EVENTOS–Descrição 
CUSTOTOTAL(R$) 

Materiais para serem usados nos cursos 19.209,58 

  

Refrigerante 8.745,20 

Salgados Diversos 15.980,00 

Pipoca 135,00 
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TOTAL MATERIAL DE CONSUMO(A) 44.069,78 

MATERIAL PERMANENTE–Descrição  

Projetor Multimídia Epson 3.899,00 

Multifuncional Laser HPColor 1.399,00 

Mesa de Plástico Anteres 790,00 

Cadeiras de Plástico Anteres 8.970,00 

Máquina de Costura Singer 639,90 

Bebedouro de água polar turbo 579,00 

Vasilhame de água para bebedouro 100,00 

Tesoura NyloneInox 587,88 

Ferro Elétrico 78,60 

Caixa de Som Amplificada MF1200 1.299,00 

Microfone Profissional 220,00 

TOTAL MATERIAL PERMANETE(B) 18.562,38 

TOTAL COM RECURSOS MATERIAIS (A+B=Subtotal3) 62.765,90 

  

TOTALGERAL(1+2+3) 256.487,16 

TOTALDOPTTS 256.487,16 
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12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

EIXOS ATIVIDADES MÊS 

01 

MÊS 

02 

MÊS 

03 

MÊS 

04 

MÊS 

05 

MÊS 

06 

MÊS 

07 

MÊS 

08 

MÊS 

09 

MÊS 

10 

MÊS 

11 

MÊS 

12 

I Reuniões de informações sobre o Programa, os critérios de 
participação e as condições contratuais; 

X            

I  

Cadastro, seleção e hierarquização da demanda; 

X            

I Reuniões e assembleias para discussões sobre a concepção do 
Projeto; 

 
X 

           

I 
Eleição da CRE x            

I Orientações sobre Liderança e Cidadania X 
           

I Associação dos Moradores 
   x x  x      

I Plantão Social x x X x x x x x x X x X 

II Coleta seletiva, reciclagem e armazenamento do lixo 
    

X 
       

II Palestra sobre educação ambiental 
   

X 
        

II Orientações sobre a Dengue 
 x           

II Palestra de Educação Ambiental e Arborização 
      x  x    

III Palestra sobre Vivencia Comunitária 
       x     

III Palestra sobre Associativismo 
  X          

III Planejamento Familiar e Métodos Conceptivos 
     x       

IV Palestra sobre Gravidez na Adolescência 
    x        

IV Projeção de Filme para Criança 
  X          

IV Palestra sobre Prevenção ao Uso das Drogas 
 

X 
          

IV Palestra sobre a Prevenção a Violência Familiar 
     

X 
      

IV Palestra Edu.Patrimonial, Planejamento e Orç. Familiar 
       

X 
    

 

V Curso de Bordado Patch Apliquê 
 

X 
          

V Curso Técnicas de Pintura em Tecido 
  

X 
         

V Curso de Pinturas Diversas 
     

X 
      

V Curso de Artesanato com Materiais Reciclado 
         

X 
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V Curso de Reciclagem Sabão em Barra   X          

V Curso de Reciclagem Sabão Líquido     X        

V Curso de Barbante    X         

V Curso de Cabeleireiros         X    

V Curso de Manicure e Pedicure       X      

V Curso de Feltro    X         

V Curso de Fitas      X       

v Curso de Auxiliar de Cozinha        x     

V Curso de Boneca de Pano        X     

V Curso de Cuidador de Idosos  X           

V Curso de Cuida dor de Criança   X          

V Curso de Administrativo    X         

V Curso de Recepcionista   X          

 
V 

 

Curso de Noções Básicas de Eletricidade Residencial 
           

X 

 
X 

              



 

 

T 

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 30 

 

 

ITEM 

 
MESES/VALORES EM R$ 

  

 OTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

RECURSOS 
MATERIAIS 

             

Material de consumo R$ 
5.880,00 

R$ 
4.568,80 

R$ 
4.191,14 

R$ 
3.220,00 

R$ 
3.630,80 

R$ 3.273,20 R$ 2.683,20 R$ 5.281,98 R$ 8.841,00 R$ 331,20 R$ 515,48 R$ 515,48 R$ 42.932,28 

Material permanente R$ 
13.659,00 

R$ 
2.617,90 

R$ 
2.285,48 

         R$ 18.562,38 

Outros              

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

             

Transporte R$ 
3.000,00 

R$ 
3.000,00 

R$ 
3.000,00 

R$ 
3.000,00 

R$ 
3.000,00 

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 

Locaçãode 
equipamentos 

  R$ 80,00          R$ 80,00 

Material informativo R$ 
1.110,00 

R$ 
1.032,50 

R$ 685,00 R$ 
1.105,00 

R$ 
1.185,00 

R$ 570,00 R$ 825,00 R$ 1.180,00 R$ 465,00 R$ 105,00 R$ 325,00 R$ 325,00 R$ 8.912,50 

Serviços 
especializados 

             

Consultoria Técnica              

Capacitação/ 
Treinamento 

Avaliaçãopós- 
ocupação 

             

Apoio logístico              

Instrutor R$ 800,00 R$ 
4.600,00 

R$ 
6.200,00 

R$ 
8.000,00 

R$ 
3.400,00 

R$ 7.800,00 R$ 5.800,00 R$ 7.200,00 R$ 4.800,00 R$ 2.400,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 54.000,00 

RECURSOS 
HUMANOS 

             

Tecnica social R$ 
6.000,00 

R$ 
6.000,00 

R$ 
6.000,00 

R$ 
6.000,00 

R$ 
6.000,00 

R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 72.000,00 

Coordenação geral 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 24.000,00 

Outros              

Transporte              
 

TOTAL 
GERAL 

R$ 
32.449,00 

R$ 
23.819,20 

R$ 
24.441,62 

R$ 
23.325,00 

R$ 
19.215,80 

R$ 22.643,20 R$ 20.308,20 R$ 24.661,98 R$ 25.106,00 R$ 13.836,20 R$ 
13.340,48 

R$ 
13.340,48 

R$ 256.487,16 

ValorTotaldoPTTS 256.487,16 



 
 

 

 

 

MEMORIAL DECUSTOS 

 
MATERIAL PERMANENTE DE USO GERAL 

 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

Multifuncional Laser HPColor Laser Unidade 01 1.399,00 1.399,00 

Projetor Multimídia Powerlite-Epson Unidade 01 3.899,00 3.899,00 

Mesa de Plastico Monobloco-Anteres Unidade 10 79,00 790,00 

Cadeira de Plástico-Anteres Unidade 300 29,90 8.970,00 

Tesoura Nylon e Inox Unidade 12 48,99 587,88 

Máquina de Costura Singer doméstica Unidade 01 639,90 639,90 

Bebedouro de Água PolarTurbo Unidade 01 579,00 579,00 

Vasilhamede Água de 20 litros Unidade 02 50,00 100,00 

Ferro Elétrico Unidade 01 78,60 78,60 

Caixa de Som Amplificada MF1200 Unidade 01 1.299,00 1.299,00 

Microfone Profissional Unidade 02 110,00 220,00 

TOTAL 18.562,38 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO I - Organização Comunitária 
 

 
1ºAtividade: 

Reuniões de informações sobre o Programa, os critérios de 

participação e as condições contratuais; 

 

Mês de realização: 01 Carga horária total: 04horas 

Total Partic.: 250 Nº de turmas:01 Total partic./turma: 250 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Lanches diversos Cento 9 80,00 720,00 

Subtotal1 1.176,00 

SERVIÇOS DETERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Faixas Unidade 01 150,00 150,00 

Será direcionado pela Equipe Técnica, CRE e SEDES 

Subtotal2 150,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 1.326,00 

 

 
 

2ºAtividade: 
Cadastro, seleção e hierarquização da demanda; 

 

Mês de realização: 01 Carga horária total: 04horas 

Total Partic.: 250 Nº de turmas:01 Total partic./turma: 250 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Lanches Cento 9 80,00 720,00 

Subtotal1 1.176,00 

SERVIÇOS DETERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Faixas Unidade 01 150,00 150,00 

Será direcionado pela Equipe Técnica, CRE e SEDES 

Subtotal2 150,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 1.326,00 



 
 

 

 

 

 

 
 

3ºAtividade: 

Reuniões e assembleias para discussões sobre a concepção do Projeto; 

 

Mês de realização: 01 Carga horária total:04horas 

Total Partic.:250 Nº de turmas:01 Total partic./turma:250 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Lanches diversos Cento 9 80,00 720,00 

Subtotal1 1.176,00 

SERVIÇOS DETERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Faixas Unidade 01 150,00 150,00 

Será direcionado pela Equipe Técnica, CRE e SEDES 

Subtotal2 150,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 1.326,00 

 

 

 

 
4ºAtividade: Eleição da CRE  

Mês de realização: 01 Carga horária total: 04horas 

Total Partic.: 300 Nº de turmas: 01 Total partic./turma: 300 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Lanches diversos Cento 9 80,00 720,00 

Subtotal1 1.176,00 

SERVIÇOS DETERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Faixas Unidade 01 150,00 150,00 

Será direcionado pela Equipe Técnica, CRE e SEDES 

Subtotal2 150,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 1.326,00 



 
   

 

 

 

 

 
 

5ºAtividade: Orientações sobre Liderança e Cidadania  

Mês de realização: 01 Carga horária total:08horas 

Total Partic.: 250 Nº de turmas:02 Total partic./turma:125 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Lanches diversos Cento 9 80,00 720,00 

Subtotal1 1.176,00 

SERVIÇOS DETERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Faixas Unidade 01 150,00 150,00 

Folder Unidade 300 1,20 360,00 

     

Profissional 2X4horas 100,00 800,00 

Subtotal2 1.310,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 2.486,00 



 
   

 

 

 

 

 

 
6ºAtividade: Associação dos Moradores  

Mês de realização: 4º,5ºe7º Carga horária total:10 

Horas 

Total Partic.: 250 Nº de turmas:01 Total partic./turma: 250 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante 2litros 20 5,20 104,00 

Lanches diversos Cento 9 80,00 720,00 

Subtotal1 824,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Folder Unidade 300 1,20 360,00 

 10horas 100,00 1.000,00 

Subtotal2 1.360,00 

TOTALDAATIVIDADE 2.184,00 

 

 

 
7ºAtividade: Plantão Social  

Mês de realização: 12meses Carga horária total: 

Total Partic.: Todos os beneficiários 

RECURSOSHUMANOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Técnica social- Gracimar Rodrigues Santana 

Sampaio 

12meses 6.000,00 72.000,00 

Coordenadora geral- Maria Marisa Oliveira da 
Silva Jorge 

12meses 2.000,00 24.000,00 

Subtotal 96.000,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 96.000,00 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

EIXOII–Educação Ambiental 
 

1ºAtividade: Orientações Sobre Coleta Seletiva, 

Reciclagem e Armazenamento do Lixo. 

 

Mês de realização: 05 Carga horária total:08horas 

Total Partic.: 250 Nº de turmas:02 Total partic./turma:125 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Lanches diversos Centro 9 80,00 720,00 

Subtotal1 1.176,00 

SERVIÇOS DETERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Folder Unidade 300 1,20 360,00 

Profissional 2x4horas 100,00 800,00 

Subtotal2 1.160,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 2.336,00 

 

 

2ºAtividade:Palestra sobre Educação Ambiental  

Mês de realização:4º Carga horária total:08horas 

Total Partic.:250 Nº de turmas:02 Total partic./turma:125 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Lanches diversos Cento 9 80,00 720,00 

Subtotal1 1.176,00 

SERVIÇOS DETERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Folders Unidade 300 1,20 360,00 

Profissional Parceria-SAAE 0,00 

Subtotal2 360,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 1.536,00 



 
   

 

 

 

 

 
 

3ºAtividade: Orientações sobre a Dengue  

Mês de realização: 2º Carga horária total: 08 horas 

Total Partic.:250 Nº de turmas:02 Total partic./turma:125 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Lanche diversos Cento 9 80,00 720,00 

Subtotal1 1.176,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Folders Unidade 300 1,20 360,00 

Profissional 2X4horas 100,00 800,00 

Subtotal2 1.160,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 2.336,00 

 

4ºAtividade: Palestra de Educação Ambiental - 

ARBORIZAÇÃO 

 

Mês de realização: 7ºe9º Carga horária total: 08horas 

Total Partic.:250 Nº de turmas:01 Total partic./turma:250 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Salgados diversos Cento 9 80,00 720,00 

TOTAL 1.176,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Transporte Unidade 02dias 150,00 300,00 

Folders Unidade 300 1,20 360,00 

Profissional 2x4horas 100,00 800,00 

TOTAL 1.460,00 

RECURSOSMATERIAIS 
 

Mudas de árvores  280  0,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 2.636,00 



 
   

 

 

 

 

 

EIXO III – EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 
 

1ºAtividade:Palestra Sobre Vivência Comunitária  

Mês de realização: 8º Carga horária total: 08horas 

Total Partic.: 300 Nº de turmas:02 Total partic./turma: 150 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Lanches diversos Cento 9 80,00 720,00 

Subtotal1 1.176,00 

SERVIÇOS DETERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Banner Unidade 01 250,00 250,00 

Folder Unidade 300 1,20 360,00 

Profissional 2X4horas 100,00 800,00 

Subtotal2 1.410,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 2.586,00 

 
 

2ºAtividade: Palestra sobre Associativismo  

Mês de realização: 3º Carga horária total:08horas 

Total Partic.: 250 Nº de turmas:02 Total partic./turma:150,00 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Lanches diversos Cento 9 80,00 720,00 

Subtotal1 1.176,00 

SERVIÇOS DETERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Folder Unidade 300 1,20 360,00 

 2x4horas 100,00 800,00 

Subtotal2 1.160,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 2.336,00 

 

 

3ºAtividade: Orientações sobre Planejamento Familiar e 

Métodos Contraceptivos 

 

Mês de realização: 6º Carga horária total: 08horas 

Total Partic.:250 Nº de turmas: 02 Total partic./turma:125 



 
   

 

 

 

 

 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Lance diversos Cento 9 80,00 720,00 

Subtotal1 1.176,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Folders Unidade 300 1,20 360,00 

Profissional 2X4horas 100,00 800,00 

Subtotal2 1.160,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 2.336,00 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4ºAtividade: Projeção de Filme Para as Crianças  

Mês de realização:3º Carga horária total: 06 horas 

Total Partic.:100 Nº de turmas:01 Total partic./turma:100 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor 

Total 

Refrigerante Fardo 10 22,80 228,00 

Lanches diversos Cento 5 80,00 400,00 

Pipocas Unidade 300 0,45 135,00 

Subtotal1 763,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Transporte–Ônibus Unidade 02 Parceria com o município 

Convites Unidades 150 1,20 180,00 

Aluguel de um Telão Unidade 01 80,00 80,00 

Turma de Palhaços 600,00ogrupo 600,00 

Subtotal2 860,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 1.623,00 



 
   

 

 

 

 

 

EIXO IV – PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO FAMILIAR 

 
 

1ºAtividade: Palestra Sobre Gravidez na Adolescência  

Mês de realização:5º Carga horária total: 08horas 

Total Partic.:250 Nº de turmas:02 Total partic./turma:125 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Salgados diversos Cento 9 80,00 720,00 

Subtotal1 1.176,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Folders Unidade 300 1,20 360,00 

Profissional 2X4horas 100,00 800,00 

Subtotal2 1.160,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 2.336,00 

 
 

2ºAtividade: Palestra Sobre Prevenção ao Uso das 

Drogas 

 

Mês de realização: 2º Carga horária total: 08 horas 

Total Partic.: 250 Nº de turmas:02 Total partic./turma:125 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Lanches diversos Cento 9 80,00 720,00 

Subtotal1 1.176,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Folders Unidade 300 1,20 360,00 

Banner Unidade 01 120,00 120,00 

Profissional 2X4horas 100,00 800,00 

Subtotal2 1.280,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 2.456,00 



 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

3ºAtividade: Palestra sobre Prevenção á Violência 

Familiar 

 

Mês de realização: 6º Carga horária total: 08 horas 

Total Partic.: 250 Nº de turmas: 02 Total partic./turma:125 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Lanches diversos Cento 9 80,00 720,00 

Subtotal1 1.176,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Folders Unidade 300 1,20 360,00 

Profissional- 2x4horas 100,00 800,00 

Subtotal2 1.160,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 2.336,00 

 
 

4ºAtividade: Palestra sobre Educação Patrimonial, 

Planejamento e Orçamento Familiar 

 

Mês de realização: 8º Carga horária total: 08 horas 

Total Partic.: 250 Nº de turmas: 02 Total partic./turma:125 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 20 22,80 456,00 

Lanche Diversos Cento 9 80,00 720,00 

 

Subtotal1 1.176,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Folders Unidade 300 1,20 360,00 

Profissional 2x4horas 100,00 800,00 

Subtotal2 1.160,00 

TOTAL DA ATIVIDADE 2.336,00 



 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

EIXO V–Geração de Trabalho e Renda 
 

 
1ºAtividade: Curso de Bordado a mão “PatchApliquê”  

Mês de realização: 2º Carga horária total: 200 horas 

Total Partic.: 30 Nº de turmas:02 Total partic./turma:15 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 04 22,80 91,20 

Lanches diversos Cento 03 80,00 240,00 

Subtotal1 331,20 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 30 3,50 105,00 

Profissional 2X100h 15,00h 3.000,00 

Subtotal2 3.105,00 

RECURSOS MATERIAIS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Tecido de Tricoline com 

Varias estampas 

Metros 20 25,00 500,00 

Tecido de Tricoline branco Metros 10 25,00 250,00 

Tec.Pano de Prato Metros 20 19,00 380,00 

Agulhas Unidade 20 2,50 50,00 

Linha de Crochê Novelos 25 8,00 200,00 

TermoColante Metros 20 15,00 300,00 

Subtotal3 1.680,00 

TOTAL GERAL 5.116,20 



 
   

 

 

 

 

 

 

 
2ºAtividade: Curso de Técnicas de Pintura em Tecido  

Mês de realização: 3º Carga horária total: 200 horas 

Total Partic.: 30 Nº de turmas: 02 Total partic./turma: 15 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 03 22,80 68,40 

Lanches diversos Cento 03 80,00 240,00 

Subtotal1 308,40 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 30 3,50 105,00 

Profissional 2X100horas 15,00h 3.000,00 

Subtotal2 3.105,00 

RECURSOS MATERIAIS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Tecido de Tricoline branco Metros 20 25,00 500,00 

Carbono preto Caixa 100 0,57 57,00 

Lápis 6B Unidade 20 2,20 44,00 

Cola Permanente Unidade 20 3,80 76,00 

Clareador Incolor Unidade 20 2,75 55,00 

Tábua MDF ou 

compensado 

Unidade 15 8,00 120,00 

PincelNº0 Unidade 20 6,95 139,00 

PincelNº8 Unidade 20 4,30 86,00 

PincelNº10 Unidade 20 3,80 76,00 

Tinta p/tecido cores 
Variadas 

Unidade 50 3,80 190,00 

Subtotal3 1.343,00 

TOTAL GERAL 4.756,40 



 
   

 

 

 

 

 

 

 
3ºAtividade: Pinturas Diversas  

Mês de realização: 6º Carga horária total: 200 horas 

Total Partic.:30 Nº de turmas:02 Total partic./turma:15 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 04 22,80 91,20 

Lanches diversos Cento 03 80,00 240,00 

Subtotal1 331,20 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 30 3,50 105,00 

Profissional 2x100horas 15,00 3.000,00 

Subtotal2 3.105,00 

RECURSOS MATERIAIS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Thinner Lata900 02 9.60 19.20 

Tinta Foscap/artesanato 250ml 20 10.75 215,00 

Primer 100ml 16 10,80 172,80 

Termolinaleitosa 100ml 11 3.80 41.80 

Verniz Vitral 37ml 21 4.30 90.30 

Tinta Naquim 20ml 21 3..45 72,45 

Gelp/metalizar Unidade 11 3.20 35,20 

Kit Craquele Unidade 01 10.75 10.75 

BetumedaJudeia 100ml 06 4.30 25.80 

Cascorez Kilo 02 24.20 48.40 

Rolop/pintar 5cm 16 5.20 83.20 

Pinceis cabovermelho Unidade 05 25,20 126,00 

Goma Laca 100ml 11 6.65 73.15 

Caixa de giz de cera Unidade 11 3.25 35.75 

Álcool Litros 02 5.85 11.70 

Fita Crepe Unidade 06  
1.70 

10.20 

Massa Corrida Pacote 01 12.90 12.90 

Subtotal3 1.084,60 

TOTAL GERAL 4.520,80 
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EVENTOS 

 

 

4ºAtividade: Curso de Artesanato com material 

Reciclado 

 

Mês de realização: 10º Carga horária total: 160horas 

Total Partic.: 30 Nº de turmas: 02 Total partic./turma:15 

 
Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 04 22,80 91,20 

Lanches diversos Cento 03 80,00 240,00 

Subtotal1 331,20 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 30 3,50 105,00 

Profissional 2X80horas 15,00 2.400,00 

Subtotal2 2.505,00 

RECURSOS MATERIAIS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Jornal velho Pacote 10 3,00 30,00 

Cola Cascorz Kilo 2 25,00 50,00 

Tinta PVA Lat3.600ml 2 19,95 39,90 

Pistola de cola quente Unidade 08 17,50 140,00 

Bastão de cola quente Kilo 2 54,40 108,80 

Tinta para tecido Unidade 15 3,80 57,00 

Pincel Médio Unidade 10 8,20 82,00 

Pincel Grande Unidade 06 23,40 140,40 

Solvente Lata 
1000ml 

2 13,20 26,40 

Prendedor de roupas Pacotes 4 4,80 19,20 

Estilete grande Unidade 08 4,40 35,20 

Régua30cm Unidade 05 2,30 11,50 

Verniz Lata 
1000ml 

04 22,30 89,20 

Fita de cetim Rolo 05 8,00 40,00 

Subtotal3 869,60 

TOTAL GERAL 3.705,80 
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EVENTOS 

 

 

5ºAtividade: Curso de Reciclagem Sabão em Barra  

Mês de realização: 3º Carga horária total: 40 horas 

Total Partic.: 30 Nº de turmas: 02 Total partic./turma:15 

 
Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 01 22,80 22,80 

Lanches diversos Cento 01 80,00 80,00 

Subtotal1 102,80 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 30 3,50 105,00 

Profissional 2X20horas 20,00 800,00 

Subtotal2 905,00 

RECURSOS MATERIAIS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Gorduras Litros 12 3,00 36,00 

Soda Caustica Kilo 02 7,50 15,00 

Álcool Litro 06 2,99 17,94 

Desinfetante Pinho Sol 500ml 02 4,50 9,00 

Sabão em Pó 500ml 02 4,40 8,80 

Subtotal3 86,74 

TOTAL GERAL 1.094,54 
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6ºAtividade:Curso de Reciclagem Sabão Líquido  

Mês de realização:5º Carga horária total:40horas 

Total Partic.:300 Nº de turmas:02 Total partic./turma:150 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 01 22,80 22,80 

Lanches diversos Cento 01 80,00 80,00 

Subtotal1 102,80 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificado Unidade 30 3,50 105,00 

Profissional 2X20horas 20,00 800,00 

Subtotal2 905,00 

RECURSOS MATERIAIS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Óleo Litros 06 4,20 25,20 

Soda Caustica Kilo 02 7,50 15,00 

Álcool Litro 05 7,40 37,00 

Sabão em Pó 1000ml 02 8,70 17,40 

Subtotal3 94,60 

TOTAL GERAL 1.102,40 
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7ºAtividade: Curso de Barbante  

Mês de realização:4º Carga horária total:200horas 

Total Partic.:30 Nº de turmas:02 Total partic./turma:15 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 04 22,80 91,20 

Lanches diversos Cento 03 80,00 240,00 

TOTAL 331,20 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificado Unidade 30 3,50 105,00 

Profissional 2X100h 20,00 4.000,00 

TOTAL 4.105,00 

RECURSOS MATERIAIS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Rolos de Barbantenº06 Unidade 32 15,00 480,00 

Agulhas p/barbante Unidade 18 3,50 63,00 

Linha Princesa Unidade 10 7,30 73,00 

TNT Metros 05 2,50 12,50 

Olhos Articulados Pacote 01 3,60 3,60 

TOTAL 632,10 

TOTAL GERAL 5.068,30 



50 
 

 

 

 

 

 
 

8ºAtividade: Curso Cabeleireiro  

Mês de realização:9º Carga horária total:200horas 

Total Partic.:30 Nº de turmas:02 Total partic./turma:15 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 04 22,80 91,20 

Lanches diversos Cento 03 80,00 240,00 

Subtotal1 331,20 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 30 3,50 105,00 

Profissional 2X100h 20,00 4.000,00 

Subtotal2 4.105,00 

RECURSOS MATERIAIS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Shampoo 5lts. Unidade 4 25,80 103,20 

Condicionador de 5lts Unidade 2 25,80 51,60 

Crème para Hidratação Potes 08 23,90 191,20 

Tinta para cabelo Unidade 50 9,20 460,00 

Escova Grande Unidade 8 48,50 388,00 

Escova Média Unidade 8 39,80 318,40 

EscovaPequena Unidade 5 29,80 149,00 

Toalhas Brancas Unidade 20 7,40 148,00 

Pente para corte Unidade 10 5,30 53,00 

Prendedor/Piranhas Unidade 50 4,30 215,00 

Capa para corte Unidade 07 35,90 251,30 

Capa para Tintura Unidade 05 28,70 143,50 

PincelparaTintura Unidade 07 5,80 40,60 

Touca Descartável Unidade 50 3,60 180,00 

Tesoura Pequena Unidade 10 49,90 499,00 

Prancha decabelo Unidade 08 169,00 1.352,00 

Secador 2000w Unidade 10 279,00 2.790,00 

Subtotal3 7.333,80 

TOTAL GERAL R$11.770,00 
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9ºAtividade: Curso de Manicure e Pedicure  

Mês de realização: 7º Carga horária total: 200horas 

Total Partic.:30 Nº de turmas: 02 Total partic./turma:15 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 04 22,80 91,20 

Lanches diversos Cento 03 80,00 240,00 

Subtotal1 331,20 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 30 3,50 105,00 

Profissional 2X100horas 20,00 4.000,00 

Subtotal2 4.105,00 

RECURSOS MATERIAIS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Esmalte varias cores Unidade 80 3,80 304,00 

Alicate Mundial Unidade 15 33,50 502,50 

Crème Hidratante Unidade 05 6,20 31,00 

Toalhas Unidade 30 4,40 132,00 

Pó homeostático Unidade 05 4,50 22,50 

Palitos Pacote 01 12,00 12,00 

Unex Unidade 05 4,50 22,50 

Acetona Unid. 
500ml 

10 9,90 99,00 

Algodão Pacote 02 23,00 46,00 

Lixa para Unha Pacote 01 10,00 10,00 

Espátulas Unidade 20 5,80 116,00 

Borrifador de água Unidade 10 3,90 39,00 

Necesere Unidade 10 38,60 386,00 

Subtotal3 1.722,50 

TOTAL GERAL 6.158,70 
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10º Atividade: Curso de Artesanato com Feltro  

Mês de realização: 4º Carga horária total:200horas 

Total Partic.:30 Nº de turmas:02 Total partic./turma:15 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 04 22,80 91,20 

Lanche diversos Cento 03 80,00 240,00 

TOTAL 331,20 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 30 3,50 105,00 

Profissional 2X100h 20,00 4.000,00 

TOTAL 4.105,00 

RECURSOS MATERIAIS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Feltro de cores diversas Metros 20 15,80 316,00 

Enchimento Kilo 12 35,00 420,00 

Agulhas de costura Unidade 20 0,35 7,00 

Linha de crochê Unidade 12 8,50 102,00 

Marcador Permanente Unidade 05 4,80 24,00 

Fita de Cetim nº01 Rolo 04 5,70 22,80 

Olhos Articulados Pacote 08 5,30 42,40 

Botão Flor Unidade 50 0,35 17,50 

Tecidos Tricoline diversos Metros 06 25,00 150,00 

Alfinete Caixa 02 5,20 10,40 

Pistola de cola quente Unidade 03 17,50 52,50 

Bastão de cola quente Kilo 01 54,40 54,40 

TOTAL 1.219,00 

TOTAL GERAL 5.655,20 
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11ºAtividade: Curso de Bordado Com Fita  

Mês de realização: 6º Carga horária total:160horas 

Total Partic.:30 Nº de turmas:02 Total partic./turma:15 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 02 22,80 45,60 

Lanches diversos Cento 02 80,00 160,00 

TOTAL 205,60 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 30 3,50 105,00 

Profissional 2X80h 20,00 3.200,00 

TOTAL 3.305,00 

RECURSOS MATERIAIS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Tecido étamine Metros 13 21,00 273,00 

Fita de cetim varias cores Rolo 10 16,80 168,00 

Agulhas grossas sem 

Ponta 

Unidade 20 0,45 9,00 

Alfinete Caixa 02 5,20 10,40 

Linha de costura Unidade 02 2,30 4,60 

Isqueiro Unidade 02 5,40 10,80 

TOTAL 475,80 

TOTAL GERAL 3.986,40 
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12ºAtividade: Curso de Auxi l i ar d e Cozinha  

Mês de realização:8º Carga horária total:160horas 

Total Partic.:30 Nº de turmas:02 Total partic./turma:15 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 01 22,80 22,80 

Lanche diversos Cento 01 80,00 80,00 

Subtotal1 102,80 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 30 3,50 105,00 

Profissional 2X80horas 20,00 3.200,00 

Subtotal2 3.305,00 

RECURSOS MATERIAIS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Farinha de Trigo Kilo 10 3,80 38,00 

Óleo de Soja Unidade 12 3,80 45,60 

Fermento para bolo Unidade 04 2,80 11,20 

Farinha de rosca Kilo 4 7,50 30,00 

Margarina Kilo 2 7,90 15,80 

Caldo Knor com 7tabletes Caixa 2 3,15 6,30 

PeitodeFrango Kilo 6 14,90 89,40 

Queijo Kilo 2 45,00 90,00 

Queijo Parmesão ralado Pacote 10 4,80 48,00 

Álcool em Gel Unidade 03 7,40 22,20 

LeiteIntegral Litros 05 3,90 19,50 

Milho verde Kilo 04 7,00 28,00 

Salsicha Kilo 04 6,20 24,80 

Carne Moída Kilo 07 14,00 98,00 

Alho Kilo 01 16,00 16,00 

Cebola Kilo 4 4,00 16,00 

Pimentão Kilo 1 3,00 3,00 

Açafrão Pacote 03 2,20 6,60 

Coloral Pacote 04 2,50 10,00 

Papel Toalha Rolo 4 3,80 15,20 

Toca descartável Unidade 100 1,30 130,00 

Avental Unidade 33 6,80 224,40 

Detergente Unidade 6 1,58 9,48 

Papel Alumínio Unidade 10 3,40 34,00 

Filme PVC transparente Rolo 01 30,00 30,00 
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Subtotal3 1.061,48 

TOTAL GERAL 4.469,28 

 

 
 

13ºAtividade: Curso de Boneca de Pano  

Mês de realização: 8º Carga horária total:120horas 

Total Partic.:30 Nº de turmas:02 Total partic./turma:15 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 02 22,80 45,60 

Lanches diversos Cento 02 80,00 160,00 

Subtotal1 205,60 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 30 3,50 105,00 

Profissional 2X80horas 20,00 3.200,00 

Subtotal2 3.305,00 

RECURSOS MATERIAIS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Tecido Estampado Metros 10 18,00 180,00 

Tecido Liso Metros 10 18,00 180,00 

Tecido de algodão Cru Metros 10 14,00 140,00 

Enchimento Kilo 12 35,00 420,00 

Malha PV Metros 05 14,30 71,50 

Agulhas de costura Unidade 20 0,35 7,00 

Lã Novelos 40 5,20 208,00 

Marcador Permanente Unidade 05 4,80 24,00 

Tira Bordada Peças 03 23,40 70,20 

Tintas Acrilex Unidade 06 5,50 33,00 

Miçangas Media Pacote 02 8,70 17,40 

Fita de cetim nº01 Peças 02 5,70 11,40 

Fita de cetim nº02 Peças 02 8,40 16,80 

Fita de cetim nº03 Peças 02 10,60 21,20 

Fita de sianinha Peças 02 8,90 17,80 

Alfinete Caixa 02 5,20 10,40 

Linha para costura Unidade 03 2,30 6,90 

Lápis 6B Unidade 08 2,20 17,60 

Pistola de cola quente Unidade 03 17,50 52,50 

Bastão de cola quente Kilo 01 54,40 54,40 

Máquina de Costura     
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Subtotal3 1.560,10 

TOTAL GERAL 5.070,70 

 

 

 
 

14ºAtividade: Oficina de Cuidador Infantil  

Mês de realização: 3º Carga horária total:60horas 

Total Partic.:25 Nº de turmas:01 Total partic./turma:25 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 02 22,80 45,60 

Lanche diversos Cento 02 80,00 160,00 

Subtotal1 205,60 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 25 3,50 87.50 

Parceria com a Secretaria de Assistência Social SENAC 

Subtotal2 87,50 

TOTAL GERAL 293,10 

 

 
15ºAtividade: Oficina de Cuidador de Idosos  

Mês de realização: 2º Carga horária total: 60horas 

Total Partic.: 25 Nº de turmas: 01 Total partic./turma: 25 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 02 22,80 45,60 

Salgados diversos Cento 02 80,00 160,00 

Subtotal1 205,60 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 25 3,50 87.50 

Parceria com a Secretaria de Assistência Social SENAC 

Subtotal2 87,50 

TOTAL GERAL 293,10 
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16ºAtividade: Curso Auxiliar Administrativo  

Mês de realização: 4º Carga horária total: 60horas 

Total Partic.: 50 Nº de turmas:02 Total partic./turma: 25 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 02 22,80 45,60 

Lanche diversos Cento 02 80,00 160,00 

Subtotal1 205,60 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 50 3,50 175,00 

Parceria com a Secretaria de Assistência Social SENAC 

Subtotal2 175,00 

TOTAL GERAL 380,60 

 

 

 
17ºAtividade: Curso de Recepcionista  

Mês de realização: 3º Carga horária total: 160horas 

Total Partic. 25 Nº de turmas:01 Total partic./turma: 25 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Refrigerante Fardo 02 22,80 45,60 

Lanche diversos Cento 02 80,00 160,00 

Subtotal1 205,60 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 25 3,50 87,50 

Parceria com a Secretaria de Assistência 
Social 

SENAC 

Subtotal2 87,50 

TOTAL GERAL 293,10 

 

 

 

18ºAtividade:Noçoes Básicas de Eletricidade Residencial  

Mês de realização: 11ºe12º Carga horária total: 160horas 

Total Partic. : 100 Nº de turmas: 02 Total partic./turma: 50 

EVENTOS 
 

Discriminação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Apostilas Unidade 100 3,00 300,00 

Refrigerante Unidade 05 22,80 114,00 

Lanches diversos Cento 05 80,00 400,00 
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Insumos    863,16 

     

Subtotal1 677,16 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 
 

Certificados Unidade 100 3,50 350,00 

Profissional 2x4 3.000,00 

Subtotal2 3.350,00 

TOTAL GERAL 5.027,16 

 

 

 

 

Transporte QTDE DE MESES VALOR MENSAL TOTAL 
 12 3.000,00 36.000,00 



 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 
 

A execução do Projeto de Trabalho Social – PTS adotará a metodologia baseada na 

participação das famílias beneficiárias, valorizando a sua cultura e experiência vivida, 

considerando a especificidade do local, ou seja, adotando ações consideradas emergentes e 

prioritárias para a comunidade. Todas as atividades contarão com dinâmicas de integração 

entre as famílias, que se constituem em momentos de descontração, de apresentação pessoal, 

verbalização e desinibição, proporcionando que o grupo se conheça melhor, despertando para 

o trabalho em equipe, aumentando a coesão do mesmo em busca do êxito do Projeto. Para 

garantir da sustentabilidade do PTS, todas as ações a serem executadas deverão dialogar com 

as políticas públicas vigentes no município, ou seja, deverão contar com a participação das 

Secretarias Municipais que tem interface com a pauta de cada ação, através de seu corpo 

técnico (Ex.: ações voltadas para o combate de uso de drogas contarão com a participação da 

Secretaria Municipal da Saúde. Ações de Educação Ambiental serão executadas em conjunto 

com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, etc.). 

 
6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA 

EQUIPE TÉCNICA: 

 
A avaliação do trabalho deverá ocorrer durante todo o processo de execução do mesmo, 

considerando sempre a visão da comunidade, tanto através de seus grupos representativos 

como da equipe Técnica Social da Administração Municipal e Prefeitura Municipal de Grajaú 

- PMG. Os instrumentos de monitoramento das atividades do Trabalho Social, serão dentre 

outros: 

 
6.1 Avaliações das ações do PTS: Cada oficina ou reunião comunitária contará com 

avaliações individuais. Os participantes da ação deverão responder a uma breve pesquisa de 

avaliação da atividade. O instrumento de pesquisa será elaborado pela equipe Técnica Social 

da Administração Municipal, que deverá compilar os resultados e inserir a análise dos  

mesmos no Relatório Mensal das ações do PTS. 



 

 

 

 

 

 

 

6.2 O Diário de Campo: Registra as ocorrências quotidianas no projeto, tanto dos plantões 

sociais, quanto das oficinas e demais ações do PTS. 

 
6.3 Os Relatórios Mensais de Acompanhamento: Registram de forma avaliativa as atividades 

desenvolvidas no período, justificando também as atividades previstas e não realizadas. Os 

relatórios mensais são um instrumento de medição das ações e atividades vivenciadas pelo 

Trabalho social. Os Relatórios de Avaliação tem por objetivo informar o desenvolvimento 

gradual e evolutivo das atividades do trabalho em relação aos objetivos propostos, difundindo 

os principais resultados obtidos no período, apontando quando necessário os desvios ocorridos 

no projeto e as providências necessárias para a correção dos mesmos. Devem, ainda, informar 

a avaliação da comunidade e da equipe multidisciplinar sobre as ações desenvolvidas. A 

equipe Técnica Social da Administração Municipal será responsável pela elaboração de 

relatórios mensais de acompanhamento do Projeto de Trabalho Social - PTS, que deverão ser 

entregues em duas vias até o 10º dia útil de cada mês. Nos relatórios deverão constar os 

aspectos facilitadores e dificultadores na execução das atividades, incluindo a avaliação da 

equipe executora referente ao trabalho realizado. Também deverão ser informadas, de forma 

detalhada, as despesas efetivadas no período, conforme cronograma de desembolso aprovado. 

 
6.4 Relatório Final: A contratada deverá entregar um relatório final, após a execução dos 

serviços, condicionando ao pagamento da última fatura. Este relatório deverá também ser 

entregue em duas vias, conforme modelo a ser disponibilizado pela Prefeitura Municipal de 

Grajaú. No relatório final deverá constar a avaliação de todo o processo realizado, bem como 

será incluído o resultado da pesquisa de satisfação/insatisfação, demonstrando o impacto do 

trabalho. 

 
6.5 Outros instrumentos de registro e sistematização: utilizados para comprovar a execução 

das ações previstas no projeto - relatórios das atividades realizadas (modelo a ser fornecido 

pela Prefeitura Municipal); - listas de presenças nas atividades realizadas; - fichas de registro  

e acompanhamento individual das famílias; - fichas de avaliação das atividades; - registros 

fotográficos impressos (coloridos) e legendados; - pesquisa de satisfação/insatisfação; - 

relatório de resultados da pesquisa; − relatório final de avaliação de impacto do trabalho 

desenvolvido. 



 

 

 

 

 

 

 

7. EXIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO 

 
 

A empresa deverá apresentar comprovações de capacidade técnica operacional em nome da 

licitante, através da apresentação de atestados de capacidade técnica operacional, expedida por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, emitidas em folha timbrada e assinada pelo 

representante legal do órgão contratante, comprovando que executou trabalhos similares, ou 

seja, que prestou de serviços para a execução e o desenvolvimento das ações técnico-sociais, 

com enfoque em habitação de interesse social e trabalho comunitário junto a famílias em 

processo de reassentamento e/ou beneficiárias do programa minha casa, minha vida. os 

atestados de capacidade técnica operacional deverão conter: Título do Trabalho Técnico 

Social Desenvolvido; Descrição das Ações Realizadas; Período de execução do Trabalho 

Técnico Social em questão (DATA De Início E Data De Término - Dia/Mês/Ano); Público- 

alvo do Serviço Contratado; Local de execução do Trabalho Técnico Social. A equipe 

multidisciplinar que executará as ações do projeto de trabalho social PTS deverá contar com 

01 sociólogo, 01 psicólogo, 01 assistente social, 01 pedagogo com formação superior em suas 

áreas de atuação; e um estagiário de sexto semestre do curso superior de biologia. Em função 

da necessidade de contar com um estagiário do curso superior de biologia, a empresa 

selecionada deverá contar, em seu quadro de funcionários, com um biólogo, apto a 

supervisionar as ações do estagiário no presente PTS.. Os profissionais de nível superior e o 

estudante deverão: Possuir experiência comprovada na elaboração e desenvolvimento de 

projetos sociais com comunidades de baixa renda na área de habitação, condução de trabalhos 

com grupos diversos ou equipes multidisciplinares; Possuir inscrição no órgão de classe 

regulador do exercício da atividade profissional (com exceção do estagiário do curso superior 

de biologia); Ter disponibilidade para o desenvolvimento de atividades no período da noite e 

durante fins de semana; Ter disponibilidade de 05 horas diárias para a execução das atividades 

previstas no PTS. Não é necessário ter dedicação exclusiva para o PTS, com tanto que a 

equipe se faça presente em todas as ações do PTS descritas no presente edital. Terá ainda de 

ter disponibilidade para trabalhar aos sábados, quando o projeto assim demandar, não 

excedendo a carga horária de 100 horas/mês. 

A empresa deverá explicitar em seu contrato social a qualificação legal para a prestação de 

serviços sociais, conforme as disposições deste Termo de Referência, salientando-se que não 

poderão participar do processo de licitação empresas com restrições junto à Banco do Brasil, 

bem como não poderão compor a equipe contratada, funcionários públicos e adolescentes 

menores de idade, conforme declaração anexa. Em conformidade com o cronograma físico- 



 

 

 

 

 

 

 

financeiro das ações a empresa deverá contratar, por tempo determinado, oficineiros e 

palestrantes com experiência comprovada para realizar as oficinas, cursos e atividades 

socioeducativas previstas. 

 
8. ESTRUTURA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE 

REFERÊNCIA 

 
8.1. Planejamento, elaboração e relatórios e outras atividades relacionadas: A contratada 

deverá apresentar estrutura física, equipada, infraestrutura organizacional (escritório próprio) 

para que a equipe social possa realizar seus relatórios, instrumentos de pesquisa, compilação e 

análise de dados que possibilite o monitoramento das atividades, bem como os equipamentos 

necessários para o desenvolvimento do trabalho social, tais como data show; notebook; 

impressora; suporte para telão; telão; celulares para uso da equipe; máquina fotográfica; colete 

ou camisetas que identificam os técnicos; filmadora, gravador, caixa de som e microfone entre 

outros equipamentos. 

 
8.2. Mobiliário para atividades com a comunidade do PTS: A Prefeitura Municipal de Grajaú 

deverá adquirir mobiliário, através de administração direta, conforme PLANILHA DE 

CUSTOS DO PTS, a fim de equipar o espaço de realização das oficinas do presente PTS e do 

Plantão Social do pós-morar, a ser implantado nas dependências do Empreendimento. Estas 

atividades serão todas monitoradas pela Prefeitura, através de seus funcionários e serão 

realizadas conforme o Projeto de Trabalho Social elaborado. O mobiliário adquirido pelo 

município poderá permanecer no empreendimento uma vez terminado o PTS, o mobiliário a 

ser adquirido consiste em: 21 cadeiras plásticas 07 mesas plásticas, um armário alto 02 portas 

– móveis para escritório e 01 ventilador em coluna. 

 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES A empresa contratada deverá 

executar as ações do PTS, acima descritas, e executá-lo conforme o CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO DO TERMO DE REFERENCIA em anexo. A totalidade das ações 

deverá contar com a participação da Prefeitura Municipal de Grajaú, através de suas diversas 

secretarias e serão monitoradas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Habitaçã 

 

 

 



 

 

       

 

 

 
 

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ 

CNPJ/MF 06.377.063/0001-48 

Rua Patrocínio Jorge, 05 – Centro – CEP 65.940-000 

Site: www.grajau.ma.gov.br 

 

 

ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA 

AO 
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ/MA 

Rua Patrocínio Jorge, Nº 05, Centro - Grajaú/MA. 

 
PROPOSTA DE PREÇOS - RESUMO 

 
Referente: Pregão eletrônico nº 0XX/2021 
Prezado Senhor, 

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta 
relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões 
que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno 
conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade 
das instruções e critérios de qualificação definidos no edital. 
1. Proponente: 

    Razão Social 
    CNPJ: 
    Endereço:: 

2. Proposta de Preços: 
Valor da Proposta:   
Valor Total da Proposta: R$ ....................... (...............................................).       

   

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE VALOR UNT. 
 VALOR 
TOTAL  

1 

Contratação de Empresa Especializada para 

prestação de serviço de acordo com o Projeto 

de Trabalho Técnico Social (PTTS) 

pertencente ao PMCMV/Parque Grajaú, 

conforme especificações contidas neste edital, 

em especial no termo de referência (Anexo I 

deste edital).  

UND 01  R$ 000.000000   

 
3. Prazo de validade da proposta: 
4. Prazo para início dos serviços: 
5. Prazo de serviço: 
6. Condições de pagamento: 
7. Dados Bancários: 
8. Nome do Responsável para assinatura do contrato: 
RG: xxxxxxxxxxxxxxx CPFxxxxxxxxxxxxx 
 

_______________________________ 
(local e data) 

 
________________________________________ 
(Nome e assinatura do responsável da empresa) 
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ANEXO III 

 

MINUTA CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ___/201X 

PROC. ADM. Nº ........../XXXX. 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GRAJAÚ-MA E _____________, NA 

FORMA ABAIXO: 

 

O MUNICÍPIO DE GRAJAÚ/MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ – 

PMAM/MA, sediada na ....................., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 

representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de 

..................... de 20..., publicada no de ..... de ............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº 

...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada 

CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 

sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no 

Processo nº ..............................   RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação 

na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XXXXX - CPL/PMG e do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N.º XXXX, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme 

especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e 

na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

ITE

M 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇ

ÃO 

MARC

A 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUAN

TIDAD

E 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1       

...       

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, caso seja extensa – deverá ser 

mencionado que constará em “documento apenso”, devendo compatibilizar-se com aquela prevista 

no Projeto Básico e com a proposta vencedora. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses contados da 

assinatura do contrato.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, 

nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93. 

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Grajaú/MA, em moeda corrente 

nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e 

ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos 

produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura; 

5.2. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de 

pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, 

contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: 

nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota 

Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia 

do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: 

Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 

Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência 

Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por 

órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município. 

5.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá 

manter as mesmas condições de habilitação; 
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5.4. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do 

equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da 

utilização do referido equipamento;  

5.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se 

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz. 

5.6. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco 

______, agência nº _______; e conta corrente nº _________. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.  

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. O objeto deverá ser entregue conforme ordem de fornecimento que será emitida pela 

CONTRATANTE.  

7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no TERMO DE 

REFERÊNCIA – ANEXO I, documento integrante e apenso a este contrato. 

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da entrega do objeto será efetuada por Representante designado pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Decreto Municipal. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 

de 2002, a Contratada que: 

10.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
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10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5. Cometer fraude fiscal; 

10.1.6. Não mantiver a proposta. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

10.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o 

limite de 30 (trinta) dias; 

10.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

10.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

10.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos;  

10.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Grajaú/MA com o 

consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de 

Grajaú/MA pelo prazo de até cinco anos; 

10.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

10.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

10.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da 

Prefeitura Municipal de Grajaú/MA. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 

da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 

das sanções aplicáveis. 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 

haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.5.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12.1.3. Subcontratar. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de 

licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 
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Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Comarca de Grajaú - MA. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de 

igual teor na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, que, 

depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

Grajaú - MA, .......... de........................... de 20..... 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 
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