
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N" 02íl20,I 9.CPL
TIPO: Menor Preço Global.
ORGAO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES
PROCESSO ADUINISTRATIVO: 16.001 .263/20í I
DATA DE RECEBIiTENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 10 de jutho 2019, às í4h
(quatorze horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitação será
realizada no primeiro dia útil subsequente.

A Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA, através do Pregoeiro Oticial e Equipe de Apoio designados
pela Portaria No 7534, de í 9 de julho de 20í I, publicada no dia 25 de julho de 2018, torna público, para
conhecimento dos interessedos, que realizará e julgará a licitação acima indicada e receberá os
envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua Urbano Santos, ,t657, Bairro Juçara,
lmperatriz/MA, CEP 65.900-505, regido pela Lei Federal no 'Í0.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal n.o 2212007, Decreto Municipal no '13 de 31 de março de 2015 e por este Edital e seus
anexos, aplicando-sê subsidiariamentê, no que couberem, as disposições da Lei n.o 8.666/93 e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie:

í. DO OBJETO
1.í. Contratação de empresa especializada em execuçâo de trabalho social para a prestação de
serviços previsto no PDST - Plano de Desenvolvimento Socioterritorial a ser desenvolvida com os
beneficiários dos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida - Recursos FAR - Faixa l,
conforme previsto na Portaria do Ministério das Cidades no 21, de 22 de janeiro de 2014.

I .2. O preço estimado para a prestação do serviço objeto deste Edital no ltamar Guará I é de R$
209.852,17 (Duzentos e nove mil oitocentos ê cinquenta e dois reais e dezessete centavos), e do
Itamar Guará ll é de R$ 225.208,61 (Duzentos e vinte cinco mil duzentos e oito reais e sessenta e
um centavos).

1.3. Valor Global Estimado para a Contratação: R$ 435.060,78 (quatrocentos e trinta e cinco mil e
sessenta reais e setênta e oito centavos). O valor estimado global que será executado pela
preÍeitura é de 6.í00,00 (seis mil e cem reais) perfazendo um valor total do PDST e de R$ 44í.í60,78
(quatrocentos e quarênte e um mil e cento e sessenta reais e sêtenta e oito reais).

2. DOS ANEXOS
a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência;
b) Anexo ll - Modelo de Carla Credencial;
c)Anexo lll - Minuta do Contrato;
d)Anexo lV - Declaraçáo a que alude o at1.27o, V da Lei n.o 8.666/g3;
e) Anexo V - Modelo de Declaração Dando Ciência de que cumprem plenamente os
Requisitos de Habilitação.

3. DO SUPORTE LEGAL
3.1. Esta licitâção reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal no
02212007, Lei Complemenlar 123106 e alterações, por este Edital e seus anexos, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei no 8.666/93 e respectivas alterações, além
das demais disposições legais aplicáveis, que ficam fazendo parte integrante da mesma, indêpendente
de transcrição.

4. DA DOrAçÃO ORçAMENTÁR|A
O valor máximo do contrato previsto para os produtos a serem apresentados é o seguinte
4.í Valor Dota ãoO amentária ltamar Guará I
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nidade Orçamentária: 16.001.08.482.0032.1301
Projeto/ Atividade: Minha Casa Minha Vida - pMCMV
U

imento ltamar Guará I Plano de DesenvolvimentoEm

Ficha Fonte
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Socioterritorial - PDST)
3.3 90 30 99 lvlaterial de Consumo 1599 0034

3 3.90.30.99 lvlaterial de Consumo 3646 001

Unidade Orçamentária: í6.001.08.482.0032.1301
Projeto/ Atividade: tvlinha Casa lvlinha Vida - Pl\/Ctt/lV
(Empreendimento ltamar Guará l) Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial -PDST)

Ficha Fonte

3.3.90 39 99 Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 0034

Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 3647 001

Unidade Orçamentária:'1 6.001.08.482.0032.1301
Projeto/ Atividade: l\ilinha Casa Minha Vida - PÍttlCtt/V
(Empreendimento ltamar Guará ll) Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial -PDST)

Ficha Fonte

3.3 90 30 99 Í\ilaterial de Consumo

3 3.90 30 99 Material de Consumo 3646 001

Unidade Orçamentária: í 6.001.08.482.0032.í 301
Projeto/ Atividade: Minha Casa lvlnha Vida - PMCIVV
(Empreendimento ltamar Guará ll) Plano de Desenvolvimento
Socioterritorral -PDST)

Fonte

3 3 90.39 99 Outros ServiÇos de terceiros - Pessoa Jurídica 1600 0034

3.3.90.39.99 Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 3647 001

4.2 Valor Dota oO mentária ltamar Guará ll

5. DA PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o
objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à
documentaçáo e requisitos mínimos de classificação das propostas, e se apresentarem ao Pregoeiro
(a) no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital.
5.2. ltens Exclusivos - os itens com valor total estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão
de participação exclusiva de empresas que se enquadrarem como Microempresas - ME, Empresas de
Pequeno Pode - EPP, ou equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano
calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3o
da Let Complementar no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao ob.ieto licitado, conforme Lei Complemenlar no 123120O6 e sua alteração dada pela Lei
Complementar 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
constante deste Edital e seus Anexos.
5.3. Para aquisiçâo de bens de natureza divisível, os itens com valor acima de R$ 80.000,00 (oitênta
mil reais), a participaçâo será da seguinte forma:
5.3.1. cota Reservada de 25y, (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para as licitantes que se
enquadrarem como Microempresas - ME, Empresas de Pequeno porte - Epp, ou equiparadas
(sociedades cooperativas quê tenham auferído, no ano calendário anterior, receita bruta
correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3o da Lei Complementar no
12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado,
conforme Lei Complementar no 12312006 e sua alteraÇâo dada pela Lei Complementar 147i2014, e que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus
Anexos.
5.3.2. Cota Principal de 75Y, (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para todas as empresas que
atenderem as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e seus Anexos
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5.4. Não poderão participar desta licitação empresas:
5.4.1. C$a falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em
consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda emprêsas estrangeiras
que não funcionem no país.
5.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública Municipal ou
tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, arnda
que tal fato se dê após o inícro do certame.
5.4.3. Apresentadas na qualidade de subcontratadas.
5.4.4. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo com servidor do
município.
5.4.5. Que se apresentem em forma de consórcios.
5.4.6. Das quais participem, seja a que título for, servidor público municipal de lmperatriz.
5.4.7. Pessoas Físicas.

6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. As licitantes deverão se apresentar junto ao Pregoeiro (a) por meio de um representante, portando
seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial assinada pelo
representante legal da empresa, podendo ser ulilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuração
que o nomeie a participar deste procedimento licitatório em nome da ltcitante, respondendo por sua
representada, comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de
preços, firmar declarações, desistir ou apresentar razóes de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presente certame.
6.1 .1. No caso de tttular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade juntamente
com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a mesma.
6.1.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for
representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade
jurídica.
6.1.2.1. Os documentos em apreÇo deverão estar acompanhados de todas as alteraÇôes ou da
consolidação respectiva.
6.í.3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes, Declaração
de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser utilizado o modelo do Anexo
V do Edital.
6.1.4. Fica facultado às participantes apresentar Certadão Simplificada da Junta Comercial do Estado,
para demonstrarem sua condição de ME ou EPP
6.1.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o) Pregoeiro(a)
fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais farão parte do piocesso
licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou publióação em
órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade.
6.2. Caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou sejam
descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item 6.í.
6.3. Para cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se
manifestar em nome do representado, vedada a participação de qualquer rnteressado representando
mars de um licitante.
6.4. As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de Recebimento)
deverão remetê-los ao endereÇo constante do preâmbulo desse edital, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a)
municipal.
6.5. Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que comprovadamente
forem recebidos antes do início da sessão.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
7 .1 . Por força da Lei Complementar no 123106 e do art. 34 da Lei no 11 .488107 , as Ítlicroempresas -
l/Es, as Empresas de Pequeno Porte - EPPS e as Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que
tenham interesse em participar deste pregão deverão observar os procedimentos a seguir dispostos.

a) As licitantes que se enquadrem na condição de t\ilE, EPP ou COOP, e que eventualmente possuam
alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, deverão
consignartal informação expressamente na declaração prevista no item 6.1.3;

b) No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta seja
uma Í\ilE, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação
exigida neste Edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal e trabalhista
apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de documênto que venha comprovar sua
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

c) Como criterio de desempate, será assegurada preferência de contrataçáo para MEs, EPPs ou
COOPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por hIEs,
EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta classificada.
7.2. Pae efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte modo:
a) A tVE, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
b) A nova proposta de preÇo mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta
nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja aceitável e a licitante atenda às
exigências habilitatórias:
c) Não ocorrendo a contrataÇão da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior, serão
convocadas as I\/Es, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito:
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no item 7.1., alÍnea 'c', será realizado sorteio entre elas para que se
identiÍique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
e) Na hipótese da não-contratação nos termos prêvistos no item 7.1., alínea'c', o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
0 O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não ttver sjdo
apresentada por h/E, EPP ou COOP

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.'1 . A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte externa
as seguintes informaçôes:

A (o) Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 021/2019-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatrizJMA, CEP 65.900-505
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitosi
a) Ser digitada ou impressa em uma via, redigida com clareza em língua portuguesa, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demals por
pessoa juridicamente habilitada pela empresa.
b) Conter a descriÇão detalhada e especificaçÕes necessárias à identificaÇão do objeto desta licitação,
conforme Anexo l. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e especificaÇões necessárias à
identificação, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado, quando for o caso, conforme Anexo l, e
respectivo preço por item, em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e o valor total da
proposta em algarismo e por extenso. Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na
descrição dos valores. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados

Rua Urbano Santos, 1657 Juçâra, lmperatÍiz/MA - CEp 65900-505
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os primeiros, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último.
b.í) PARA A FORMULAçÃO OAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
UTILIZADA A DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, SOB PENA
DE DESCLASSIFICAÇAO DA PROPOSTA.
c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referência (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar datada e assinada por
pessoa luridicamente habilitada pela empresa.
d) O julgamento das propostas obedecerá ao criterio do menor preço ofertado.
e) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incrdentes, taxa de administraçâo, serviços, êncargos sociais, trabalhistas,
seguros, treinamento, lucro, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e
seus Anexos.
f) As propostas de preços serão analisadas pelo setor competente da SEDES o qual emitirá um
parecer técnico de classificação ou não das mesmas.
g) A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE NA
SESSAO EM PEN DRIVE OU CD, ESTE ANEXO NAO SUBSTITUI A PROPOSTA DE PREçO
IMPRESSA.

s. DAACETTAÇÃO rÁCm
9.2. lniciar a execução do ob.Jeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela
Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de Dezembro de 2019.
9.2.1. O prazo para execução dos objetos neste é de 12 (doze) meses, sendo obrigatoriamente 08
meses para execução das açôes PDST, período que deverá estar explicitado no Cronograma
Físico/Financeiro do PDST.
9.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega
dâ mesma.
9.4. Uma vez abertâs as propostas, nâo serão admitidos cancelamentos, retificações de preços,
alteraçóes ou alternativas nas condições/especificaçÕes estipu ladas. Não serão consideradas as
propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões
9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente
cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos
a qualquer título.
9.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condiÇão deste Edital implicará na desclassificação
do licitante.
9.7. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto sejam omitidos na Proposta de
Preços, o (a) Pregoeiro (a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item 9.2 e 9.3,
respectivamênte.

10, DA HABILITAçAO
10.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua
parte extêrna os dizeres abaixo e a seguinte documentação.

A (o) Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 021/201g-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatri MA, CEP 65.900-505
Envelope 2 - DOCaIMENTOS DE HABILITAçÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereÇo)

10.2. Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderâo ser apresentados em
original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos
prazos de validade.
a) Registro comercral, no caso de empresa individual. 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigo( devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açóes, acompanhado de documentos de
eleições de seus administradores.
b.1) Os documentos em apreÇo deverão estar acompanhados de todas as alteraçóes ou da
consolidação respectiva.
c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício.
d) Decreto dê 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
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministerio da Fazenda (CNPJ).
f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuiçôes Federais e Dívida
Ativa e Previdenciária).
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante (Tributos e
Contribuições Estaduais e Dívida Ativa).
i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

J) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF - Certificado de Regularidade do
FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.
k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
l) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto desta licitaÇão, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado.
m) BalanÇo Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem â boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
m.1) O Balanço patrimonial e demonstraçôes contábeis deverão conter registro na Junta Comercial.
m.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanÇo patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
m.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima):
- Publicados em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulaÇão; ou
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
m.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- Por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do
lrcitante ou em outro órgão equivalente; ou
-Por fotocópia do BalanÇo e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados
na Junta Comercial da sede ou domicÍlio do licitante.
m.2.3) sociedade crrada no exercício em curso:
- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio do licrtante.
m.2.4) o balanço patrimonial e as demonstraçóes contábeis deverão estar assinados por contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
n) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.
o) Declaração, íirmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores de 18 anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de '14 anos, podendo ser utilizado o modelo do Anexo V do Edital.
10.3. Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz,
ou
10.3.1. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial.
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exceto quanto à Certidáo Negativa de Débito.iunto ao INSS, por constar no próprio documento que é
válido pera matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o
licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo apresentar, neste caso, o
documento comprobatório de autorização para a centralização.
'10.3.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles
documentos que, pela própria natureza. íorem emitidos somente em nome da matriz.
10.4. As certidôes e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão efeitos
com a conÍirmação da autenticidade no endereÇo eletrônico do órgão emissor.
10.5. O náo atendimento de qualquer exigência ou condiÇão deste item implicará na inabilitação do
licitante.

11. DO PROCEDIMENTO
11.'1. No dia. hora e local designados neste instrumento, na presenÇa dos rnteressados ou seus
representantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e os envelopes
contendo as propostas de preços (Envelope 01) e os documentos de habilitaÇão (Envelope 02).
1 1 .1 .1 . O (A) Pregoeiro (a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até '15 (quinze) mrnutos para a
abertura dos trabalhos.
11.2. lniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo (a) Pregoeiro (a), pelo
que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local designado
pelo menos í5 (quinze) minutos antes do reíerido horário.
11.3. Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes e uma
vez apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V serão recebidas as propostas
comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da conformidade das propostas com os
requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis.
11.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor
da oferta de Menor Preço e os das ofertas com preÇos alé 10o/o (dez por cento) superior àquela,
poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, ate a proclamação
do vencedor.
11 .4.1 . A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante,
na ordem crescente do desconto.
1'1.4.2 - PODERÁ O(A) PREGOEIRO(A): a) Advertir os licitantes, b) Definir parâmetros ou
percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos, c) Definir tempo para os lances
verbais; d) Permitir ou não a utilização de aparelhos celulares; e) Suspender e recomeçar o Pregão f)
Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessão, assim como,
qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro, se prejuízo das penas legais aplicáveis êm
cada caso.
1'1.4.3. Dos lances ofertados não caberá retrataÇão.
11.4.4. Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mais licitantes,
retoma-se o curso da sessão a fim de deÍinir a ordem de classificação dos licitantes remanescentes.
11.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
defrnidas no item 11.4, o (a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o máximo de três,
para que seus autorês participem dos lancês verbais, quaisquer que sejam os preÇos oferecidos nas
propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de lances verbais).
1í .6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro (a), implicará na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
11 .7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contrâtação.
11.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo (a) Pregoeiro (a), os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
11.8.1. Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando Íor o caso, dar-se-á o início da
competição relativa aos demais itens ob.leto desta Iicitação.
11.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o menor preço
ofertado, o (a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope contendo os documentos
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de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar.
11 .'l 0. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o(a)
Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da proponente classificada em
segundo luga( e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às condiçóes fixadas neste edital.
11.11. Nas situações previstas nos subitens 11.7, 11.8 e 11.10, o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.
1'1.12. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem dos
Iicitantes sendo declarado(s) vencedor (es) aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado
pelo(a) Pregoeiro (a) o objeto do certame.
11 . 1 3. O (A) Pregoeiro (a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os
"Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contrataÇão, as empresas poderão retirá-los
no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos.
11.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo (a) Pregoeiro(a)
e por todos os licitantes presentes.

í2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
'12.1. Esta licitaÇão é do tipo Menor Preço Global, em consonância com o que estabelece a legislação
pertinente.
12.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condiçóes deste edital,
notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços.
12.3. Será considerada mais vantajosa para a AdministraÇão e, conseqüentemente, classificada em
primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente
o MENOR PREÇO GLOBAL.
12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, âpós os
lances verbais, se for o caso, o (a) Pregoeiro (a) procederá ao desempate, na mesma sessão e na
presença de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio, na forma do disposto no § 20 do
artigo 45 da Lei no 8.666/93.
'12.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unitário.

13. DO DIREITO DE RECURSO
'13.1. Declarado o vencedot qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intençâo
de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos
autos.
13.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo
em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou vencidos os respectivos
prazos legais.
13.3. O(s) recurso(s) contra decisão do(a) pregoeiro(a), não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão)
dirigido(s) à autoridade superior, por intermédio do (a) pregoeiro (a), o qual poderá reconsiderar sua
decisão ou encaminhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão,
obedecidos os prazos legais.
13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimêntais, a autoridade
competente adjudica e homologa a presente licitaÇão, em seguida notiÍica a licitante melhor
classificada para assinatura da ata de registro de preço.
13.6 A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) Pregoeiro(a) ao vencedor.
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í4. DA IMPUGNAçÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
í4.í. Os interessados poderão solicitar até o 2o (segundo) dia anterior à data dê entrega dos
envelopes, quaisquer esclarecimentos e informaçóes, através de comunicação a COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, através do setor de protocolo, no endereço da Comissão
Permanente de Licitação - CPL.
14.2. Ém qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá, por qualquer
motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a solicitações de
esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que será
publicada no Diário Oficial da União (quando for o caso) e no Diário Oficial do Estado.
í4.3. Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na preparação da
Documentação e Proposta (s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo
que, na forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas (Documentação e Preço).
í4.4. A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 da Lei
8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08:00 as 18:00
horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos, no 1657 - Bairro
Juçara, lmperatriz-MA, nos seguintes prazos:
í4.5. Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação;
í4.6. Pela licitante, ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de
habilitação.
í4.7. A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório e no
exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.
14.8. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta licitação até
o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
í4.9. As respostas de possíveis impugnações ou pedidos de esclarecimentos serão disponibilizados no
site da Prefeitura Munlcipal de lmperatriz: www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes
í5. DO PREÇO E DAS CONDTçÕES Oe pAGAÍttENTO
í5.'l O valor estimado da prestaçáo de serviços fora estipulado em R$ 435.060,78 (Quatrocentos e
trinta e cinco e um mil, cento e sessenta reais e setenta e oito centavos), conforme pesquisa
efetuada no mercado, a correr por conta dos recursos.
í5.2. No preço, resultante da proposta vencedora da licitação, incluem todas as despesas com
impostos, seguros, frêtes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços.

..- Pela efetiva execução dos serviços e pelo exato cumprimento das obrigações assumidas, na forma do
Edital de Licitação, a prefeitura efetuará o pagamento à contratada conforme previsto no contrato de
prestação de serviços, mediante a apresentação dos produtos e após a aprovação dos mesmos pela
cAtxA.
í5.3 Correrão por conta exclusiva da contratada todos os tributos devidos sobre as obrigaçôes
decorrentes do objeto deste Edital, bem como as contribuições a Previdência Social, encargos
trabalhistas, prêmios de seguro e acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam
necessárias à execução dos serviços contratados, ressalvadas as despesas decorrentes da execução
do Projeto Técnico de Trabalho Social.
í5.4 O valor estimado para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social será de R$ 441.í60,78
(Quatrocentos e quarenta e um mil cênto e sessenta reâis e setentâ ê oito centavos) que deverá
ser aplicado mediante cronograma f ísico-financeiro aprovado e todas as despesas efetuadas deverão
ser comprovados mediante notas fiscais e recibos condizentes com cada despesa.
í5.5 O repasse das parcelas ocorrerá de acordo com o cronograma de desembolso físico-financeiro
aprovado (parte integrante do PDST a ser apresentado), em total conformidade com as metas,
produtos e prazos estabelecidos, contendo em 08 meses as atividades a serem desenvolvidas. O
repasse ocorrerá mediante a apresentação do Relatório e sêus anexos. O Relatório de
Acompanhamento de Trabalho Técnico Social - O Relatório de Acompanhamento de Trabalho
Social visa comprovar a realizaçáo das atividades conforme previstas no Projeto, bem como justificar a
impossibilidade de realizaçâo e a avaliação da efetividade das ações para que, se nêcessário,
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reprogramá-las. O Relatório, conforme modelo disponibilizado pela GIHAB, deverá conter os seguintes
documentos em anexo: Relatório Social, registro fotográfico com data, lista de frequência, cópia da ata
de reunião (se houver), avaliaçáo das atividades desenvolvidas, fichas de registro de acompanhamento
individual das famílias, cópia do material de divulgação utilizado, material didático e outros documentos
relacionados à execução do Trabalho Social, ou seja, no relatório social mensal seráo registradas
todas as atividades realizadas constantes no projeto, as que foram realizadas e as que não foram
possíveis de realizar no mês previsto, com suas respectivas justificativas, onde deverá também, prever
no relatório uma data para rcaltzeÍ as açóes que não foram cumpridâs. Além de conter tudo que
aconteceu no empreendimento durante o mês, referente ao Trabalho Social, o Relatório ainda deverá
conter.
í 5.6 A metodologia utilizada nas atividades, número de participantes, parceiros envolvidos, resultados
alcançados e sua correlação com os ob.jetivos específicos previstos no PTS e no PDST;
. Avaliação das atividades pela comunidade e pela equipe executora;
. Despesas do período em referência;
o A assinatura dos responsáveis técnicos da Pessoa Jurídica executora do trabalho, em conjunto
com representantes da Prefeitura Municipal de lmperatriz.

í5.7 Destacamos que os materiais a serem produzidos (íolders, cartilhas, outros) deverão ser
adequados ao público a que se destina, em têrmos de linguagem e atratividade. Os Relatórios
de Acompanhamento do Trabalho Social deverão ser preenchidos e entregues
impreterivelmente até O 5'DIA ÚTlL DE CADA MÊS. Após a assinatura do contrato, o repasse das
parcelas poderá soírer alteraçôes, de acordo com a execuÇão das atividades.

16. DO CRITERIO DE REAJUSTE
16.í. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
Contratada e a retribuiÇão da Administração para a justa remuneração será efetuada a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro jnicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n." 8.666/93.

í7. DAS PENALIDADES
17.1 - A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato previstas nos art. 86 e 87 da Lei no

8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
17.2 - A contratada, pela inexecuÇão, parcial ou total, ou atraso injustificado ficará sujeita à aplicação
das sansões administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93.
17.3 - Ocorrerá a rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do art. 78, da Lei 8.666/93, bem
como aos efeitos constantes nos arts. 79 e 80, da referida Lei.

í8. DO PRAZO DAVIGÊNCIA, EXECUÇÃO DO CONTRATO E LOCAL DE ENTREGA
18.1. O futuro contrato que advir deste Termo de Referência, vigorará até 31 de Dezembro de 2019 a
contar da data de sua assinatura.

18.2. O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme necessidade da
SEDES. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas
alteraçôes.

18.3. A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condições de ingestão,
conforme proposta apresentada, especificaçôes técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos,
dentro dos horários estabelecidos.

18.4. O recebimento dos alimentos não implica na sua aceitação definitiva, porquanto dependerá da
verificação do resultado, por membro da unidade a que se destina os mesmos, da satisfação de todas
as especificaÇões do Termo de Referência.
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í9 - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA
19.1 . Para a execução dos serviços identificados como Objeto Edital, a Pessoa Jurídica contratada
deverá obedecer rigorosamente às referencias do "Manual de instruções do Trabalho Social nos
Programas e Ações do Ministério das Cidades" aprovedo através da Portaria no21, de janeiro de 2O14,
disponível no endereço www.ministeriodascidades.gov.br'
19.2 A Pessoa Jurídica contratada deve possuir profissional com Íormação e qualificaÇão compatíveis
ao trabalho, para figurar como Responsável Técnico pela elaboração e execução dos serviços-
formação em Serviço Social ou Sociologia;
19.3 A qualificação tecnica dos profissionais prestadores de serviço e comprovação de experiência
será representada mediante a apresentaçâo de currÍculo, bem como a suficiência da equipe para a
execução do Trabalho Social;
19.4 A Equipe Tecnica dos profissionais do Teotônio Vilela I devera ser composta minimamente pelos
profissionais: 01 Coordenador das duas etapas do Teotônio Vilelal e ll (que poderá ter Íormação em
Serviço Social, Pedagogia ou Sociologia), 01 Assistente Social do PDST, 2 (dois) mobilizadores sociais
(poderá ter nível médio) e 2 (dois) Estagiário de Serviço Social, todos os proÍissionais devem
comprovar sua formação, experiência e habilidades em projetos de reassentamento,
habrtacional/recuperação de áreas degradadas. O coordenador terá como atribuição a gestão das duas
etapas do Proleto Técnico Social do Teotônio Vilela le ll, realizando o acompanhamento,
monitoramento e avaliação da execução do PDST.
- O Assistente Social terá como atribuição executar todas as ações do PDST, como elaboraçâo e envio
dos relatórios mensais para a lnstituição Financeira, realizar palestras, a avaliação contínua e visitas
domiciliares aos beneficiários do Teotônio Vilela I, desenvolvendo um acompanhamento sistemático de
todas as açôes.
- O lvlobilizador Social terá como atividade realizar visitas domiciliares, divulgar o projeto. fazer visitas
institucionais e realizar a pesquisa de satisfação Teotônio Vilela ll.
- O Assistente Administrativo apoiará a equipe nas rotinas administrativa de todo o projeto social
Teotônio Vilela L

19.5 A Equipe Técnica dos profissionais do PDST Teotônio Vilela ll devera ser composta minimamente
pelos profissionais: 01 Assistente Social, 2 (dois) mobilizadores sociais (poderá ter nível medio) e 01

Assrstente Administrativo (poderá ter nível médio) todos os profissionais devem comprovar sua
Íormação, experiência e habilidades em projetos de reassentamento, habitacional/recuperaçâo de
áreas degradadas.
- O Assistente Social terá como atribuição executar todas as ações do PDST, como elaboraçáo e envio
dos relatórios mensais para a lnstituiÇão Financeira, realizar palestras, a avaliação contínua e visitas
domiciliares aos beneficiários do Teotônio Vilela ll, desenvolvêndo um acompanhamento sistemático
de todas as ações.
- O Mobilizador Social terá como atividade realizar vrsitas domiciliares, divulgar o projeto, fazer visitas
institucionais e realizar a pesquisa de satisfação aos beneficiários do Teotônio Vilela ll.
- O Assistente Adminisíativo apoiará a equipe nas rotinas administrativa de todo o projeto socialdo
Teotônio Vilela ll.
19.6 O Quadro Técnico terá estabelecidos suas atribuiÇões e atividades, bem com,suas respectivas
formações profissionais, número de horas, valor da hora técnica trabalhada e o valor total a ser pago
por cada profissional, bem como a designação do profissional que coordenara a execução do PDST do
Teotônio Vilela le ll, fazendo o uso do mesmo valor e mesma composiÇão da equipe contratada no
presente termo de reíerência.
19.7 A equipe executora do PDST deverá ter um espaço físico adequado às necessidades, próximo ao
empreendimento paru a Íealizaçâo do Trabalho Social e do Piantão Social, com objetivo de evitar o
deslocamento das famílias. A empresa deverá equipar este espaço com materiais permanentes,
necessários à realizaçáo do Trabalho Social, sem quaisquer ônus advindos dos recursos do Projeto,
considerando que os recursos do FAR- Fundo de Arrendamento Social, Não podem ser destinados a
compra de equipamentos permanente. Este espaÇo físico deverá ser locado, se necessário.
'19.8 Plantôes Sociais: A empresa contratada deverá realizar plantôes sociais (em dias fixos) dentro
do empreendimento para a realizaçáo do Trabalho Social O Plantão Social funcionará em local definido.,l
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pela Equipe Técnica do PDST funcionando de segunda a sexta das 08:00 horas as '12:00 e das 14:00
as 18:00 horas. O plantão servirá para acolher e realizar escuta sensível da populaÇão beneficiária,
dando informações e esclarecimentos sobre o andamento do projeto social, sobre os direitos e deveres
de cada morador, atender e encaminhar as possíveis demandas, fortalecer os laços de integração
comunitária e realizar as inscrições dos cursos e acompanhamentos dos mesmos.
19.9 A Equipe Técnica da empresa contratada deverá registrar todo o processo de execuçáo do
trabalho social desenvolvido com as famÍlias, por meio de fotos com datas, ofícios, lista de presença
em livro de ata em todas as reuniões realizadas, ficha de inscrição dos cursos ofertados, relatórios
sociais, avaliações aplicadas com os beneficiários, entre outros, a fim de comprovação da execuÇão de
Objeto.do presente Termo.
19.10 E de inteira responsabilidade da empresa contratada, obedecer e executar com qualidade o que
esta estabelecida neste Termo de Referência, no PDST, prezando pela qualidade dos serviços
prestados às famílias contempladas pelo programa.
'19.1 1 A responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos e dos serviços executados da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequaçóes, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto relativo ao Trabalho
Social.
19.12 Haverá possibilidade de reprogramações das ações previstas no PDST, sempre que o atraso e
inviabilizar a execuçáo das ações do Trabalho Social, no intuito de compatibilizar o andamento dos
trabalhos.
19.13 Os custos do PDST deverão ser elaborados por atividades, em conformidade com as metas
estabelecidas, e que para cada atividade íique estabelecido qual produto deverá ser entregue pra fins
de comprovação/pagamento de cada uma delas.
19.14 A empresa contratada deverá exercer rigoroso controle dos cumprimêntos de prazos e valores
de acordo com o cronogramas de execução de atividades do PDST vigentes e aprovados pela CAIXA-
GIHAB;
1 9.15 Prestar esclarecimentos devidos quando questionados pela Secretaria de Desenvolvimento
Social -SEDES;
19.16 Apresentar o cronograma e planejamento mensal de atividades para em tempo hábil fomentar a
participaÇão dos beneficiários nas açôes propostas através de metodologia diversificada;
19.17 Garantir o transporte para os participantes dos cursos de geração de renda,
19.18 Fazer contato prévio com a coordenação da SEDES para a solicitaÇão de disponibilidade dos
espaÇos para os cursos;
í 9.1 I Participar das reunióes convocadas pela SEDES.
19.20 Executar os serviços, objeto do presente termo com prazo de execução imediato, a partir da data
da Ordem de Serviço, na quantidade especificada e local estabelecido;
19.21 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, máo de obra,
garantia e todas as outras despesas decorrente da contratação.
19.22 A responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou
representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de
serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis.
19.23 Garantir que a aÇão ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não
eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre
as partes.
'19.24 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art.'81 na
Lei 8.666/93.
í9.25 O Contratado fica obrigado a apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de
preços da proposta final ajustada ao último lance oÍertado pelo licitante vencedor sob pena de
recusa da assinatura do contrato.
19.26 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários. jt
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19.27 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitaÇão exigidas nesse termo, apresentando os comprovantes
que lhe forem solicitados pela Contratante.
19.28 Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condiçóes
inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a períeita
execução do objeto.
19.29 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.
19.30 A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Secretaria de Desenvolvimento
Social e Serviços Públicos ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execução deste
Contrato.
19.31 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento;
19.32 Pag todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, seguros mão-de-obra, garantia e
todas as despesas decorrentes da contrataÇão;
19.33 Executar os serviços, objeto do presente termo com ptazo de execução imediato, a partir da data
da Ordem de Serviço, na quantidade espectíicada e local estabelecido;
19.34 A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigaÇão assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas;
19.35 Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avenÇadas e as normas da Lei
8.666/93, respondendo pelas conseqúências de sua inexecução total ou parcial;

20. OAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE
A Contratante, além das obrigações por determinação legal, obriga-se a:

. Disponibilizar, tempestivamente, as informaçóes e condições necessárias para o bom desenvolvimento
dos serviços objeto deste Termo de Referência;

. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato,
visando a sua regularização.

. Realizar a supervisão da execução do Projeto de Trabalho Social e Plano de Desenvolvimento Sócio
Territorial.

o Analisar e deliberar, em conjunto a CAIXA-GIHAB sobre os pedidos de reprogramação das atividades.
. Acompanhar a execução dos serviços.

,-I. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

21.1. A FISCALIZAÇÂO da execução dos serviÇos será feita pela SEDES, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, o Termo de Referência, Pro.jeto de Trabalho Técnrco e Social, os prazos, as condições do
Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato.
21.2. A Secretaria de Desenvolvimento Social designará atraves de portaria o seu representante na
qualidade de fiscal, para recebimento e atesto do trabalho executado, objeto deste Contrato, Trabalho
Social, para acompanhar o processo de fiscalização do contrato, até a prestação final do serviÇo, ou
outros representantes, especialmente designados, que anotarão em registro própno todas as
ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na
forma do Artigo 67,§ 1o e 2o, da Lei no 8.666, de 2í.06.93.
21.3.Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso não previsto no Edital, no Termo de Referência, Projeto de Trabalho
Técnico e Social, nos Detalhes Executivos, nas Leis. nas Normas da SEDES, nos Regulamentos e em
tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com os serviços em questão e
seus complementos, ouvida a autoridade do órgâo.
21.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes a Administração
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21.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolose de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

§1o - Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO:
o A pessoa designada em portaria fará o acompanhamento sistemático da execução das
atividades do Trabalho Social, será informado com antecedência das atividades a serem realizadas.
. Possuir graduação em Serviço Social ou Pedagogia com experiência de prática profissional em
açôes socioeducativas em intervenções de habitação.
o Comunicar à Contratada, através do fiscal designado, qualquer problema que ocorra
durante a execuÇão dos serviços;
. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado no cronograma anexo ao termo de
referência;
. Fornecer atestados de capacidade tecnica quando solicitado, desde que atendidas as
Obrigações Contratuais;
. lnformar a Contratada eventuais defeitos, identifícados mesmo após o recebimento e exigir a
sua substituiÇâo ou reparaÇão, conforme o caso;
. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da
execuÇão do objeto deste Termo de Referência, para que se.jam adotadas as medidas corretivas
necessárias:
. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçóes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;
. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicaÇão de penalidades;
. Relatar oportunamente a SEDES ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades no
desenvolvimento dos serviços em relaÇão a terceiros.

22. DA RESCISÂO DO CONTRATO
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências
prescritas nos artigos 77 a81 da Lei n'8.666/93, de 21106/93.
22.í Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaÇões e prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaÇões e lentidão do seu cumprimento,
levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos
estipulados;
c) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execuçáo, anotadas na forma do parágrafo primeiro do
artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) A decretação da falência ou instauraÇão da insolvência civil;
g) A alteraÇão social ou a modificaçáo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execução do Contrato;
h) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas ê determinadas
pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
Administrativo a que se refere o Contrato;
i) A supressáo, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no. 8.666, de 21 de junho
de 1993,
j) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por pÂzo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensóes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
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mobilizaçóes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
k) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
l) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sançóes penais cabíveis.

23. DA SUBCONTRATAçAO
23.1. O contratado não poderá ceder, sub-rogar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste
Contrato por não haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar mediante prévia autorização,
por escrito, observando-se, quando concedida autorizaÇão para subcontratação, celebrar com terceiro
a quem subcontratar, Contrato com inteira obediência aos termos do Contrato original firmado com a
SEDES e sob a sua inteira em exclusiva responsabilidade e não poderá ultrapassar do valor do objeto
contratado, na forma determinada pela SEDES.

24. DA VIGENCIA DO CONTRATO
24.1. O prazo para execução dos objetos neste contrato é de '12 (doze) meses, sendo obrigatoriamente
08 meses para execuÇão das ações do PDST, período que deverá estar expficitado no Cronograma
Físico/ Financeiro do PDST.
24.2. A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida nas condições
estabelecidas no parágrafo 1o, incisos I a Vl, Art. 57 da Lei No 8666/93.
24.3. As Condições de reajuste, repactuaÇões, equilíbrio econômico-financeiro, rescisão, sanÇôes e as
demais normas deste termo de referência, deverão constar em cláusulas da minuta do contrato.

25. DO FUNDAMENTO LEGAL
25.1. A eventual e futura contratação de pessoa jurídica, para execução dos serviços, objeto deste
Termo de ReÍerência, se enquadra como serviÇo comum, de caráter contínuo, nos termos da Lei no
10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no Municípro pelo Decreto ÍVlunicrpal n.o 22l2OO7 , e
alterações; do Decreto no 2.271, de 07 de julho de '1997; da lnstrução Normativa SLTI/IIPOG No 02, de
30 de abril de 2008, da Secretária de Logística e Tecnologia da lnformação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG, e suas alteraÇões; e das demais legislações
correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n.' 8.666, de 21 de junho de .1gg3,

com suas alterações subsequentes.

26. DAS DTSPOS|ÇÕES GERATS
26.í. As empresas participantes do processo licitatório submetem-se a todas as condiçôes e
exrgências estabelecidas neste Edital.
26.2. A empresa vencedora no processo licitatório deverá executar os serviços, em conformidade com
o Termo de Referência e ProJeto detalhado, com os respectivos custos, até quinze dias úteis após na
homologação da licitação, dando garantia de qualidade sem despesa adicional à SEDES.
26.3. As empresas poderão se dirigir à SEDES no setor de Projetos Sociais para eventuais dúvidas até
as í4:00 de segunda a sexta.
26.4. Após a declarâção do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à
intenção de interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto licitado, que posteriormente
será submetido à homologação da autoridade superior.
26.5. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade
incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.
26.6. O contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressôes do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1o, da Lei n" g.666/g3.
26.7. A Prefeitura Municipal de lmperatriz (MA), através de seu ordenador de despesas, poderá revogar
a licitação por razôes de lnteresse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinentê e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocaÇão de terceiros, mediante parecer escrito e dêvidamente fundamentado.
26.8. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
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física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão Presencial.
26.9. Os recurso ê contrarrazões de recurso, bem como impugnação ao Edital, deverão ser dirigidos
ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, o qual deverá
receber, examinar e submetêlos a autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.
26.10. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que, tendo aceitado sem
objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem.
26.11. A participação nêsta licitaÇão implica na aceitaÇão plena e irrevogável das respectivas
exigências e condiçóes.
26.12. O(a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá promover
diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do procêsso, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
26.13. Nâo serão considerados motivos para desclassificação simples omissôes ou erros formais da
proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não pre.ludiquem o processamento da
licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes.
26.'14. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade
e a seguranÇa da contratação/fornecimento.
26.15. Em caso de discrepância entre os anêxos e o Edital, prevalecerá à redaÇão deste instrumento
convocatório.
26. 16. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administraçáo Pública Municipal,
deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
26.17. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
franqueada aos interessados na licitação.
26. í 8. As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes, serão
publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus representantes.
26.19. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas
fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver suspenso.
26.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
dia do vencimento.
26.21. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.gov.br, ou obtidos
mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão
Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano Santos,
1657, Bairro Juçara, lmperatrizluA - CEP 65900-505, estando disponível para atendimento em dias
úteis, das 08h às 12h e das 14h às 18h.
26.22. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações sobre o Edatal deste Pregão Presencial deverão
ser protocolizados, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 18:00 horas no
Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, localizado na Rua Urbano Santos, 1657, Baino
Juçara, lmperatrizllr[A - CEP 65900-505, ou mediante via postal com Aviso de Recêbimento (AR)
enviado ao endereço indicado acima.
26.23. Não serão considerados os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações enviados
por íax, e-mail ou vencidos os respectivos prazos legais.

lmperatrizJMA, 18 de junho de 2019

i..
La\y's.

Janaípa' Lima Araújo Ramos
Secretária de Desenvolvimento Social
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PREGÃO PRESENCIAL NO 02í12019 - CPL

ANEXO I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)

de

Prezados Senhores.

(empresa), com sede na cidade de , na Rua_, no

inscnta no CNPJ/ÍVIF sob o número_, neste ato representada por
eRGno_, portador do CPF no , abaixo

assinado, propõe a Secrêtaria de Desenvolvimento Social, os preÇos infra discriminados, para
Contratação de empresa especializada em execução de trabalho social para a prestação de serviços
previsto no PDST - Plano de Desenvolvimento Socioterritorial a ser desenvolvida com os beneficiários
dos empreendimentos do Programa Minha Casa tVlinha Vida - Recursos FAR - Faixa I, conforme
previsto na Portaria do Í\/inrstério das Cidades no 21, de 22 de laneiro de 2014, objeto do PREGÃO
PRESENCIAL n' 021 12019-ÇP t.

a) PÍazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura.

b) lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela

Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de Dezembro de 2019.

c) Preço Total por extenso R$............ (

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara, lmperatriz/MA - CEP 65900-505
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TERMo nn nrrBRÊxcrA rARA ucrraçÁo Do rRABALtro rÉcxIco
SOCIAL NO EMPREENDIMENTo ITAMAR culnÁ I E II - pRocRÁMA
MINHA CASA MINHA VIDA R-ECURSO FAR FLTNDO DE
ARREDAMENTO RESIDENCIAL COM I.OOO F.qNrÍr,tas

8sY
YU,l..

1. JUSTIFICATIVA

O Programa Miúa Casa Miúa Vida- recurso FAR, é um programa do Govemo

Federal em parceria com Estados, Municípios, empresas e movimentos sociais que tem

por finalidade criar mecanismo de incentivo à produção ou reforma de habitações rurais.

Conforme Portaria Interministerial n'9912016, a Faixa I do Programa Miúa

Casa Miúa Vida-FAR destina-se a famílias cuja renda familiar bruta mensal não

ultrapasse R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais).

Os parâmetros para definição de critérios, inscrição, hierarquização e demanda

seguem a legislação que regula a matéria" em especial a Portaria no 412 de 06 de agosto

de 2015, do Ministério das Cidades. A referida portaria prevê, prir:ritariamente: o

atendimento as famílias residentes em áreas de risco, insalubres ou gue teúam sido

desabrigadas; família que teúam mulheres como responsáveis pela unjdade familiar; e

famílias de que façam parte, pessoas com deficiências e idosos. A,:rescentando os

termos adicionais locais de Imperatriz grupo de 02 ou mais famílias que residem no

mesmo domicilio, família que teúa membro assistido de forma sistemática por

programas do sistema govemamental nas iireas de saúde e assistência social.

Considerando o perfil das famílias atendidas pelo Programa (famílias são

provenientes de areas de risco, possuem baixa escolaridade e se encontram em situação

de rulnerabilidade social e econômica), para garantir a sustentabilidade das

intervenções, a coneta apropriação dos espaços construídos, acesso aos serviços, o

empoderamento das comunidades e para a promoção da melhoria contínua dos

Rua Hermes da Fonseca, 49 - Centro CEP - 65.900-000 ,.k
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empreendimentos, o Programa propõe o Trabalho Social como

obrigatória do processo de pÍodução do empreendimento.

Conforme regulamentação é de responsabilidade do município de Imperatriz a

realização do Trabalho Técnico Social. A Portaria 2l do Ministério das Cidades

estabelece que o Trabalho Social poderá ser realizado de forma direter ou mista. Para

Tanto, se faz necessiírio à contratação de empresa especializada, considerando que o

número de famílias a serem beneficiadas é incompatível com a esttutura funcional

disponivel para a prestação dos serviços pretendidos. 
r. . I, i . .
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Contratação de empresa especializada, isto é, aquela que teúa em suas a

finalidades a execução de trabalho social, devidamente comprovada F,or meio do seu

estatuto ou contrato social, e comprove experiência na prestação de serviços previsto no

PDST- Plano de Desenvolvimento Socioterritorial a ser desenvolvida com os

beneficiários dos empreendimentos do Programa Miúa Casa Miúa \/ida - Recursos

FAR- Faixa I, conforme previsto na Portaria do Ministério das Cidades no2l, de 22

de janeiro de 2014.

Os serviços serão executados nos empreendimentos Itamar Guará I e Itamar

Guará II localizado no Bairro de mesmo nome, localizado na mzrgemr direita da BR-

010, no sentindo Brasília, nas mediações do Posto Vale do Sol. Trata-se de

empreendimento constituído de 1.000 unidades habitacionais, diviididos em 500

unidades habitacionais em construção horizontal.

O grnpo das 1.000 famílias beneficiadas com o empreendimento é constituído por

famílias cujo critérios foram estabelecidos de acordo com a portaria 610/2012 famílias

residentes em iirea de risco ou insalubres ou que teúa sido desabrigadas, famílias com

mulheres Íesponsável pela unidade familiar, grupo familiar que possua pessoa com

deficiência, grupo familiar que possua idoso como componente familiar, grupo de 02 ou

mais famílias que residem no mesmo domicilio, família que teúa membro assistido de

forma sistemática poÍ programas do sistema govemamental nas iireas de saúde e

assistência social.

3. VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Rua Hermes da Fonseca, 49 - Centro CEP - 65.900-000 \ S!4
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o valor nr,íximo do con*aro previsto para os produtos a serem #Ji!#ur" u ,
\,seguinte:

3.1 Dados da contratação

3.2 Valores da intervenção

3.3 Valor Dotação Orçamentária do Itamar Guará I

Rua Hermes da Fonseca- 49 - Centro CEP - 65.900-000

Contrato Caixa: 318.498-37

J

Programa Miúa Casa Minha V ida

Fonte de recursos: Fundto de

Arrendamento Residencial - FAR
Ação,Modalidade: Construção de lInidades

I Iabitacionais

Empreendimento: ITAMAR GU I

UF: MAMunicípio: Imperatriz

Prefei peratizImdeunlclMtura pal

Executor da intervenção: Prefeitura Municipal de ImPeratriz

Contrato Caixa: 318.499-41Programa Miúa Casa Minha Vida

Fonte de recursos: Fundo de

Arrendamento Residencial - FAR
Ação,Modaiidade: Construção de Uni

Habitacionais

dades

Empreendimento: ITAMAR GII II
UF: lúA

Proponente/Agente Promotor: Prefeitua Municipal de ImPeratriz

Executor da intervenção: Prefeitura Municipal de Imperatriz

209.852,17209.852,17318.498-37Repasse/Financiamento

225.208,6122s.208,6r318.499-41Repasse/Financiamento
435.060,78Valor Global da Licitaçao

3.050,003.050,00318.499-41Repasse/Prefeitura

3.050,003.050,00318.,198-37Repasse/Prefeitura

6.100,00Valor total da Prefeitura
41t.160,78Valor total do PDST

FonteUnidade Orçamentiíria : 16.001.08.482.0032.13

Projeto/ Atividade: Miúa Casa Miúa Vida - PMCMV

01

oeratri2. ma .sov.br

Ficha

LI

Município: Imperatriz

Proponente/Agente Promotor:



,l!v,!^(Empreendimento Itamar Guará I) Plano de Desenvolvimento

Socioterritorial - PDST)

W)-

3.3.90.30.99 Material de Consumo 1:i99 0034

3.3.90.30.99 Material de Consumo 3ti46 00i

Unidade Orçamenrária: 1 6.001.08 .482.0032.1301

Projeto/ Atividade: Miúa Casa Miúa Vida - PMCMV

(Empreendimento Itamar Guará I) Plano de Desenvolvimento

Socioterritorial - PDST)

Ficha Fonte

3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1(i00 0034

3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31i47 001

13t-to
'çi t i.t i::; t:l

3.4 Valor Dotação Orçamentária do Itamar Guará II

4. DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

4.1 Modalidade de Licitação

4.1.1 O certame Licitatório será realizado na modalidade de Pregão Fresencial, em

conformidade com a Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no

Mnnicípio pelo Decreto Municipal n.' 2212007, e Lei n.o 8.666, de 21 d,e julho 1993 e

suas alterações.
Rua Hermes da Fonseca, 49 - Centro CEP - 65.900-000
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Unidade Orçamentilria: 16.001.08.482.0032. 1 301

Projeto/ Atividade: Miúa Casa Miúa Vida - PMCMV

(Empreendimento Itamar Guará II) Plano de Desenvolvimento

Sociotenitorial - PDST)

Ficha Fonte

3.3.90.30.99 Material de Consumo 1599 0034

3.3.90.30.99 Material de Consumo 3646 001

Unidade Orçamentrária: 16.00i.08.482.0032.1301

Projeto/ Atividade: Miúa Casa Minha Vida - PMCMV

(Empreendimento Itamar Guaní II) Plano de Desenvolvimento

Socioterritorial - PDST)

Ficha Fonte

3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros * Pessoa Jurídica 1600 0034

3.3.90.39.99 Ouhos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0013647
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4.2 Tipo de Licitação

4.2.lSerá adotado na Licitação o critério de julgamento com base no MEI{OR PREÇO I

GLOBAL, na forma prevista na art. 45,§ 1", I, da Lei n" 8.666/93.

5.2 O valor global estimado para aquisição do material objeto deste Termo de

Referência é de R$ 435.060,78 (quatrocentos e trinúa e cinco mil e sessenÍa reais e

setentâ e oito centavos).

5.3. No preço resultante da proposta vencedora da licitação, incluem todas as despesas

com impostos, seguros, ftetes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre

os serviços.

Pela efetiva execução dos serviços e pelo exato cumprimento das obrigações

assumidas, na forma do Edital de Licitação, a prefeitura efetuará o pagamento à

contratada conforme previsto no contrato de prestação de serviços;, mediante a

apresentação dos produtos e após a aprovação dos mesmos pela CAXA. Correção por

conta exclusiva da contratada todos os tributos devidos sobre as obrigaçeies decorrentes

do objeto deste Edital, bem como as contribüções a Previdência Social, encargos

trabalhistas, prêmios de seguo e acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas

que se façam necessárias à execução dos serviços contratados, ressaivadas as despesas

decorrentes da execução do Projeto Técnico de Trabalho Social.

O valor estimado para execução do Projeto Técnico liocial será de

R$ 435.060,78 (quatrocentos e trinta e cinco mil e sessenta reais e setenta e oito

centavos) que deverá ser aplicado mediante cronogmma fisico-financeiro aprovado e

todas as despesas efetuadas deverão ser comprovadas mediante notas fiscais e recibos

condizentes com cada despesa.

6. FORMA DE PAGAMENTO

Rua Hermes da Fonseca. 49 - Centro CEP - 65.900-000
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s. Dos PREÇOS

5.1. O preço estimado para a aquisição do material objeto deste Termo de Referência no

Itamar Guará I é de R$ 209.852,17 (I)uzenúos e nove mil oitocentos e cinquenta e dois

reais e dezessete centavos), e do Itamar Guará II é de R$ 225.208'61(Duzentos e vinte

cinco mil duzentos e oito reais e sessenta e um centavos).

ry\
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O repasse das parcelas ocorrerá de acordo com o crono bolso 0,\
fisico-financeiro aprovado (parte integrante do PDST a ser apresentado), em total trl-]
conformidade com as metas, produtos e prazos estabelecidos, contendo em 08 meses as

atividades a serem desenvolvidas. O repasse oconerá mediante a apresentação do

Relatório e seus anexos. O Relatório de Acompanhamento de Trabalho Técnico

Social - O Relatório de Acompaúamento de Trabalho Social visa comprovar a

realizaçáo das atividades conforme previstas no Projeto, bem como justificar a

impossibilidade de realização e a avaliação da efetividade das açõers para que, se

necessário, reprogramáJas. O Relatório, conforme modelo dispo:nibilizado pela

GIHAB, deverá conter os seguintes docurnentos em anexo: Relatório Social, registro

fotográfico com data, lista de frequênci4 cópia da ata de reunião (se ho uver), avaliação

das atividades desenvolvidas, fichas de registro de acompaúamento individual das

famílias, cópia do material de diwlgação utilizado, material did.ático e outros

documentos relacionados à execução do Trabalho Social, ou seja, no relatório social

mensal serão registradas todas as atividades realizadas constantes no projeto, as que

foram realizadas e as que não foram possíveis de realizar no mês previsto, com suas

respectivas justiÍicativas, onde deverá também, prever no relatório uma data para

realizar as ações que não foram cumpridas. Além de conter tudo que aconteceu no

empreendimento durante o mês, referente ao Trabalho Social, o Relatódo ainda deverá

conter:

A metodologia ',stilizaÃa nas atividades, número de participantes, parceiros

envolvidos, resultados alcançados e sua conelação com os objetivos específicos

previstos no PTS e no PDST;

o Avaliação das atividades pela comunidade e pela equipe executom;

t Despesas do período em referência;

o A assinatura dos responsáveis técnicos da Pessoa Jurídica execulora do trabalho,

em conjunto com representantes da Prefeitura Municipal de Alvorada.

Destacamos que os materiais a serem produzidos (folders, cartilhas, outros)

deverão ser adequados ao público a que se destina, em termos de linguagem e

atratividade. Os Relatórios de Acompanhamento do Trabalho Social deverão ser

preenchidos e entregues impreterivelmente aÍé O 5" DIA ÚTIL Dli, CADA MÊS.

,T(Rua Hermes da Fonseca, 49 - Centro CEP - 65.900-000
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com a execução das atividades. B
cP

T.DocRrrERroDEREAJUSrE 'àr1o
7.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os enc&goJ f,/ú,L
da Contratada e a retribuição da Administração para ajusta remuneraçiio será efetuada'

a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da

alínea "d" do Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.

S.OBRIGAÇÁO DA CONTRATADA

8.1. Para a execução dos serviços identiÍicados como Objeto deste Termo de

Referência, a Pessoa Jurídica contratada deverá obedecer rigorosamente às

referencias do "Manual de instruções do Trabalho Social nos Programas e Ações

do Ministério das Cidades" aprovado através da PoÉaria n'21, de janeiro de

2014, disponível no endereço .mtn tériodascidades. ov.br

o A Pessoa Juridica contÍatada deve possúr profissional com formação e

qualificação compatíveis ao trabalho, para figurar como Responsáv,:l Técnico pela

elaboração e execução dos serviços- formação em Serviço Social ou Sc,ciologia;

. A qualificação técnica dos proÍissionais prestadores de serviço e comprovação

de experiência sera representada mediante a apresentação de currículo, bem como a

suficiência da equipe para a execução do Trabalho Social;

o A Equipe Técnica dos profissionais devera ser composta mimmamente pelos

profissionais: 01 Coordenador das duas etapas do Itamar Guaní I ( que deverá ser

formagão em Serviço Social, Pedagogia Sociologia, entre outros), 0l Assistente

Social do PDST, 2 (dois) mobilizadores sociais (poderá ter nível médio) e 0l

Assistente Administrativo (poderá ter nível médio) todos os profissionais devem

comprovar sua formação, experiência e habilidades em projetos de reassentamento,

habitacionaVrecuperação de iireas degradadas. O coordenador terá como atribuição a

gestão das duas etapas do Projeto Técnico Social do Itamar Guará I e II, realizando o

acompaúamento, monitoramento e avaliação da execução do PDST.

- O Assistente Social terá como atribuição execut todas as ações do PDST, como

elaboração e envio dos relatórios mensais para a Instituição Financeira, realizar

Rua Hermes da Fonseca, 49 - Centro CEP - 65.900-000
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palestras, a avaliação contínua e visitas domiciliares aos beneÍiciári o, aoMkuura
I, desenvolvendo um acompanhamento sistemático de todas as ações. -

- O Mobilizador Social terá como atividade realizar visitas domiciliares, dirulgar o

projeto, fazer visitas institucionais e realizar a pesquisa de satisfação.

- O Assistente Administrativo apoiará a eqüpe nas rotinas administrativa de todo o

projeto social.

. A Equipe Técnica dos profissionais devera ser composta minimamente pelos

profissionais: 01 Assistente Social do PDST Itamar Guará II,2 (dois) mobilizadores

sociais (poderá ter nível médio) e 01 Assistente Administrativo (poderá ter nível

médio) todos os profissionais devem comprovÍlÍ sua formação, experiência e

habilidades em projetos de reassentamento, habitacional/recuperação de areas

degradadas.

- O Assistente Social terá como atribuição executar todas as ações clo PDST, como

elaboração e envio dos relatórios mensais para a Instituição Financeira, realizar

palestras, a avaliação contínua e visitas domiciliares aos beneficiários do Itamar Guará

II, desenvolvendo um acompanhamento sistemático de todas as ações.

- O Mobilizador Social terá como atiüdade realizar visitas domiciliares, dilulgar o

projeto, fazer visitas institucionais e realizar a pesquisa de satisfação.

- O Assistente Administrativo apoiará a equipe nas rotinas administrativa de todo o

projeto social.

o O Quadro Técnico terá estabelecidos suÍts atribuições e atividades, bem

como,suÍs Íespectivas formações profissionais, número de horas, valor da hora técnica

trabalhada e o valor totâl a ser pago por cada profissional, bem como a designação do

profissional que coordenara a execução do PDST do Itamar Guará I e II, fazendo o uso

do mesmo valor e mesma composição da equipe contratada no presente termo de

referência.

r A equipe executora do PDST deverá ter um espaço fisico adequado ?s

necessidades, próximo ao empÍeendimento pam a realizzção do Trabalho Social e do

PlanüÍo Social, com objetivo de evitar o deslocamento das famílias. A empresa deverá

equipar este espaço com materiais permanentes, necessririos à realizaçáo do Trabalho

Social, sem quaisquer ônus advindos dos recursos do Projeto, cons:iderando que os

recursos do FAR- Fundo de Arrendamento Social, Não podem ser destinados a

t\o
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compra de equipamentos pennanente. Este espaço físico deverá ser ocado, se

necessarlo.

. Plantões Sociais: A empresa contratada deverá realizar plantties sociais (

dias fixos) dentro do empreendimento paru a rea\izaçáo do Trabalho Social O Plantão

Social frrncionará em local definido pela Equipe Técnica do PDST .funcionando de

segunda a sexta das 08:00 horas as 12:00 e das 14:00 as 18:00 ho::as. O plantão

servirá para acolher e realizar escuta sensível da população beni:ficiiiria, dando

informagões e esclarecimentos sobre o andamento do projeto social, sobre os direitos e

deveres de cada morador, atender e encamiúar as possíveis demandas, fortalecer os

laços de integração comunitiiria e realizar as inscrições dos cursos e acompanhamentos

dos mesmos.

o A Eqúpe Técnica da empresa contÍatada deverá registrar todc' o processo de

execução do trabalho social desenvolvido com as famílias, por mei(l de fotos com

datas, oficios, lista de presença em liwo de ata em todas as reuniões realizadas, ficha

de inscrição dos cursos ofertados, relatórios sociais, avaliações aplicadas com os

beneficiarios, entre outros, a fim de comprovação da execução de Obieto do presente

Termo.

. É de inteira responsabilidade da empresa contratada, obedecer e executar com

qualidade o que esta estabelecida neste Termo de Referência, no PDSll, prezando pela

qualidade dos serviços prestados as famílias contempladas pelo prograna'

r A responsabilidade pela qualidade dos materiais fomecidos e dos serviços

executados da empresa contÍatada para esta finalidade, inclusive a promoção de

readequações, sempÍe que detectadas impropriedades que possam comprometer a

consecução do objeto relativo ao Trabalho Social.

r Haverá possibilidade de reprogramações das ações previstas no PDST, sempre

que o atraso e inviabilizar a execução das ações do Trabalho Socid, no intuito de

compatibilizar o andamento dos trabalhos.

. Os custos do PDST deverão ser elaborados por atividades, ern conformidade

com as metas estabelecidas, e que para cada atividade fique estabelecrido quai produto

deverá ser entregue pra fins de comprovação/pagaÍnento de cada uma delas.

. A empresa contratada deverá exercer rigoroso controle dos cumprimentos de

prazos e valores de acordo com o cronogramas de execução de ativ:Ldades do PDST

vigeníes e aprovados pela CAIXA-GIHAB;
Rua Hermes da Fonseca, 49 - Centro CEP - 65.900-000
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. Prestar esclarecimentos devidos quando questionados

Desenvolvimento Social -SEDES;

o Apresentar o cronogÍÍrma e planejamento mensal de atividades paÍa em tempo

hábil fomentar a participação dos beneficiarios nas ações propostas aftavés de

metodologia diversifi cada;

o Garantir o transpoÍte para os participantes dos cursos de geração rle renda;

o Fazer contato prévio com a coordenação da SEDES para a solicitação de

disponibilidade dos espaços para os cuÍsos;

. Participar das reuniões convocadas pela SEDES.

o Executar os serviços, objeto do presente termo com prazo de execugão

imediato, a partir da data da Ordem de Serviço, na quantidade especificada e local

estabelecido;

r Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão

de obra, garantia e todas as ouÍâs despesas decorrente da contratação.

. A responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus

empregados, ou repÍesentantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,

inclusive os decorrentes de serviços ou aqúsições com vícios ou defeitos,

constatiáveis.

. Garântir que a ação ou omissão, total ou parcial, da frscalt.zaçáo do setor

compotente, não eximirá o fomecedor de total responsabilidzrde quanto ao

cumprimento das obrigações pactuadas entÍe as partes.

o A assinatura do contrato poÍ pessoa competente deverá ser e fetuada em um

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Conhatada, sob pena das

sanções previstas no art.o 81 na Lei 8.666193.

o O Contratado fica obrigado a âpresentâr no ato da assinatura do contrato a

planilha de preços da proposta final ajustada ao último lance, ofeúado pelo

licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.

. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições refl:rentes às leis

trabalhistas, previdenciiirias e de segurança do trabalho de seus funcionarios.

o Manter durante a execução do contÍato, em compatibilidade com as obrigações

por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas nesse termo,

apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante.

Rua Hermes da lonseca, 49 - Centro CEP - 65.900-000
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. comunicar à fiscalização da contraÍante, por escrito, or*0" tÍlr}furor".
condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fat'os que possaÍn

N"

CP
L

prejudicar a perfeita execução do objeto.

. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do

contrato.

o A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Secretaria de

Desenvolvimento Social e Sewiços Públicos ou a terceiros, decorrente de culpa ou

dolo durante a execução deste Contrato.

o A inadimplência da Contratada, com referência aos encaÍgos trabalhistas, fiscais

e comerciais, não transfere à ContÍatante ou a terceiros a responsabilidade por seu

pagamento;

. Pagar todas as despesas, tai§ como taxas, impostos, tributos, seguros mão-de-

obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação;

. ExecutaÍ os serviços, objeto do presente termo com prazo de execução

imediato, a partir da data da Ordem de Serviço, na quantidade especificada e local

estabelecido;

o A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar

o instrumento equivalente, dento do prazo estabelecido pela Administração,

caracÍeiza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às

penalidades legalmente estabelecidas;

o Executar fielmente o contÍato, de acordo com as cláusulas avençadas e as

normas da Lei 8.666191, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou

parcial;

9.OBRIGAÇAÕ DO CONTRATAI\TE

9,1 Da Contratante

A Contratante, além das obrigagões por determinação legal, obriga-se a:

r Disponibilizar, tempestivamente, as informações e condições necessárias para o

bom desenvolvimento dos serviços objeto deste Termo de Referê:ncia;

. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no

cumprimento do contrato, visando a sua regularização.

r Realizar a supervisão da execução do Projeto de Trabalho Social e Plano de

Desenvolvimento Sócio Territorial.

. Analisar e deliberar, em conjunto a CAXA-GIHAB sobre os pedidos de

reprogamação das atividades.
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Acompanhar a execução dos serviços. "aD

I(). DO ACOMPANHAMENTO E DA FI§CALIZAÇAO

to.l,A FISCALZAçÃO da execução dos serviços será feita pela SEMDUH, através de

seusrepresentantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir

rigorosamente os detalhesexecutivos, o Termo de Referência, Projeto de Trabalho

Técnico e Social, os prazos, as condições doEdital, a PROPPOSTA Dli PREÇOS e as

disposições do Contrato.

10.2.A Secretaria de Desenvolvimento Social designará através de portaria o seu

representante na qualidade de fiscal, para recebimento e atesto do trabalho executado,

objeto deste Contrato, Trabalho Social, para acompaúar o processo de fiscalização do

contrato, até a pÍestação final do serviço, ou outros representantes, especialmente

designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que

for necessiário à regularização das faltas ou defeitos observados na formir do Artigo 67,§

l'e 2', da Lei n'8.666, de 21.06.93.

l0.3.Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, todo e

qualquer casosingular, duvidoso ou omisso não previsto no Edital, no Termo de

Referênci4 Projeto de TrabalhoTécnico e Social, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas

Normas da SEDES, nos Regulamentos eem tudo mais que, de qualquer forma, se

relacione, direta ou indiretâmente, com os serviços emquestzio e seus complementos,

ouvida a autoridade do órgão.

10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou

comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para

a adoção das medidas convenientes a Administração.

10.5. A fiscalização de que hata esta cláusula não exclui nem reduz a rcsponsabilidade

da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros,

resultantes de agão ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou

prepostos.

§lo - Compete, aind4 especificamente à FISCALIZAÇÃO:
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A pessoa designada em portaria fará o acompanhamento sistemilt^"fiALr#*
das atividades do Trabalho Social, será informado com antecedência das...

:
atividades a serem realizadas. i

o Possuir graduação em Serviço Social ou Pedagogia com experiilncia de prática "

profissional em ações socioeducativas em intervenções de habitação.

. Comunicar à Contratada, através do fiscal designado, qualquer problema que

ocorra durante a execução dos serviços;

o Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado no cÍonograma anexo ao

termo de referência;

r Fomecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desd,e que atendidas

as Obrigações Contraruais;

. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o

recebimento e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o 'laso;

r Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constantes da execução do objeto deste Termo de Referência, para que sejam

adotadas as medidas corretivas necessárias;

o Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada" de

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

o Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;

o Notificar previamente à Contratad4 quando da aplicação de penalidades;

o Relatar oportunamente a SEDES ocorrência ou circunstância que acarretar

dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros.

II. DÀ EXECUÇÁO DO INSTRUMENTO DE PLANO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL

O Programa Miúa Casa Miúa Vida na cidade de Imperatriz encontÍa-se com

as obras do empreendimento ItaÍnar Guará II finalizados e consequentemente todas as

Unidades Habitacionais já foram entregues no ano de 2013, no qual Íbi desenvolvido

pela a eqúpe da Prefeitura a fase Pré-Contratual os eixos: Preparação para assembléia

do sorteio, Preparação para a contÍatação, onde os beneficiiírios foram esclarecidos

sobre o PMCMV, as cláusulas do conüato e as atividades do PDST, dando continuidade

a toda execução da etapa: Pós-Contratual do Trabalho Técnico Social.

fv o

P
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O Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST justifica-se paÍa

finalização da etapa pós-contratual através dos eixos: Acompanhamento e gestão social

da intervenção, Educação ambiental e patrimonial e Desenvolvimento Socioeconômico,

que caberá a ser realizados por meio da execução mista.

\

-l3r

ll.1 Fase Pós Contratual 'ê t:; '' ':s5Ü
Esta fase se inicia logo após a assinatura dos contratos/mudança das fffiÉ#as= ú-!/fu*

paÍa as novas moradias, garantindo uma execução tempestiva de fonna a atender às/

necessidades das famílias quando da sua entrada no empreendimenlo. Compreende

aexecução do PDST. A descrição deste Instrumento de Planejamento consta no item

11.1.2 Elaboração e implementação/execução Instrumento de l'lanejamento -

Plano de Desenvolvimento Sócio Territorial.

I1.2.1. Considerações

O PDST deverá conter, no mínimo, o descrito nos itens a seguir:

a) identificação: órgão responsável pelo Trabalho Social, dados do empreendimento,

da macroárea, do responsável técnico; número de famílias beneficirírizs, tipologia das

unidades habitacionais;

b) objetivos: deÍinidos com base nÍls aÍiculações intersetoriais e na

mobilização/fortalecimento da comunidade, com metas de curto, médio ,e longo prazo;

c) ações e estratégias de execução: definidas a partir dos resultados obtidos pela

caracterização da macroiirea e pelo diagnóstico das famílias beneficiiirias, descrevendo

as atividades, a metodologia, as técnicas e os instrumentos a seÍem utili:zados, com base

no conteúdo descrito nos quatro eixos;

c.1) na definição da estÍatégia intersetorial deverão constar os atores/parceiros

mobilizados para cada ação prevista e seus respectivos compromissos a:isumidos, com o

comprometimento formal dos setores envolvidos.

d) monitoramento: deve explicitar os mecanismos que serão utilizados pelo Ente

Público para monitorar as ações do PDST, considerando os objetivos d,3 curto, médio e

longo prazo, assim como os arranjos de gestão definidos;

e) equipe de Trabalho Social: com descrição das atividadesi atribúções do

Responsável Técnico/Coordenador do Trabalho Social e de cada integrante, além das

respectivas formações profi ssionais;

)t(\Rua Hermes da Fonseca, 49 - Cenho CEP - 65.900-000
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Í) orçamento: contendo os custos das ações/atividades a serem implementadas,

distinguindo as que serão executadas com recursos do trabalho social das que serão

reâlizadas com recuÍsos complementares, especificadas as fontes dos recursos;

g) cronograma físico-Íinanceiro: contendo o tempo e custos de execugão de todas as

ações/atividades previstas no PDST.

.o

-t:
\-:
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11.2.2. Abrangência de Atividades do PD§T ,i

O PDST é o Plano de Pós Ocupação, que objetivará desenvolver atividades que

integração territorial dos beneficiiírios, à inclusão social e ao d.esenvolvimento

econômico. Para isso, como uma das ações iniciais, recomenda-se a previsão de

acompaúamento social para as famílias, preferencialmente estipulanclo e divulgando

local, datas e horários previamente definidos, de maneira a facilitar o acesso dos

beneficiários.

O PDST deverá compreender as seguintes atividades, as quais são mars abrangentes e

mais aprofundadas (são atividades estrutuantes):

a) Instituição ou consolidâção das organizações de base' estimulando a criação de

organismos representrtiyos dos beneÍiciários e o desenvolvimenúo de grupos sociais

e de comissões de interesses.

Em um mesmo território podem existir viírias maneiras de organização, não é preciso

que se defina uma única como a mais adequada, mas que estas orgimizações sejam

recoúecidas e legitimadas pelos moradores como rcpresentativas. Então, para a

execução destas ações é necessiirio que se identifique os tipos de organização pÍesentes

no tenitório e a forma como o grupo recoúece e legitima sua repÍesentação.

A existência de viírias organizações de base, desde que não conflitern em termos de

atribúções, é bastante enriquecedora para o processo de desenvolvimenl.o do território.

O conceito de govemanga local deve ser trabalhado, no qual a nrrção de rede é

fundamental para o estabelecimento de convergência dos interesses coletivos e

fortalecimento da representatividade.

b) Apoio à formalização de associação de moradores e outras organrizações de base,

registro do esúatuto e outros documentos, quando for o caso' inclusive na

modalidade loteamento.

O apoio que esta atividade estabelece é o necessiirio à devida formalização das

associações e organizações de base, não somente no sentido de envidar esforços nas
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tratativas para a convergência de agões e articulações a" p*""'i^, *#
financeiro, se for preciso.

l6
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E importante asseguÍar que as organizações a serem apoiadas sejam, de fatô 3

legitimadas pela comunidade.

c) Identilicação e capacitaçÍio de lideranças e grupos representativos em processo§

de gestão comunitária.

A identiÍicação dessas representações, a valorização dos talentos existentes e o devido

processo de desenvolvimento no sentido de fortalecer a participação dessas pessoas em

processos decisórios, são fundamentais para que sejam capazes de construir soluções

factíveis e adequadas aos interesses e necessidades coletivos. A busca pela ampliação

do quantitativo de lideranças e da participação deve ser uma constante no trabalho

social, favorecendo a altemância do poder por toda a rede da govemança local, evitando

a centralização das informações e decisões.

d)Criação,reorganização,fortalecimentoeformalizaçãodeentidadesda

sociedade civil da macroárea que pre§tem serviços no território, visando à inclusão

produtiva, econômica e social das famflias. Deve-se identificar a existência de

entidades voltadas à inclusão socioprodutiva ou a oportunidade de criação dessas

entidades, a partir de grupos, minimamente, organizados na macroár'ea, paÍa que o

trabalho social veúa a fomentar ações de capacitação, elevação da escolaridade,

empreendedorismo individual e solidário, adeÍentes àts características rlo território, na

perspectiva de elevação da renda familiar, contribuindo para a fixação das famílias no

empreendimento.

e)Apoioàparticipaçãocomunitáúanapactuaçãoepromoçãodeatitudese

condutas ligadas ao zelo e ao bom funcionamento dos e§pâços comun§'

equipamentos sociais e comunitários disponibilizados, assim como de normas de

convivência, promovendo a paúicipação dos beneÍiciários.

No caso de empreendimentos em forma condomínio, é necessário prever ações que, em

conjunto com o pÍoces§o de Gestão Condominial e Patrimonial, apoiem e orientem o

grupo gestoÍ a encontrar formas de sensibilizar os moradores na adoção de atitudes e

hábitos de preservação e manutengão das iíreas comuns. Essa abordagem deve estar em

consonância com as ações de fortalecimento de lideranças, de modo a que sejam

legitimadas, pua fazer cumprir o regimento intemo, em um processo continuado de

educação patrimonial.
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governamentars ' e nâo of) Estabelecimento de parcerias com os órgãos

governamentais.

oTrabalhoSocialdevefomentaraarticulaçãodepolíticaspúblicasnoterritório,

buscandoatenderaouÚasnecessidadesdasfamíliasbeneficiárias,alémdaunidade

habitacional, de modo a garantir o acesso aos serviços e equipamentos pút'licos'

parcerias com instituições do terceiro setor são importantes para ampliar r: potencializar

a intervenção social'

g) Capacitações teóricas práticas sobre organização planejamento do

orçamenúo familiar, e sobre a racionalização dos gastos com moradia'

Constantemente a equipe social executora deve buscar estÍatégias de diálogo e

orientação à famílias paÍa que organizem suas Íinanças' aprofundarrdo as noções

básicas já repassadas na fase pré'contratual'

h) Estímulo à promoção de atitudes e condutas sociais vinculadas ao novo morar'

articuladas com os conteúdos

normatiYo esPeciÍico.

abordados na gestão condominial' conforme

Em articulação com as ações de gestão condominial' se executadas concomitantemente'

ou reforçando conteúdos abordados por essÍrs' este Instrumento de Planejamento deve

prever ações educativas que sensibilizem e motivem os moradores a cuiriar dos espaços

comuns do empreendimento, contribuindo pam sua conservação e manutenção' E

preciso também que tais ações resgatem e valorizem os elementos posititios das relações

humanas, a exemplo do respeito, solidariedade, colaboração, cooperação' denfie outÍos'

Para tanto, deve-se buscar mais ações vivenciais, interativas, lúdicas' visando o

estabelecimento de compromissos com as regras de convivência" que estabelecem

direitos e deveres.

i)Difusãodenoçõessobrehigiene,saúdeedoençasindividuaisedacoletividade.

Em função das características da populagão atendida' é necesslLrio que sejam

identificados aspectos dos hábitos e coshlmes existentes que comprometam a saúde

individual ou coletiva, propondo ações voltadas para a reflexão' compreensão'

assimilação, e posterior mudança de comportamento, visando à melhoria das condições

de saúde.

j) Ações socioeducativas relacionadas ao uso racional da água e da energia elétrica'

preservação e conservação ambiental, e manejo de re§íduos §ólidos'

//N
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Nesta fase, em que as famílias já residem no empreendimento, a interven(ão social deve

tratar de observar comportamentos que resultem em desperdício ou uso inadequado dos

recursos naturais, degradação ambiental, disposição inadequada de lixo, para nortear a

proposição de atividades de educação ambiental. Ressaltamos, mais uma vez, a

necessidade de inovação metodológica para assegurar a efetividade das ações.

k) Promoçâo de campanhas educativas de segurança infantil no imóvel e no

empreendimento.

Este Instrumento de Planejamento deve prever a9ões direcionadas especialmente à

famílias com crianças, no intuito de evitar a ocorrência de acidentes envolvendo-as,

sobretudo dentro das unidades habitacionais, como também nas áreas comuns e vias de

acesso.

l) Estímulo à adequada apropriação e uso dos espâços e equipamentos de uso

comum.

A intervenção social deve prever, desde a etapa pÍé-contÍatual, ações que estimulem o

compromisso individual e coletivo com o cuidado e a manutenção dos espaços e

equipamentos comunitários, a partir de um processo de corresponsabilização de todos.

m) Encaminhamento dos beneliciários âos serYiços de intermediação de mão de

obrâ por meio dos serviços existentes.

n) Encaminhamento do§ beneÍiciários aos serviços de formação de núcleos

associativos de produção e de microcrédito produÚivo.

o) Apoio, articulação ou promoção de atividades de capacitação e requaliíicação

proÍissional, e encaminhamento ao mercado do trabalho, conforme indicações da

pesquisa de vocações e mercado do trabalho, aproveitando as opoÚunidades

proporcionadas por programas e leis existentes, tal qual a Lei da Aprendizagem

(Lei n" 10.097, de 19 de dezembro de 2000).

Esclarecendo as alíneas m, n e o, dentre as ações previstas no PDST, voltadas à geração

de trabalho e renda, devem estar prcvistos: a possibilidade de encamiúamento

orientado de beneficiários aos serviços públicos de intermediação de vagas de emprego;

o fomento à criação de grupos produtivos, inclúndo a obtenção de microcrédito; o

apoio, orientação e microcrédito aos empreendimentos individuais; a formação e

capacitação profissional. Preferencialmente, deve-se buscar a articulação de parcerias

com o setor público, organizações não govemamentais e entidades privadas, norteada

pelos resultados do mapeamento socioprodutivo.
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p) Articulação com as polÍticas púbticas de educação, .u,ia", /í*frnirn"rto
urbano, assistôncia social, trabalho, culturâ, espoÉe, meio ambienúe,, entre outras.

Nesta fase pós-contratual, é fundamental que as ações de articulação com outros setores

sejam intensificadas e consolidadas, na perspectiva de assegurar às famílias o

atendimento integral dos direitos brásicos, promovendo o efetivo direito à cidade.

12. PRAZO DE INÍCrO DA EXECUÇÃO E FORNECTMENTO

O Prazo de execução do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST será de 0g

(oito) meses, de acordo com o Cronograma do Termo de Referência. Todas as

atividades deverão ser registradas com fotos, atas, listas de presença e oufos

documentos considerados pertinentes.

12. DAS PENALIDADES

12.1 - A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato previstas nos art. 86 e 87 da

Lei n" 8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

12.2 - A contratada, pela inexecução, parcial ou total, ou atraso injustificado ficará

sujeita à aplicação das sansões adminishativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei

8.666t93.

12.3 - Oconerá a rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do art. 78, da Lei

8.666/93, bem como aos efeitos constantes nos arts. 79 e 80, da referida Lei.

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das

ocorrências prescritas nos artigos 77 a 8l da Lei n 8.666193, de 21106193.

l3.lConstituem motivo para rescisão do Contrato:

. Onão-cumprimento de cláusulas contratuais, especiÍicações e privos;

' o cumprimento irregular de cláusulas conhatuais, especiÍicações e lentidão do seu

cumprimento, levando a Administração a comprovâr a impossibilidade da conclusão

dos serviços nos prazos estipulados;

r A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

6
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13, DA RESCISÁO DO CONTRATO
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o O desatendimento das determinações regulares da autoridadé designada pua

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

o o cometimento reiterado de faltas na sua execugão, anotadas na forma do parágrafo

primeiro do artigo 67 daLei no' 8.666, de 21 de juúo de 1993;

o A decretação da falência ou instauração da insolvência civil;

. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que

prejudique a execução do Contrato;

o Razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento justificadas e

determinadas pela miíxima autoridade Administrativa a que esta subordinado o

contratante e exaradas no processo Adminisüativo a que se refere o Contrato;

. A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acaretaldo modificações do

valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da

Lei no. 8.666, de 21 de juúo de 1993;

o A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por: prazo superior

a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da

ordem intema ou gueÍra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo

prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e

conuatualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e olrtras previstas,

assegurado ao contratado, nesses ca§os, o direito de optar pela suspensão do

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

o A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva

da execução do contrato.

. O descumprimento do disposto no inciso V do art.27, sem preju.ízo das sanções

penais cabíveis

14. SUBCONTRATAÇÃO

14.1.0 contratado não poderá ceder, sub-rogar, parcial ou totalmente os serviços

objeto deste Contrâto por não haver respaldo legal, poderÍi, no entanto,

subcontratar mediante prévia autorização, por escrito, observando-se, quando

concedida autorizaçâo para subcontrataçâo, celebrar com terceiro a quem

subcontratar, Contrato com inteira obediência âos termos do Contrato original

Íirmado com a SEDES e sob a sua inteira em exclusiva responsabilidade e não I,
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poderá ultrapâssar do valor do objeto contratado, na forma determinada pelt

SEDES.

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

15,1. O prazo para execução dos objetos neste termo é de 12 (doze) meses, s

obrigatoriamente 08 meses para execução das ações do PDST, período que deverá

explicitado no Cronograma Fisico/ Financeiro do PDST.

15.2. A pronogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida nas

condições estabelecidas no parágrafo 1o, incisos I a VI, Art. 57 da Lei No 8666/93.

15.3. As Condições de reajuste, repactuações, equilíbrio econômico-financeiro, rescisão,

sanções e as demais normas deste termo de referência, deverão constar em cláusulas da

minuta do contrato.

16. DOFUNDAMENTOLEGAL

16.1, A eventual e futura contratação de pessoa jurídica, para execuçáo dos serviços,

objeto deste Termo de Referência, se enquadra como serviço comum, de caráter

contínuo, nos termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no

Municipio pelo Decreto Municipal n." 22/200'7, e alterações; do Decreto rf 2.271, de 07

de julho de 1997; da Instrução Normativa SLTI/MPOG N' 02, de 30 de abril de 2008,

da Secretiíria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão - SLTUMPOG, e suzxi alterações; e das demais legislações

conelatas, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n.'t1.666, de 2l de

juúo de 1993, com suas alterações subseqüentes.

17. DÁS DTSPOSTÇÔES GERÀrS

17.l.As empresas paÍicipantes do processo licihtório, submetem-se a todas as

condições eexigências estabelecidas neste Edital.

17,2.A empresa vencedora no processo licitatório deverá executar os serviços, em

conformidadecom o Termo de Referência e Projeto detalhado, com os respectivos

g5:1
enaõ //t/<-
estar

Rua Hermes da Fonseca, 49 - Centro CEP - 65.900,000
\l
$\

1

2l
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custos, até quinze dias úteis apósna homologação da licitação, dando garantia de

qualidade sem despesa adicional à SEDES.

17.3. As empresÍu! poderão se dirigirà sEDES no setor de projetos sociais para

eventuais dúvidas até as 14:00 de segunda a sexta.

Janaina Lima Araújo Ramos

Secretária de Desenvolvimento Social - SEDES

Rua Hermes da Fonseca, 49 - Centro CEp - 65.900-000 \
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC IAL - SEDES

PLANILHAS OR AMENTARIAS PDST ITAMAR GUARÁ I

LANCHE

SERIGRÂFIA ,MALHARIA E CONFE Ão oe rllxa

TOTAL

DISCRIMINA o ÃoAPRESEN QUANTIDADE VALOR TOTAL

refri

ea de Brvrço uffet ra opa Caaçã o ro S ntSArdápi ed U oq
1 bri eoch( desog) tra o 1 50ng bolo d( )s macaxe ra Íatia(

1 50 2s s) de su 2opÇõe co deopçôes neIa et6 á aus sm lane co 200mpo Com materiars de se mco torvtço ple
ncl SOu co( pos UArdanas eS copo reshedEScartáVêIS

Pessoa 2.680 RS 7,s0 RS 20.100,00

R$ 20.100,00

am rsas bra emnca ma Pha bra can com ma n e aga go
ót co am rte a ser forneci ad AIMT P M G GG

U nidade 10 R$ 31,25 R$ 3í2,50
am ssa em ma ha PV bra can mco rtea m ssa mcopre ooga ser en u oe mod oêl

Unidade 40 R$ 15 ,00 R$ 600,00

Unidade 100 R$ '12, s0 R$ í.250,00

Ca
aa

necas rsonape VA ad dS 2e 00 m mco ade VOsl refes r teno
Bonês com arte personalizada a ser passada o modelo Unidade 10 R$ 18,75 R$ 187,50

RS 2.350,00

Serv deço Xerox d VE srsa aT ma n oh A4 nco te(
n ts rumenta d coma a hn ma ntop Sda vi S itâs ao ntáa op

socta con te d d o

Un idade 4.500,00
*

R$ o,12 R$ 540,00

MATERIATS GRÁF rcos

TOTAL

(

ti

descartáveis,
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SE S DE DIVULG o

PRODUTOS FARMACÊUTI cos

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Fo d edrS VOucati nfo VOSrmati a dra VU dap oação
me tcrom a coupol ch 0ê4pa pe fre ten VEe o co dori okg

rnecrca. Arte a serco art

U nidade 215A R$ 2,s0 R$ s.375,00

B rte do J 0 sOX 1 20 4 0 90X z 1
an ne r com a n m Unidade 7 R 150 00 R 1.050 00Serviço de

tamanho A4
xerox e encadernaçáo de apostilas em folhas Encadernaçáo 65 R$ 7,50 R$ 487,50

cativa rt hAS edu as em icrom cola doonpo chcou 40ê ksfren ete erso 4 naS odeM o sera ec oid
U nidade 200 RS s,00 R$ 1.000,00

Faixa de divu o TAM 70x400cm colocadaa Unidade e R 187 50na e cuÍsos com modelo a ser
fornecido, êm tamanho 21x30 cm em papel couchê 3OOgr

Certificado para a ofici Unidade 65 R$ 8,75 R$ 568,75

P I da en cas naerso tza AS Unidade 100 R 12 50 1.250 00Confecções de
personalizaçâo

sacolas em algodâo
, tamanho 35x40

cru (tipo ecológico), com Unidâde 200 R$ í 5,00 RS 3.000,00

Rs 13,833,76

ca rro H
izaçãoServ dde uiv comiço decarrolgação mSO ra obmpa Horas 4 R$ 187,50 R$ 750,00

Aluguel Tenda (piramid x06m) na cor branca fixaial 06m Unidade a R$ 625,00 R$ 5.000,00

R$ 5.750,00

Algodão hidrófilo (1OO o) para uso farmacêuticoo/o algodâ Rolo com 5009
5 RS 't2.s0 R$ 62 50

Luvas de Íátex para prôceúmento com talco c/ i 00 unidades
- Tamanho M, não cirúrglco

Unidade 1 R$ 25,00 R$ 25,00

87,50R$

itGel refrescante d Potê com 2 q R$ 9,80 R$ 49,00
-11

m-fiãEfit

PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA

t€q

(

)

)

I

i

ação,
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t0

,.1

',2

4
5
6
7

3

3

,
l

TOTAL

Másca ras faciais com elásti cos descartáveis
I lriÀF'.r-IíÍTEZ.A lJE TELE

E{-tleo removãdor hidrata nte pós depilaçâo
Ã R$ 13,90 R$ 69,50

5 R$ 17,25 R$ 86,25

'10 R$ 22,00 R$ 220,O0

í0 R I 90 R 89 00
10 R ô 90 R oo 00
10 R tz 75 R 127 50

200 RS o 37 R 1.874 00
200 R o 38 R 1.876 00

2 R 125 00 R 250 00
2 R 75 00 R 22 00

@m
Talco desodorante pe rfumado de 1009

U nt
did6Batom VêTSA s cores

Base id Vêrsas cores

B ush d VêTSâ cos res

Papet pára depilaçâo dimensÕes 22,8cm x 73 mm Embalagem com 100
u In dadesCera d Ia itór aa fepi Íio d ue so rofi SS iona Ip ta todpa os os ti Embapos nSlageed eI

Potê com 500
haS m oo ra todos os it d cae be os

Cond rcto Inado ra S tios os de beca OSI
áM scara la r todra os OS ti de cabelo

ESCOVa Denta I nfant i ae ud ta
C remê Denta nI nfa t I e dua to
Kit mon ito r de G I icose mco eta com 1 t00 ra
F Iuor em 02 ml0

Pote com S00

Jogo de Sombras 18 cores Kit com sombras ê

tved srsa cores
Lâ S Idel fneado de cor

nida e
Un dade

1

Un

Un

Rímel

ade

de
ade

e

m agem

com

com
50

Pote com

Unidade
Unidade

Unidade
Unidade

Pó com

reta

pincel

Uni

Embalagem
300m1

10 R$ 2s,oo 250,00R$

í0 R$ 25,11 R$ 251 10
í0 R$ 16 -,8

R$ 167 50
5 RS 12,50 R$ 62,50

30 R$ 7 80 R$ 234 00
í0 R$ 13,75 R 137 50
10 R$ 15 50 RS 155 50
10 R$ 18 00 RS 180 00retoaL s de olho

Uni e 10 RS 't2,00 RS 120 00
6.523,36R$

com í00
es

Caixa
unidad

1 R$ 48,88 R$

, catxa com S0 pares
Luvas d6 procedimen tos tamanho M

ês
com 100Caixa

unid
1 R$ 56,00 R$

em TNT unissex pacote com 100
Toucas descartáveis
unidades com 10Caixa

unidades
1L.- R$ 47,08 R$ 47,O8

Luvas descartáveis látex contendo 12 unidades com 12E mbalagem
unidades ! R$ 18,25 RS 237,75

I

)

I

48,88

56,00
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Estén I 1 J fi 7 5 7 Ã.
1 0 dadAS s OS x cm m u n ES Pct c,/ 10 R$ r,95 RS 146,25enços umedecidos para bebê com 96 unidades

cada embal em
Toalhas ou I Embalagens com í00

unidades
15 R$ 5,s0 R$ 82,50

Lençóis de TNT veis com elástico - í 30 und
2.00x0.9

ou dêscartá Embalagem com I 30
unidades

1 RS 157,21 R$ 157,2',1

Hastes flexíveis (Cotonetes) com 1 50 unidades
unidades
Embalagens com 150 15 R$ 2,38 R$ 35,70

Caixa c/ 1 00 und 1 RS í69,05 R$ 169,05
Unidade í5 RS 8,90 R$ 133,50
Unidade 15 RS 13,70 R$ 205,50

lnsulina curta 31G 6 Mm com 100 unidades
oaT h dAS e ros brato n 01

o/o0 a dão
reC me Esfo ta ten aciaF I P rofiss aon I 2 0Â m

Loçáo Íônica de Limpêza Profunda Facial 500m1

rofiaM sca ra alc nma Fte cta Ia P SS on c2 m0

ulhas

Unidade '15 R$ 13,38 R$ 200,70

Unidade 't5 RS 26,ee R$ 104,85c mol ente h dratante F I Profiss I 00mlre eme I acra I nao Unidade 15 R$ 2s,00 R$ 375,00Emulsão de Lim facial F s35 U nidacle 15 R$ 36,2s R$ 543,75BI ueador Solar 3 F 30 Unidade 15 R$ 33,99 R$ 509,85AI odáo uadrado ueno Pacote í5 R$ 2,s0 R$ 37,50
R$ 3.391,07

Mudas de plantas frutí ras mangueira, cajueiro (natural da
rao

fe Unidades í50 R$ 't8,75 R$ 2.812,s0

RS 2.E12,õ0

com elástico
- verde

pp ofÍcio em material plásticoPasta
trans

aba
ren

Unidades 30 R$ 5,00 R$ 150,00

P I A4 branco - resma com 500fls Pacote com 500 fls 1 15,00 15,00
Carreta esíorográfi eio cristai - ponta méclia (i.omm)
- cor

c€ mocl Catxa com S0
unidades

1 R$ 25,00 R$ 25,00

e presente para embalagem da caneca com lOO
unidades
Saco d Pacote com 100

unidades
1 RS s6,25 R$ 56,25

d I 0T bo fiti h 5 mtu o mco Unidade E R J 75 R 18 75
u--
§

TOTAL Rs 2G5,00

FLORIC U LTUR.A/VIVEI ROS

PAPELARIA/ LIVRARIA

TOTAL

TOTAL

e
PrzzAtoLo

ru

I

I

I
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TOTAL

PLANTÃO 9OCIAL

o
13 z

o 863

EêUha de Trigo especial típo 1(1Kg) Embalagens ci 1 kg 40 R$ 180,80R$ 4,52
Azeite de oliva de 500m1 Unidades 5 91,00R$R$ 18,20

com 1Fermento Bioló ico em Unidades 100 R$ 1,90 190,00R$
úcar 2k Unidades 20 R$ 4,99 99,80R$

Sal branco e fino de 1kg Unidades 20 RS 1,00 20,o0R$
Leite ln ral I uido 1 lt Unidades 20 RS 4,20 R$ 84,O0
Ovo branco (extra) Cartela com 30 '15 R$ 12,OO RS 180,00
Molho de Tomate '1 U nidades 20 RS 4,90 98,00R$
Queijo mussarela I Kg Unidades q R$ 25,00 R$ 125,00
Frango (peito com 1 Kg) Unidades 20 R$ 11,24 R$ 224,80
Lingüiça Calabreza (com 2,5k9) Unidades 5 R$ 38,00 RS 190,00

Ma arina 1k Unidades 5 R$ 8,90 R$ 55.60
RS 1.539,00

01 Coordenador com Formâção superior Superior em: Serviço
social, Sociologia,
Psicologia, ou
Pedagogia

Sendo 160 horas
mensais (sendo
40 semanas) com
duração de I
meses

R$ 7.500,00 R$ 60.000,00

0'l Assistente Social (Plantáo Social) Superior em Serviço
Social

120 horas mensais
(sendo 30
semanais) com
duração de I
meses

R$ 5.000,00 R$ 40.000,00

02 Mobilizador Social Ensino Medio ou
Superior lncompleto

160 horas mensais
(sendo 40
semanais) com
duração de 8
meses

R$ 3.750,00 RS 30.000,00

l,tp,d.'



( (

TOTAL
TOTAL GERAL

nç,wz/
W

R$ 15.000,00R$ 1.875,00160 horas mensais
(sendo 40
semanais) com
duração de I
meses

01 Auxiliar Administrativo Ensino Medio ou
Superior lncomplêto

R$ 5.500,00R$ 125,00Horaslnstrutor de curso
R$ 2.500,00R$ 250,00I 0 pessoasUnidadelnstrutores
RS 500,00R$ 125,00Palestrante Horas
RS 1.500,0003 pessoas R$ 500,00UnidadePalestranteg

R$ 125,00 RS 1.250,001 0 pessoasUnidadeApoio Logístico
Ri Í56.250,00
R$ 212902,17

lq4hrs

l4nrs
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SECRETARIA DE DESENVOLVIM ENTO SOCIAL. SEDES
PLANILHAS OR ENTARIAS PDST ITAMAR GUARA II

LANCHE

SE IGRAFI MALHARIA E CONFE
TOTAL

TOTAL

§

DtscRtMt Ão ÃoAPRESEN QUANTIDADE VALOR TOTALServ de Bço uffêt parâ aúácação o rotpr SSANI ed
o brique oche\ ( fde ra5og ) n 1 bo ogo de5og )

macaxe ira fat 1 50( 2 os de usp co 2Çôes deopçóes
refri erante uage m neraag 2AOm omCcopo

atm eria dis S CO olet inço clusomp co s( po
d sca rtáve S nuârda a es copos heres descartáve S

Pessoa 2.040 R$ 7,50 R$ 15.300,00

s copo com 20omlua mineral sem gá Pacote com 48 copos 5 R$ 29,00 R$ 145,00

í5.445,00R$

o oE FAIXÁ

TAM

a sasmi branca m ma PVha branca com ma en9a
o a os acompó rte a ser forneci da G e)

Unidade í0 31,25 312,50

Bonés com art
modelo

e gráÍca personalizada a ser passada o Unidade 10 18,75 187,50
Garrafa rtivaespo omodel( 500m coSq muezer)
adesivo ad mca anhâ do dop so elMod o a rSE(

Unidade 100 8,75 875,00

R$ í.375,00

acompanhamento das visilas ao
A4(convilê e

Serviço de Xerox diversas , Tamanho
instrumental de

Unidade 4.500

.ç
0,12 R$ 540,00

MATERIAIS G RÁFICOS

o

<íó6

((

P, M,

R$

o
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SERVI DE OIVUL Ão

MATERNL ÉSPORTtVO

TOTAL

TOTAL

/

l

oF de erS ducat OS nformati os dta opa daulgaçá
a emçâo crom a apo cop pe uchê40 frente versokg

loco do com Art táíica Arts ráÍi ca sas er fornecid a

Unidade 1.700 R$ 2.s0 R$ 4.250,00

e1Banne r com eart ndose 90x 12 1 20 Unidade 3 150 00 00ostilASp em tamanho A4 com se de Xeroxço e
rn

Encadernação 255 R$ 7,50 R$ 1.912,50
art has educat VAS m icrom apol co orido couchê

40 k frente es verso 4 nAS Mpá o elods a ser
Unidade 2A0 R$ À 00 1.000,00R$

Faixa de 00cm colocaddi TAMo 7Ox4 a Unidade
1 187 50 187ertc ficádo ra a ofic napa model ao ISE ecidfom o em

ta 1 cm em ?couchê
Unidade 2s5 RS 8,75 2.231,25R$

R$ 10.5i1,26

eJ rV de ivudço coms carro edação om rapa
bi

DÍárias/Horas 4 R$ 187,s0 R$ 750,00
Tde aendLocação iram d a 06mp x06m na cor) Unidade 4 R$ 625,00 R$ 2.500,00

3.250,00Rt

êm diâmetro Scm
- modelo copa - 1. lugar sendo ouro

Mêdalha
personalizadas

em acrilico Unidade 30 18,75R$ 562,50RS

Mêdalha
personal

em diámetro Scm
izadas - modelo copa - 2"

, êm âcrÍlico,
lugar sendo prâta

Unídade 30 R$ 18,75 R$ 562,50

em acrilico
onal

rrtdtÍtcl,Ío
odelo

ccm

-3"1
Unidade 30 R$ 18,75 R$ 562 50

R$ Í.687,50

iqaS etebon idu o ra npa eutro(corPo ) Unidade 40 R$ 23,62 R$ 944,80lênços umedecidospote de com 150
nidade s

Pacote oú Unidade
7,72R$ R$ 308,80

MASSAGE M CORPORAL

TOTAL

I

)

I

Z
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uvas latex descartáveis com 100 unidadesCaixa de I cãtxa R$ 238,75 R$ 955,00

na cor brancaToalha de banho 70x1 Unidade 40 R$ 23,74 R$ 949,60
oaT hI da rosto 30xB0cm corna abr n Unidades 40 R$ 8,62 R$ 344,80
acote de lençol descartável em TNT para mâcaP

com I 150 u caixa
R$ 238,81 R$ 477,62

escartável para maca 70x50 caixalençol hospitalar d

kit de es las de lástico mass em
10 Pâcote

4 R$ 117,00 R$ 468,00

Unidade 40 R$ 20,00 R$ 800,00
kir de cubêtas bem ma combu u6 In add se Unidade 40 R$ 42,00 R$ 1.680,00

s essenciais kit com 6 (varias fragráncias) S0 mlleo
Unidade

40 R$ 31,2s R$ 1.250,00

leo em 200 mlra Unidade 40 R$ 32,75 R$ 1.310,00
Creme ra ma ssional neutro Iem Unidade 40 R$ 36,49 R$ 1.459,60
Esfolientê 300 ml Unidade 40 R$ 21,50 R$ 860,00
Hidratanle co 400 mt varias essências Unidade 40 R$ 29,12 R$ 1 164,80
Plástico Íilme PVC transparente 28cm por 300m (rolo)

Unidade
R$ U,87 R$ r.394,80

Máscaras faciais com elásticos descartávsis Caixa com 100 unidâdes 1 R$ 37,29 R$ 37,29

14.367 82

de procedimentos tamanho M, caixa com 50Luvas Caixa com 100 unidades 40,1'r
Toucas descartáveis em TNT unissex pâcote com lOO

ades
Caixa com 10 unidades 1 R$ 45,82 R$ 45,82

Luvas descartáve is látex contendo 12 unidadês Embalagem com '12 unidades R$ 35,57 R$ 533,55

Gases Estéril 13 fios 7,5 x 7,5 cm com Í0 unidades Pct c/ 10 R$ 3,56 RS 267,00

gnços umed6cidos para bêbê com 96
idade embal

Toalhas ou I Embalagens com 100 unidadês 15 R$ 4,94 74,10R$

Lençóis de TNT ou descartáveis com elástico - 130
und 2.

Embalagem com 130 unidades R$ 234,71 R$ 2U,71

s (Cotonetes) com 150 unidadesHastes flexívei Embalagens com 150 unidades 15 R$ 2.37 R$ 35,55

Agulhas para lnsulina curta 31 G 6 Mm com 100 Caixa com 100 und 1 R$ 170,41 R$ 170,41
o/o àl dáoToalhas de rosto brancas 1 Unidade 15/nl-\ R$ 15,19 R$ 227.85

EsÍoCreme II nta Fe iac Ia SSProfi Iiona 50mI I Unidade 15 R$ 14,81 R$ 222.15

TOTAL
LIMPEZA DE PELE

(

'l

,l

ool

1l R$ 40,111 R$

,UI

,l
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Lo To ôn deca L m eza P ndrofu F ca a 500ml Unidade 1Ê R$ 17 24 R$ 258 60ProÍiMascara al ntema Fact al sS ona 250m Unidade
15 R 40 74 61 1 10

Creme
200m1

emoliente hidratante Facial (Profissional) Unidade 1É, R$ 36,75 551,25R$
Íacial ,tEEmu Sao de L m

Unidade '15 R 41 62 624ueador olarB F 30 Unidade í5 R 48 44 R 726 60
AÍ ueno P

15 o 70 55 50
R$ 4.715 89

Gel corporal refrescante de camomila pós depilaçáo Pote com 2309 Ã R$ 10,00 R$ 50,00
eo hor idrata ent de it Embal com 3o0mt 5 R '15 00 75 00

Papel edpara a ap afrição d 22mensóes x8cm Embalagem com 1 O0 unidades
8,75R$ RS 43,75

Cera de alatóriapi ofri ed uso orofissi nalp ra todospa
ti d

Embalagens com 5009 10 RS í 8,75 R$ í 87,50
lcoo 70o/o com 30 m Unidade

40 R 5 48 R 2 9 20(d10 rolo hLenço ef 7ospitã Ocm ou 50m esce rtáve
u

Unidade
20 R$ 52,38 í.047,60R$0íL ilató

Unidade
40 í9 1 7Udêsca rtáve s de com í00 unidades ceixâ
10 R í5 1 40asAI odão

Unidade
40 25 210 00

Pomadâ quê contenha viteminas A eDcom135g Unidade
40 R$ 11,24 449,60R$

r para contomo de olhos na cor
Lápís delineado

Unidade
40 R$ 8,62 R$ 344,80

azePacole de não o§téri com 500 un adid P í0 R 36 14 361 40
bonete 250aS ido neüro Unidade

40 í3 62 R 544 80brancaToa haS dê banho cor Unidade Á^ t o4 985 60aran,
aP itOS ()uPt sau eci, P etra

300 Pacotê í0 't8,32R$ R$ 183,20
oF has êd iIalóriasp rontâsp com 50 fo has 23 0x 7 4 Unidade

40 6,12R$ 244,80R$
Adstri ente o 60 ml I 00 ou m200 d 2e 391 Unidade

40 14 24 R 569 60
Talco com 1

Unidade
R 11 52 R 460 80

Fita cre 8x51 0 com metros Unidade
40 R 17 R 86 80

Pin douradaêd braso celn ha com Unidade
40 R I 24 R 369 60e sem lásticoTesouri anh sem Unidade
40 R 7 62 304 80

oS

TOTAL
MASSAGEM CORPORAL

4(

ll+
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72

73
74
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t5
,6

'7
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MAQUI AGEM

CABELEIREIRO (COLCRIMETR'A
E Escovts TA)

TOTAL

TOTAL

8yo

1

2

LuVA desca rtávei n tra sn npare tes medid a coes m 1 00 caixa

20 R$ 17,21
MasQrâs desca rtaVê s em TNT com elástico com í 00 R$ u4 ,20PacoteTouca§ descarláve s em TNT com 00 UN id 20

P
R$ 14,99AVEnta na cor b R$ zss,ao

20Un ad de
40

9.349,45Rü
Jo de sombras 1 I cores

scom e lncep
Pó com claro médio e escuro um na

30 R$ 31,37
30

L ed L da Facia
30Un aid dedê d versas corês

30nidadeBase auid e d cores
30 R$ í5,00

Rímet preto

30UnidadeB su h d cores
30 31,25R$ R$ 937,5030Un ade

odão
thas de rosto bra 1 00 % a R$ 937 5030

cremê íante Facia Profi
60
30Unidade
30U de
30idade
30idUn eadilante oso lhos

48730Un idad e
neUVO ras e

30
30nidade

Kit dã nceis de lástico olhos
30kir

30

R3 aaues
usona de

40

on tcton rado de ueratig na de uso proÍissiona 5009 5009Pote com

40 R$ 1
t 00 600,00R$

Nt l"-

l

a
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94 20R$ 23,6340Embalagem com bisnagâ
tintura, água oxigenada
bisnâga de condicionador Para
câbelo e sache com cÍeme

deKit dê tintura creme para cabêlo (cores diversi ficadas)

R$ 750,00R$ 18,7540Pote com 5009Máscara capilar para todos os tipos de ca
5

belo com

R$ 2U,70R$ 23,4710Pote com 1 kgCreme relaxante de câbelo- com mel e babosa para

st de1uso R$ 248,80R$ 24,8810Garrafa com 1 ltShampoo neutralizante crêmoso de uso p
't tt

rofissional de

R$ 281,30R§ 28,1310kit para 4 aplicaçóes (com

bálsamo condicionador,
shampoo anti resíduo
concentrado de queratina,

sâchê com defrisante c

Carga de Kêratina e cauteri
profissional contêndo 4 itens no kit, com embalagens
parâ 4 aplicaçôes

zaçáo capilar de uso

R$ ,20RS 23,6340UnidadeEscova de câbelo profigsional para escovar e mo
n o

delar

R$ 90,80R$ z240idadeara uso rofissionalPente fino o R$ se,§qRS 2,4e40idadeliconeal PVCTouca em
R$ 149.60R§ 3,7440Unidadera cololásticaa $4pqR$I 85R$40nidadeKit bobs 344R$ ,80R$ 8,6240PacotePincel para tintura de material polipropileno com

rdas de R$ ]lgpqR9 zJO40UnidadePulverizador multiuso uso cabelêreiro R$ 275,2AR$ 6,8840PacoteCapa para corte de cabelo em nylon (com ve
cor

lcro) na

RS 2t9@R$ 72140Pãcote com 6 unid desPiranha lá RS 218,00R$ 5,4q40com I unidadeEmbalProtetor de orelhas em silicone 140.80E)QÊrô , Êôr\{ r,JaUnidadela ntura com al RS 154,50R§ 15,4s10Caixa com 100 unidades (tamGrampos para cabelo (com bolinha proletora )

R$ 38,90R$ 3,8910Caixa com 100 unidades ( tam
G

Grampos para cabelo (com bolinha protetora )

R$ 1.484,00RS 37,1040Embalagem com í unidadeTesoura profissional para corte de câbelo com

lâminas em inoxid R$ 34,0740Embalaqem com l unidaderoÍissional emNavalha de uso

,lt
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Luvas de vinil Embalagem com 12 unidades 20 R$ 9,88 R$ 197,60

Toalha de rosto branca Unidade 40 R$ 13,94 R$ 557,60
Toalha de rosto Unidade 40 R$ í 5,00 R$ 600,00
cti de lástico em lamanho Dúziasrandê Unidade 40 R$ 8,50 R$ 340,00
Aventâl colo cor Unidade 40 R$ 13,74 R$ 549,60
cti sde ico em tamanho ztasueno Unidade 40 R$ 8,63 R$ 34s,20

uina de corte rofissional Unidede 40 R$ 73.62 R$ 2.944,80
Cubos sticos rofissionais Unidade 40 R$ 6.88 R$ 275,20

va circulâres vazadas para modelâr os cabelosEsco Unidâde 40 R$ 19,87 R$ 794,80

adorcs de cabelo dúzia Pacote 40 R$ 8,62 R$ 344,80
Rl í6.666,40

Alicate para cutículas Unidade 30 R9 23,61 R$ 708,30
Tesourinha ou alicate cortar unha Unidade 30 R§ 19,77 R$ 593,10
Bacia manicura Unidede 30 8,30R$ R$ 249,00
Lixa idora Unidâde 30 R$ 5,27 R$ 158,10
Palito de ta ra unhas í 00 uni Pacote 6 R$ 24.87 R$ 't49.22
Kit de s diversas cores '12 uni Caixa 30 R$ 40,70 R$ 1 .221.00
Acetona I Unidade 30 R$ 4,27 R$ 128,10

secante 120m1S Unidade 10 R$ 35,sí R$ 359,í0
Bacia icura Unidade 30 RS 8,s2 R$ 255,60
Lixa Unidade 30 RS 7,32 R$ 219,60

plástico para bacia pedicura com 12Kit Protetor
unidades

Unidede 30 R$ 12,38 R$ 371,40

Mâletâ Unidedê 30 R$ 60,67 RS 1.820.'10
AI odáo de caixa 5 Unidade 30 R$ 3,85 R$ 115,50
E scova a unhes Unidâde R$ 7,25 tíü at t.cu
Extra brilho rofissional í20 ml Unidade 6 RS 26,24 157.44R$
Base incolor rofissional 120 m, Unidade 6 R$ 18,20 R$ 109,20

leo secante 120 ml Unidade b R$ 24,11 R$ í44,66
Creme emoliente ara cutículas í 20 ml Unidade 6 R$ 42,17 R$ 253,02
Kit com 15 pinceis para decoraçáo de unhas Unidade 30 R$ zI 20 R$ 846,00
Pacote de com í 00 unidades Pacote 2 R$ -"-A§54 R$ '171,08
Creme Esfoliante para pés 9Og Unidade 30 R$ 374,70

MANICURE

TOTAL
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TOTAL

FLORICULTURA/VIVEIROS/HORTAS

rc

I a amarela com (100 unidadei)Lixa de unh Pacote 1 R$ 42,38 42.38R$
Lixa com bloco idora de unhas acrílicas com 10

idade
pol Pacote 3 R$ 35,e4 R$ '107,82

touca sanfonada d com elástico com 100
unidades

escartávêl Pacote 3 R$ 3e,38 R$ 118,14

luvas dê plástico descârtávêis (para colocar o
moli

Caixa 3 R$ 38,38 R$ 115.14

Es las cutículas em Unidades 17 38 R 521 40Pó hemos 15 Unidedê 30 11 12 60cutísCurela asculparâ Unidâdes 30 R$ 19,88 R$ 596,40
a para unhas postiçãs 109Col Unidades 30 R$ 8,50 R$ 255,00

Unhas postiÇas kit com 500 unidades Pacotes 6 RS 46,00 R$ 276,00
Borrifâdores 1 ra ua 1e rapa álcool Oo/o7ág pa Unidades 60 R9 9,88 R$ 592,80

(Toa has nauê S n cora bran SEcapêq ond 2 maospara Unidades 60 R$ 13,94 R$ 836,40

R$ 12.41e,80

Mudas de plantas
(nâtural da regiáo)

frutíferas mangueira, câjueiro 150 R$ 25,00 R$ 3.750,00

Semente s dc cebolinha 60 R$ 6,25 R$ s75,00
Sementes de alfaCá Pacotês 60 R$ 6,2s RS 375,00

Sementes de coentro Pacotês 60 R b 25 375 00Sementeg de couve Pacotes R$ 6,25 R$ 375,00

Pacote de adubo de S kg Unidade R$ 25,00 R$ 1 500,00

cabo de madeira 120 cm regador de plantas com
capacidadê 't 0 litros)

Kit para manulenção da hortâ sendo ( pá de bico com Unidade 60 R$ 43,75

o
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l
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TOTAL

PAPELARIA/ LIVRARIA

PLANTÃO SOCIAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL GERAL

o .C

Rt s.376,00

Pasla aba @m elásti co pp oficio em matorial plástico
- verdetrans

Unidâdes 30 5,00R$ RS 150,00

tA4P nco - resms com 500f1 s Pacote com 500 fls 1 15,00R$ R$ 15,00
Caneta esferográficá modelo cristal - ponta média

0mm
Caixa com 50 unidades 1 25,00R$ RS 25,00

190,00Ri

ssislentê Social (Plantáo Social)01 A Superior em Serviço Social 12O horas mensais
(sendo 30 semanais)
com duraçáo de I
meses

R$ 5.000,00 R$ 40.000,00

02 Mobilizador Social Ensino Médio ou
lncompleto

SuperioÍ í 60 horas mensais
(sendo 40 sêmanais)
com duraçáo de I
meses

R$ 3.7s0,00 R$ 30.000,00

01 Auxiliar Administrativo Ensino Médio ou
lncompleto

Superior í60 horas mênsais
(sendo 40 semanais)
com duraçáo de I
MESES

R$ 1.875,00 R$ 15.000,00

lnslrutor cufso Horas 248hrs R$ 125.OO R$ 3í.0@.00
Palestra Hotas Shrs R$ 'r25,oo R$ 1.000,00

to Unidade 05 pessoas R$ í 25,00 R$ 625,m

R$ 117.82s,C0

R$ 2A.2ü,61

!
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l. rDENTIFrCAçÃO

1.1 Dados da contratação

1,2 Valores da intervenção

2. CARACTERÍSTICIS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Tipologia das Unidades Habitacionais

Apartamento Casa Térrea

Contrato Caixa: 3í 8.498-37

(+9
i\lo_- _

(

s\
P

2,2 P arcelamen to do Solo

Loteamento Condom ínio

2.3 CARACTERTZAÇÃO DA TNTERVENÇÃO FiStCA

Programa Minha Casa Minha Vida

Fonte de recursos: Frlndo de
Arrendamento Residencial - FAR /

Empreendimento: ITAMAR GU

Município: lmperatriz UF: MA

Proponente/Agente Promotor: Prefeitura Municipal de lmperatriz

Execulor da intervenção: Prefeitura Municipal de lmperatriz

Repasse/Financiamento 212.902,17 2',t2.902,17

Total 212.902,17 212.902,17

X

x

Habitaçáo 500 2.315
MelhoriaHabitacional
UnidadeSanitária 500 2.315
LigaçãoDomiciliar (Água) 500 2.315
LigaçâoDomiciliar (Esgoto) 500 2.315
Ligação lntra 2frequência2
(Agua)

500 2.315

Ligaçáo lntra 2frequência2
(Esgoto)

500 2.315

Fossa/FiltroAnaeróbio 500 2.315
ulariza oFundiáriaR

Outros

Casa Sobreposta

Ação/Modalidade: Construçáo de Unidades
Habitacionais



\Í,qA)s. execuÇÃo Do PDST

3.1 Responsabilidade técnica N"

a Gestora do Trabalho: Secretária de Desenvolvimento Social - SEDES

Telefone: (99) 98188-5831 e-mail: janalimanutri@gmail.com

Responsável técnica social: Clerismar P. Carvalho Soarês
Assistente Social - CRESS 2.710 2a R rao

Telefone: (99) 98202-806 1 e-m ai I : cle rismarscooial@hgtnEil-com

3.2 Prazos

4. DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL DA MACROÁREA

lmperatriz é um município brasileiro do Estado do Maranhâo, sendo
segunda cidade mais populosa, com 253 873 habitantes e área de
1.367,901 km', dos quais í5,480 km'estâo em zona urbana. Sede da Região
Metropolitana do Sudoeste Maranhense e da Região de planejamento do
Tocantins, a cidade se estende pela margem direÍta do rio -[ocantins e é
atravessada pela Rodovia Belém - Brasília, situando-se na divisa com o estado
do Tocantins com o Distrito Federal. Sendo também uma das principais
cidades da nova fronteira agrícola o MATOPIBA. ( Maranhão,Tocantins,Piauí e
Bahia).

lmperatriz é o maior entroncamento comercial, energéticc, e econômico
do país, sendo ainda o segundo maior centro populacional, econômico, político
e cultural do Maranhão e possui um posicionamento estratégico útil não só ao
estado mas também para todo o norte do país. lmperatriz está num cruzamento
entre a soja de Balsas, no sul do Maranhâo, a extraçáo de madeira na fronteira
com o Pará, a siderurgia em Açailândia e a agricultura familiar no resto do
estado, com destaque para a produção de arroz, e tambénr das futuras
potencialidades como a produção de energia e celulose com a irnplantaçâo da
hidroelétrica de Estreito, Serra Quebrada e da fábrica da Suzano Papel e
Celulose em lmperatriz. Além dessas potencialidades, pode-se perceber
também intensa atividade extrativista, principalmente na reserva clo CÍríaco.

Para dar suporte logístico a todas essas atividades, lmperratriz assume
postura de capital local, pois akavés do Complexo atacadista do Mercadinho e
do Centro Varejista do Calçadáo, a produção do sul do Maranhão, norte
do Tocantins e leste do Pará é escoad a. Para tanto lmperatriz conta com a
Rodovia BR-0í0 (Belém-Brasília), com um dos maiores rios do paÍs, o Rio
Tocantins e com a Ferrovia Norte-Sul e a Estrada de Ferro Oarajás. Além

N o

aPessoa de Referência: Janaina Lima Araújo Ramos

08 meses100% concluída

Empresa responsável pela elaborâção do PDST:Secretaria de Desenvolvimento
Social - SEDES
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disso, por Imperatriz passam aS principais linhas de transmissão de ene

elétrica do Maranhão e de outros estados.

rgra

de

lmperatriz deram-lhe diversos títulos, entre eles o de "Portal da Amazônia -

Capital da Energia"

Etimologia

História

seu atual nome originou-se do segundo nome, que lmperatiz cizrmélia, dado

em homenagem à lmperatriz Teresa Cristina. Com o tempo, sua denominaçáo

foi sendo simpliÍicada pela população que habitava o local onde hoje é a
cidade, havendo documentos anteriores à Aboliçáo em que a vila é

mencionada simplesmente como lmperakiz. A nomenclatura vtla de

tmperatriz toi alterada oficialmente para lmperatiz pela lei provincial no 631 ,

de 5 de dezembro de 1862.

Hoje, por força de seu grande desempenho nos setores do comércio e

da prestaçáo de serviços, lmperatriz ocupa a posição de segundo maior centro

politico, cultural e pofulacional do estado, segundo maior PIB dq Maranhão e

i65o do Brasil com PIB de R$ 5.039.597'00 milhões, superada apenas pela

capital São Luís. É também o principal polo da região que aglutina o sudoe

do Maranháo e norte do Tocantins. A história e o desenvolvimento

N".

P

O surgimento de lmperatriz começou
do Século XVI e início do Século XVll, com

a ser desenhado nos fins
a iniciativa dos holandeses

puritanos, que, partindo de Sáo Paulo, buscavam nos conÍins do Norte, a

iiqueza, o desconhecido e a aventura. Enquanto os bandeírantes navegavam

da nascente em busca da Íoz, paralelarnente as entradas governamentais e/ou

religiosas subiam o rio, tentando alcançar suas nascentes. Das entradas

realizadas, a que mais nos interessa foi a que se realizou no ano de 1658

pelos jesuítas Padre Manuel Nunes e Padre Francisco Veloso, que teriam sido

os primeiros a utilizar o sítio onde hoje está lmperatriz.

A fundação de lmperaúiz se deu êm 16 de julhode í852' três anos

depois da partida da expediçáo que saiu do porto de Belém, em 26 de
junho de '1849. Frei Manuel Procópio do Coração de leáo, capelão da

expediçáo, foi o fundador da povoaçáo, que recebeu inicialmente o nome oficial

de Povoaçáo de Santa Teresa do Tocantins.

Depois de quatro anos, em27 de agostode 1856, a lei no. 398 criou a

Vila de lmperatriz, nome dado em homenagem à imperatriz Teresa Cristina.

Com o tempo, sua denominação foi sendo simplificada pela população,

havendo documentos anteriores à Abolição em que a vila é mencionada
simplesmente como lmPeratriz.

Sua elevação à categoria de cidade é datada de 01 de abril de '1924' no

governo Godofredo Mendes Viana (Lei no. í .179). lmperatriz, até entáo
permanecia em um isolamento secular, com um crescimento tímido e lento' O
início da transformaçáo socioeconômica e do crescimento populacional sê deu

a partir de 1953, com a construção de uma estrada que a ligou aGrajaú,
possibilitando o acesso à capital do estado, Sâo Luís, e ao restante do

)
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Nordeste brasileiro, o municÍpio de lmperatriz mantinha-se isolado por via
terrestre o que fez com que a populaçáo dobrasse em menos de oinco anos.

Para se ter uma idéia de quão pequena era a cidade antes da
transformaçáo socioeconômica, de acordo com o re@nseamento do IBGE de
1950, lmperatriz tinha apenas 5015 habitantes, onde 3863 destes se
encontravam na zona rural. A construção da rodovia Belém-Brasília, a partir
de 1958, no governo do presidente Juscelino Kubitschek, resultou num rápido
crescimento econômico e populacional do município a cidade dispunha apenas
de cinco estabelecimentos comerciais varejistas e um estabelecimento onde
vendia- se bebidas com alto teor alcoólico que mantinham transações com o
comércio de Belem, Recife, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro e São LuÍs,
importando tecidos em geral, ferragens, estivas, miudezas e medicamentos.

A cidade contava ainda, com apenas dois dentistas, onze unidades
escolares, sendo sete do ensino fundamental comum, 03 do fundamental
supletivo e uma de ensino complementar. Destaque para o Educandário Santa
Terezinha, atual Escola Santa Terezinha, que foi a primeira escola a funcionar
regularmente no município. lmperatriz possui ainda, apenas um advogado em
exercício, uma agência postal telegráfica e apenas um caminhãc registrado na
PreÍeitura Municipal. Em 1955 perdeu parte do seu território, para, com ele, ser
constituído o município de Montes Altos, que foi criado pela Lei n" 1354 de I de
setembro de 1 955, e cuja instalaçáo se deu a 22 de Dezembro dc, mesmo ano.

Localização

Com uma latitude de 5"31'33 sul e longitude de 47"28'33 cleste, localiza-
se próximo à divisa com o Tocantins, num território razoavelmente plano e
fértil, ao Sudoeste do estado, em uma altitude de 95 metros, em media.

So/o

Os tipos de solos originais que constituem o municÍpio são o Latossolo
vermelho escuro: solos minerais profundos e bem drenados; as Areias
quartzosas: solos minerais, nâo hidromórficos, textura arenosa, pouco
desenvolvida e com baixa fertilidade natural e os Solos litoicos: solos rasos,
muito pouco evoluídos, apresêntam teores baixos de materiais primários de
fácil decomposição.

Vegetação

Do ponto de vista ecológico, lmperatriz apresenta uma grande
diversidade de espécies de plantas e animais. Na regiáo oeste do estado estão
demarcados de 300 mil hectares de terra referentes à Reservâ Biológica do
Gurupi, que é o que restou da floresta amazônica no Maranhão. lmperatriz por
fazer parte dessa área recebeu o título de Poftal da Amazônia. Os tipos de
vegetaçáo originais do município sáo a Floresta Amazônica e o cerrado, que
caracteriza-se por árvores baixas, de troncos retorcidos e cascas grossas,
espalhadas pelo terreno; as florestas ou matas, que caracteriza-se pelo
predomínio de árvores altas que crescem bem próximas umas das outras e os

FtlF- t:-r'Yfg"
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campos, que caracterizam-se pela formação de plantas rasteiras,
predominando o capim e a grama também é comum encontrar plantas

carnívoras.

O oeste maranhense, onde lmperatriz está inserida, está dentro da ârea

de atuaçáo do clima tropical subúmido com médias pluviométric;as e térmicas

altas. Ai chuvas ficam mais distribuÍdas nos primeiros e últimos rneses do ano,

mas o estado não sofre com períodos de seca' A temperattlra média no

município oscila entre 26 e 27 graus. Nos meses de junho e julho são

frequentes temperaturas abaixo dos 16 graus nas madrugadas e durante o dia

a temperatura quase chegar aos 40" graus. A média pluviométrica do município

é de 1 530 mm anuais, sendo março o mês mais chuvoso (315 mm) e julho o
mais seco (7 mm).

Area territorial

l

N"
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O município de lmperatriz é banhado pelo rio Tocantirrs, além dos
riachos Cacau, o riacho Bacuri, Santa Teresa, Capivara, Barra Grande,

Cinzeiro, Angical, Grotáo do Basílio e Saranzal. O rio Tocantins é um dos rios

mais importantes do norte brasileiro e como consequência, do municÍpio de

lmperatriz.

O Rio Tocantins é uma das fontes de pescados para a população, e
alem disso, proporciona também oportunidades de lazer para os

lmperatrizenses e a população dos municípios vizinhos, quando a partir de
julho, ao baixar de suas águas, faz-se surgir praias fluviais. As mais famosas

ião as Praias do Cacau, do Meio, da Belinha e do lmbiral. O rio também é a
principal fonte de abastecimento de água do município.

Clima

P

Possui atualmente área total de 1.367,90í km2, ocupando a segunda maior

área do Estado. A área urbana totaliza apenas 15,4 km'?, sêndo a í95o maior

área urbana do país e a 2o do estado do Maranháo.

Limites

O município faz divisa ao Norte com os municípios de Cidelândia e Sâo
Francisco do Brejâo; ao Sul com Governador Edison Lobão; à Lr:ste com Joáo
Lisboa, Senador La Rocque e Davinópolis e à Oeste com os
municípios tocantinenses de Sáo Miguel do Tocantins, Praia
Norte, Augustinópolis e Sampaio.

Demografia

A populaçáo do municÍpio de lmperatriz, de acordo com o Último censo
realizado pelo IBGE - lnstituto Brasileiro de GeograÍia e Estatística, divulgado
em 1o de dezembro de 2010, apresenta os seguintes dados:r



. População masculina: 1 19.230 habitantes - 48,16%,

. População feminina: 128.323 habitantes - 51,84o/o,

. Total das populações por gênero: 247.553 habitantes - 100,00%. ,,- Sã... Zona urbana: 234.671 habitantes -94,80o/o, {. Zona rural: 12.882 habitantes - 5,20o/o, [ ,. , )

. Total da população do município: 247.559 habitantes - 1OO,OO%. \ffi#/. Estimativa da população(Data de Ret.: 0110712012) realizadct pelo IBGE e
publicado no D.O.U. em3110812012: 250.063 habitantes

O surto de crescimento populacional ocorreu principalmente a partir

década de 1960 com a abertura das rodovias Belém-Brasília, que corta o Oeste

Maranhense no território do município, BR-226, que liga TeEsiIa à Região
Tocantina, e BR-222, que liga a regiâo do Mearim às terras devolutas do Alto
Pindare. A abertura, piçanamento e posterior asfaltamento das estradas
Íederais e estaduais permitiram mais fácil comunicação rodoviária entre
lmperatriz e Belém, São Luís, Anápolis, Brasília, Goiânia, São Paulo, todo o

Centro-Oeste e o Nordeste, e facilitou muito a ocupação demográÍica da

Íronteira agrícola representada, na época, pelas terras devolutas e virgens da
pré-Amazônia maranhense.

Podemos destacar, como fatores determinantes da ocupação

demográfica de lmperatriz: posiçáo geográfica intermediária entre polos de

desenvolvimento regional (Belém/Brasília/Goiânia); grande disponibilidade de
terras devolutas e de boa qualidade para cultivo agrícola; pauperismo secular

das populações do semi-árido do Nordeste Oriental
(Piaui, Càará, Pernambuco e Paraíba). Tal fato é uma das marcas da

cenkalização dos serviços da regiáo sudoeste do estado em lmperatriz, que

levou a multiplicaçáo das vilas e favelas na periferia do município

A população de lmperatriz é de 320.203 habitantes, sendo assim a
segunda maior do Maranhão. Tal população encontra-se espalhada numa área
de 1.367,901 km2 o que lhe confere uma densidade demográfica de í80'97
hab./km'z. A sua área metropolitana Sudoeste Maranhense, composta por

lmperatriz e os municípios de Cidelândia, Sáo Francisco do Brejão' João

Lisboa, Senador La Rocquel DavinÓpolis, Governador Edison Lobáo, São

Miguel do Tocantins, Praia Norte, Augustinópolise Sampaio, tem mais de

363.175 mil habitantes. Sua taxa de crescimento populacional e de -0,39% de
01.08.2000 à 01.04.2007, devido o desmêmbramento dos municípios
de Cidelândia, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Sáo Francisco do
Brejáo, São Pedro da Água Branca e Vila Nova dos Martírios, passando dos
6.075,100 km2 para os atuais 1.367,90í km'z.

Condição social

Socialmente, lmperatriz possui o segundo melhor lDHdo Maranháo. É

notável, nos últimos 30 anos, um crescimento desordenado da periferia com
aumento substancial do número de invasôes e favelas (popularmente as vilas),
culminando com uma forte especulação imobiliária o que cria vazios de
urbanização dentro do perímetro urbano.
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Urbanização e arquitetura

m:.

26
PL

Avenida Bernardo Sayão em lmperatriz Maranháo.

lmperatriz tem característica e tamanho dignos de um centro regional,

apesar de possuir poucas avenidas amplas e largas. lmperatriz experimentou

um "boom"'de desenvolvimento na década de 1960, década de 1970 e década

de í980 (como dito acima), sendo grande polo atrativo de empregos.

Nos últimos anos houve um grande crescimento de constrr.rçÕes voltadas

para as classes A e B, ultrapassando grandes quantias sÔ na fase de

implantação. lsso se dá pelas seguintes razôes: saturação dos grandes centros

próximoi (que já náo mais têm espaço para determinadas atividades

econômicas); da estabilidade econômica e aumento da renda da população

local; baixo custo de vida na cidade; incentivos municipais e estaduais.

Também pesa o fato de que na cidade exista pouquíssima concentração de

indigentes e pedintes de rua se comparado aos grandes centros, que também
pesa na hora de atrair investidores. Os programas sociais dos governos

conseguiram amenizar a situaçáo crônica enfrentada pelas famílias excluídas.

Entretanto a expansáo horizontal da cidade acabou provocando baixa

densidade populacional, grandes distâncias, bairros com pouca infraeshutura,

alem de inúmeros têrrenos vagos. Entretanto, há estudos e até legislação

municipal (código de postura) que serão postos em prática para urbanizar os

vazios da cidade.

Está em fase final o projeto de urbanizaçáo da área central da cidade,
com a restauraçáo da malha asfáltica das principais avenidas do centro da
cidade com recursos do município, a duplicação da avenida Pedro Neiva
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Rua Bahia, bairro Juçara.
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(Babaçulândia) que liga lmperatriz ao município de João Lisboa pelo governo

do estado, investimentos que já estão sendo executados como obras de
asfaltamento e instalaçáo de rede de esgotos em alguns bairros mais afastados
do centro da cidade por parte do governo federal, verbas oriundas do PAC

^tlmpêratriz conta com diferentes centros, como por exemplo: Eintroncamen
(Centro de oficinas e peças automotivas); Centro (Centro do comércio e
geral); Distrito lndustrial (Fábricas); Maranhão Novo (Galpões, garagêns e
depósitos de empresas); Mercadinho (Centro de Abastecimento de Frutas e
Verduras) e Olaria (Cerâmicas). Oficialmente, a cidade tem 43 b,airros, mas se
contar as subdivisões dos bairros, palafitas, favelas, chegam a 80 bainos.

Além da divisão dada pelo IBGE em regiÔes como: Centro, Grande Bacuri
(Zona Oeste), Grande Conjunto Vitória ( Zona Sul), Grande Nova lmperatriz,
Grande Santa Rita (Zona Norte), Grande Vila Cafeteira( Zona L.este), Grande
Vila Lobáo ( Zona leste), Grande Vila Nova e zona rural.

Uma panorâmica da cidade de lmperatriz (MA), mostrando sêu crescimento imobiliário.

As Secretarias de lnfraestrutura e de Planejamento Urbano e Meio
Ambiente estão iniciando a execuçáo do código de postura do município em
relação ao nivelamento e padronização das calçadas em lmperatriz, que gera

muita reclamação por parte de pessoas portadoras de necessidades
(cadeirantes) e até das pessoas normais, visto que há muita irregularidade nas
calçadas da cidade. A princípio, o projeto inicialmente contemplará apenas o
centro da cidade e posteriormente os bairros.

Regularmente é feito na cidade a renovação das pinturas das faixas de
pedestres, dos meios-Íios nas calçadas, e pequenas obras nos cruzamentos de
ruas para o melhor escoamento da água da chuva, evitando alagamentos, que
são problemas constantes no município.

Administração

O poder político em lmperatriz é representado pelo prefeito, vice-prefeito
e secretários municipais. Para o prefeito criar alguma lei, é preciso a aprovaçáo
do Poder Legislativo, sendo este composto pela Câmara dos Vereadores. A
gestão do prefeito torna-se mais fácil quando recebe apoio d«:s vereadores.
São símbolos oficiais do município o brasâo, a bandeira e o hino.

\j Ll ,.\-
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//r./--lmperatriz conta com o segundo maior colégio eleitoral Oo àâtzrtl-o

do Maranhão. Seu eleitorado total é de 149.541 mil eleitores;. Pertence a

Comarca de lmperatriz.

Órgãos públicos

\i

p

Poderes

Legislativo

O poder legislativo em lmperatriz é representado pela Câmara de

Vereadores, que são responsáveis pela apreciação e aprovação de leis

municipais além da realizaçáo de audiências públicas. O municÍpio é

representado por um total de 21 vereadores.

Executivo

O Poder Executivo do município de lmperatriz é representado pelo

prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, seguindo o modelo proposto

pela Constituição Federal.

A prefeitura, atualmente, é composta por 20 secretarias, que seguem:
Secretaria da Fazenda e Gestáo Orçamentária; Secretaria da Mulher;

Secretaria de Administração e Modernizaçáo; Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Produção; Secretaria de Comunicação, Secretaria de
Desenvolvimento Econômico; Secretaria de Desenvolvirnento Social;

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, Secretaria de Governo e Projetos

Estratégicos; Secretaria de lnfraestrutura, Transporte e Seruiço Público;

Secretaria de Juventude; Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente;
Secretaria de Saúde; Secretaria de Trânsito. Existe também uma secretaria
especial que cuida dos assuntos ligados a cultura, que é a Fundação Cultural
de lmperatriz.

As superintendências do município são: Superintendência de Tecnologia
da lnformaçáo (STl); Superintendência de Turismo (SUTUR) e

Superintendência de Desportos e Lazer (SUDEL). A Assessoria Jurídica de
lmperatriz (AJIMP), Controladoria Geral do MunicÍpio (CGM); Procuradoria
Geral do Município (PGM); Ouvidoria Geral do Município (OGM); Comissão
Permanente de Licitação (CPL); Cerimonial Municipal de imperatriz e
Patrimônio Municipal de imperatriz sáo órgãos ligados à prefeitura que auxiliam
na gestão do município.

Judiciário

lmperatriz conta com vários órgãos do Poder Judiciário Estadual
(Tribunal e Justiça do Estado). lmperatriz conta com a Subseçáo Judiciária de
lmperatriz (TRF 1a Região), Juizado Especial Federal (Adjunto da Subseçáo
Judiciária de lmperaúiz), Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais
Criminais, Promotoria de Justiça da Comarca de lmperakí2, Procuradoria da

U 2it
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República no MunicÍpio de lmperatriz (Ministério público federal) e Juízes
Direito (Fórum Ministro Henrique de La Rocque).

\- p

Procuradoria geral do município
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A Procuradoria Geral do Município é o órgáo da estrutura organizacional
da Prefeitura incumbido de assessorar a Administração Municipal em assuntos
de natureza jurídica e de representar o Município judicial e extrajudicialmente
em quaisquer situaçÕes em que ele seja parte.

A visão da Procuradoria visa a regularização dos atos administrativos,
atualização da legislação municipal, prática de atos administrativos preventivos
do patrimônio público, prestação de assessoria consultiva a todas as
secretarias e ao gabinete do prefeito visando evitar que atos administrativos
sejam contestados, aumento da arrecadação municipal.

Ouvidoria do município

A Ouvidoria Geral da Prefeitura Municipal de lmperatriz é a instância
administrativa responsável por acolher reclamaçÕes, elogios, críticas e
sugestôes dos cidadãos quanto aos serviços e atendimentos prestados, pelo
governo municipal, suas secretarias e demais órgão Municipais. Tem como
objetivo a integraçáo entre a sociedade e todos os órgáos do município,
perseguindo uma melhor qualidade dos serviços públicos, prestados pela
prefeitura. Por determinação do atual Prefeito Municipal de lmperatriz, atua
também na resolução e mediação de conflitos que envolvern munícipes e
servidores.

CONSETHOS MUNICIPAIS

Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMMAM
Expediente e Atendimento
Rua Simplício Moreira, 1478 -20 piso - Centro, CEP 65.90í490 - lmperatriz-
MA

Conselho Municipal da Cultura
Expediente e Atendimento
Rua Luís Domingues, 650 - Centro, CEP 65.900-000 - lmperatriz-MA

/uà/4-
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Conselho Municipal de Contribuinte
Expediente e Atendimênto
Rua Godofredo Yiana7221738 - Centro , CEP 65.901-490 - lmPeratriz-MA /Yurz-
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Conselho Municipal de Regularização Fundiária Urbana
Rua Godofredo Viana, 20í-A - Centro, CEP 65900-440 - lmpêratriz-MA

Conselho Municipal da Cidade
Expediente e Atêndimento
Rua Jabaquara, 44, Parque das Estrelas CEP 65.912-193 lmperatriz - MA

Conselho de Alimentação Escola
Rua Cel. Manoel Bandeira, 596 Nova lmperatriz CEP 65.900-000 lmperatriz -

MA

Conselho MuniciPal do FUNDEB
Rua Rui Barbosa, S/N, Centro CEP 65.912-193 lmperatriz - MA

Conselho MuniciPal de Educação
Rua LuÍs Domingues, 650, Centro CEP 65.912-193 lmperatriz - MA

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM
Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, sáo salvador cEP 65.912-193 lmperatriz
.MA

Conselho Municipal de Saúde de lmperatriz
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa,47 - Centro CEP 65'903-270 lmperatriz - MA

N

Economia

Trabalho e Renda

Como ainda nâo se sabe a populaçâo economlcamente ativa (PEA) e o
potencial de consumo do Município e sua região, sequer pode-se alegar

tecnicamente falta de mercado, descontado o consumidor externo, que passa

aqui em razâo de turismo de negócios, de eventos ou do ecoturismo. De um

modo geral, a maior parte da mão-de-obra ativa do município é absorvida pelo

setor terciário (comércio de mercadorias e prestação de serviços). A
construçâo civil tambem desempenha papel muito importante na economia

local. Segundo o IBGE (Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2007) o

município tem 5.468 empresas cadastradas, 37.150 pessoas empregadas'

30.768 pessoas assalariadas, tendo como Salário médio mensal o valor de 1,8

Salários mínimos.
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o cenário de crescimento atual faz com que a cidade po..à' té, ffl
condiçÕes de oferecer mais empregos, mas tem como desafio crescer de forma ívYLL.^'
planejada sem que esse boom se torne uma catástrofe social e tire um do
principais chamarizes para o investimento: a qualidade de vida. Um exempl
otimista pode ser observado nos supermercados populares distribuídos pelo
bairros da cidade. Famílias de baixa renda movimentam o comércio loca
reflexo do momento de prosperidade da população local. A construção do
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novos shoppings centers na cidade deve gerar grandes quantidades de postos
de empregos.

lnfluência

lmperatriz apresenta-se como entreposto comercial e de serviços, no
qual se abastecem mercados locais em um raio de 400 km, e forma
com Araguaína-TO, Marabá-PA, Balsas-MA e Açailândia -MA, uma importante
província econômica. O município situa-se na área de influência de grandes
projetos, como a mineraçáo da Serra dos Carajás (MarabíParaupebas), a

minera$o do igarapé Salobro (Marabá/Paraupebas), a Ferrovia Carajás/ltaqui,
a Ferrovia Norte-Sul, as indúskias guzeiras (Açailândia), a indústria de celulose
da Suzano Papel e Celulose (lmperakiz), que pela proximidade destes
projetos, de algum modo condicionam seu desenvolvimento.

Ciência e Tecnologia

Campus Universitário da Universidade Federal do Maranháo em lmperatriz (MA), baino Bom

Jesus.

lmperatriz vem se tornando conhecida nacional e internacionalmente
como um importante centro de produção e difusão de conhecimento cientifico,
um dos motivos é a UFMA (Universidade Federal do Maranhão) e o lnstituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão(IFMA).lsso fez da
cidade uma alternativa para investimentos no país.

Polo Universitário

A cidade de lmperatriz hoje conta com várias Universidades:

lnstituto Federal do Maranhão - IFMA
Cursos:

. Ciências da Computação Bacharelado;

:&
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. Física Licenciatura;

. EngenhariaElétricaBacharelado'
,,**vwÊ
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Universidade Federal do Maranhão - UFMA (com 2 campi)

Centro de Ciências Sociais' Saúde e Tecnologia (CCSST)

A universidade Federar do Maranháo já atua na cidade rmperatriz desde

a década de 80. os p'i'"i;;:';;;;I'ã ênit"i"t em runcionamento no campus

foram Direito e Peoagogral"i'üfi;i"; ; ano de 1980' por meic' da política

de expansáo e inte'io'lzaçàà"ia Üniuáitio"de' Em 1993 o campus passou a

ãããJ.i tá*oem o curso de ciências contábeis'

O campus de lmperatriz da UFMA Íoi elevado à condiÇáo de Unidade

Acadêmica em 02 de d"*;;;;; ãóôá o" acordo com a Resoluçáo no 83'do

conselho superior uti'"'3iü;üióoisyút' ::-g-"1:tin"do 
a partir de então

de centro de Ciências st"iâü'éàuo" e Tecnologia (ccSST)'

Na última década, o campus vem.passando por um processo de

exoansáo e consolidaçãà 
"r'rã-ãí"i"--20q6' 

9-centro 
recebeu mars lres

cuisos: Gomunicaçao so"ciaiãom rrauifitação em'Jornalismo' Enfermagem

;,'*i*::t;**'xft ffi 5Ti"ií#i{i#"#"'"':::H";'!',iIi^Ê
oferecidas no centro, t"iiiitãio" àiio tutto" de' 

'ensino 
superior' que lem

atendido " o"'litã""- 
-"irinàipatmente de estudantes

ã""'rtiãiànnao, Piaui, Pará e Tocantins

-ü*ürr'*ir#*qft1iüí;,ti;;
ro;ãr'.-.,L;* oe oo vasas Para o curso de M

üFMA- lmPeratriz' -..^ ^,-,i^âr '\.
A Unidade também conta com 'I C?TIY: Avançado' qrre abrigar os

cursos da ârea de cic'Li"ii iii'ie e Tecn'ologia o novo prédio' situacto no

bairro do Bom Jesus, 
"ffióui".ã; táuoratórioi saras de aura e bibrioteca

ffi;;;";n*, .*Í,,h"i:Í#3";"ffi:: *T*
Engenharia de Alimenl

Em 20't3 foi aprovado o primeirom""l11l"da cidade' oferecido pela

uFMA, o Programa d"";ã::s;fi;;.il :1 g9:cias dos Materiais' Em 28

cle maio de 2015 foi deteniüa'a p'limeira dissertaçáo de mestrado do programa

com o tÍtulo Sais de r-iiit'iri*l"tàscimento e caracterização por Difração

4q ')

de Raios'X.

PreocuPados
universidade também

de contribuir com o d

com o tripé de Ensino' Pesquisa 
" - 

E{:lt:"i-'i
i""t".r"rrJõtoietos de pesouisa e extensáo' como mero

;JillÁ;io'cientíÍicó " 
i"*l' a sociedade do suldo

Maranhão.

Universidade Estadual da Regiáo Tocantina - UEMASUL

. AdministraçãoBacharelado;

. AoronomiaBacharelado;
- nia.'',.ir. Biolóoicas Licenciatura;



Unidade de Ensino Superior do Maranhão (IESMA/UNISULMAI

Graduação

Administração Bacharelado;

. CiênciasBiológicasLicenciatura;
, Direito Bacharelado;
. Educação Física Bacharelado;
. Educação Física Licenciatura;
. EnfermagemBacharelado
. FisioterapiaBacharelado;
. NutriçáoBacharelado;
. PsicologiaBacharelado
. Serviço Social Bacharelado;
. Tecnologia em Estética e Cosmética.

Universidade do CEUMA (UNICEUMA)

. AdministraçãoBacharelado;

. Arquitetura e Urbanismo Bacharelado;

. Biomedicina Bacharelado;

. Ciências Contábeis Bacharelado;

. EnfermagemBacharelado;

. Engenharia Civil Bacharelado;

. Engenharia de Produção Bacharelado;

. OdontologiaBacharelado;

. PsicologiaBacharelado.

Devry - Faculdade de lmperatriz (FACIMP)

. Administração

. Ciências Contábeis

. Ciências Econômicas

. Direito

. Enfermagem

8q
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. EngenhariaFlorestalBacharelado;

. Física Licenciatura;

. GeografiaLicenciatura;

. HistóriaLicenciatura;

. Letras - Língua Portuguesa Licenciatura;

. Letras - Língua Portuguesa e lnglesa Licenciatura;

. MatemáticaLicenciatura;

. MedicinaVeterináriaBacharelado;

. PedagogiaLicenciatura;

. QuÍmicaLicenciatura.
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Farmácia
Odontologia
Pedagogia
Sistemas de lnformaçáo
Tecnologia em Marketing

í. Hospital Escola da Facimp
2. F azenda Escola da Facimp

Faculdade de Educação Sahta Teresinha - FEST

Graduação

. CiênciasEconômicasBacharelado;

. Direito Bacharelado;

. FilosofiaLicenciatura;

. PedagogiaLicenciatura;

. Teologia Pastoral Bacharelado.

. AdministraçâoBacharelado;

. Arquitetura e Urbanismo Bacharelado;

. EducaÉo Física Licenciatura;

. Engenharia Civil Bacharelado;

. Engenharia de Produção Bacharelado;

. EngenhariaElétricaBacharelado,

. EngenhariaMecânicaBacharelado;

. FarmáciaBacharelado;

. OdontologiaBacharelado;

. Serviço Social Bacharelado.

. Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos;

. Tecnologia em Redes de Computadores;

lnstituto de Ensino Superíor do Sul do Maranhâo - IESMA

. Licenciatura Plena em Filosofia

. Bacharelado em Ciências Religiosas

. Bacharelado em Teologia

Universidade Metodista - Polo lmperatriz

. Administraçáo

. Análise e Desenvolvimento de Sistemas

. Ciências Sociais

t',{ "-
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Faculdade Pitágoras lmperatriz



. Gestáo Ambiental

. Gestão Financeira

. Ge§tão Pública

. Gestão de Recursos Humanos

. Logística

. Marketing

. Processos Gerenciais

. Pedagogia

. Teologia

. i;;iõi; (lntesralizaçáo de Creditos)

. Matemática

. Gestão de Seguros

. Gestão Poúuária

. Segurança Pública

. Gestáo Comercial

. Ciências Contábeis

. ó"ttào da Tecnologia da lnformação

. Letras - Lingua Portuguesa

/U;,^.14'-
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Faculdade Damásio de Jesus - DeVry Brasil - Polo de lmperatriz

Graduaçáo:

Pós-graduação:

. DireitoConstitucional

. Direito de Familia e Sucessões

. Direito Processual Civil

. Direito do Consumidor

. Direito Penal

. Direito Processual Penal

. Direito Civil e EmPresarial

: ffi; Jo iáu"rno e Processualdo Trabalho

. Direito Tributário

. Direito Público

. óireito Público com Ênfase em Gestão Pública

. DireitoPrevidenciário

. Direito Digital e ComPliance

. Direitolnternacional

. Direito Notarial e Registral

. RelaçÕes lnternacionais

. MBAem Gestão Executiva
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Panorâmica dos lagos da Avenida João de Deus Fiquene, a Avenida Beira Rio
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lmperatriz consolida-se como destino para o turismo de negócios, de
eventos, de lazer e ecoturismo. lmperatriz é a principal porta de entrada e o
mais seguro ponto de apoio para a região turística estadual classiÍicada como

"Polo das Aguas, Cachoeiras e Chapadas". A par disso, cumpre atentar para o

caráter estratégico de lmperatriz como cidade polarizadora de uma vasta

região, de geografia interestadual, abrangendo, além do sudoeste do Maranhão
e norte do Tocantins É um extenso e amplo espaço já avalizado pela

populagão como área de lazer, cultura, exercício fisico (cooper, caminhadas) e,

à noite, bares e restaurantes, com comidas típicas.
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Turismo local

Um dos mais modernos Parques Aquáticos do Maranhão está em

lmperakiz. O Freitas Parque Aquático localizado as margens da BR-

0í0próximo ao Parque de exposições com quase cinco anos de fundação e

um público variado, hoje com mais de 30.000 sócios. Há também diversas
pousadas às margens do Rio Tocantins, e diversos clubes recreativos. No

período de veraneio surgem as praias no Rio Tocantins, que contam com uma

grande estrutura de limpeza, segurança (em terra e água), iluminaçáo, palco e
quadras de areia.

Há também diversas casas noturnas, boates, casas de shows,

bazinhos, restaurantes de comidas típicas (Chinesa, Japonesa e ltaliana) alem

da cozinha contemporânea e de pratos Íinos. As principais casas de shows são

a AABB (Associaçâo Atlética Banco do Brasil) e a Arena de Shows do Parque

de Exposições, Além desses, tem diversas churrascarias, pizzarias,

lanchonetes, sorveterias e vários outros estabelecimentos relacionados a

gastronomia.

Atualmente em lmperatriz existem 3 Shoppings em funcionamento
(Timbira Shopping, lmperial Shopping e Tocantins Shopping), com 2
pavimentos, 107 lojas e estacionamento subterrâneo. Está previsto também o
inicio das obras de construção do Shopping Popular de lmperatriz, localizado
no centro da cidade, com 90 lojas.



"wff*
/U!fl*-Tuismo contemplativo

No Sul do Maranhão e próximo a lmperatriz destacam-se a Cachoeira
das Três Marias, Cachoeira do Macapá, Parque Ecológico Santa Luzia e
o Parque Nacional da Chapada das Mesas. Na região encontram-se outros
pontos turísticos como Cachoeira do Cocal e Frutuoso (Riachão), Cachoeiras
do ltapecuru e Cachoeira da Pedra Caída (Carolina). No lazer destaca-se a

descida de boia do Rio Balsas, Beira Rio, Ponte de Madeira do Rio Balsas,

Ponte de Madeira do Rio Maravilha.

Cachoeira de Sáo Romão êm Carolina.

Cachoeira da Pedra CaÍda em Carolina.

Turismo aquático
Na cidade além dos clubes e parques aquáticos, existem as praias no

período de veraneio, e também diversas ilhas e pousadas ao longo do Rio

Tocantins. Existem também vários banhos (balneários populares)como o poráo

há 42km de lmperatriz, e chama-se rio campo alegre lugar extraordinário para

desfrutar com a família, experimente a galinha caipira e desfrute de um banho
frio nas águas do rio campo alegre, além desse há o Túnel do riacho bananal
embaixo da ferrovia a 23 km do centro de lmperatriz,a praia do setor agrícola,o
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bananal, a avenida Beira Rio que forma com o Rio Tocantins (que ela margeia),
um dos principais cartÕes de visita de lmperatriz.

Rio Tocantins
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Em relaçáo ao turismo de eventos, lmperatriz é dotada de um centro de
convençÕes multiúso (para congressos, seminários, ciclos de palestras e
conferências, feiras e exposições multissetoriais, treinamento de mão-de-obra
etc).

Os principais eventos que acontecem na cidade são: Exposição
Agropecuária de lmperatriz (EXPOIMP); Feira da lndústria e Comércio de
lmperatriz (FECOIMP); Levada Elétrica (Micareta); Carnaitz (Micareta);
Maranhão Forró Fest (Festival de Fonó); Encontro de Estudantes de Direito da
Regiáo Tocantina (Seminário - Participação de grandes Juristas e
Personalidades como o Professor Doutor Luís Flavio Gomes e o
Senadores Cristovam Buarque e Demóstenes Torres); Salão do Livro de
lmperatriz - SALlMPFeira de Ciência e Tecnologia - Sul do Maranhão que em
2009 reuniu trabalhos científicos de alunos vindos de sete estados (Maranhâo,
Parâ, Cearâ, Tocantins, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul).

Hotelaria

Em lmperatriz existem diversos hotéis de até 4 estrelas, os principais
sáo: Residence Hotel lmperatriz, Alc,azar Palace Hotel, New Anápolis Hotel,
Advance Palace Hotel, Hotel Posseidom, Hotel São Luís, Hotel Presidente e
SchalonHotel,Hotel lmperial e Hotel Stayinn. Além do serviço de hotelaria,
lmperatriz oferece um ótimo serviço de aluguel de automóveis, eontando com
06 locadoras e 23 concessionárias de veículos, motos e caminhões das
principais marcas. Há também o serviço de táxi aéreo.

Turismo de eventos

\ .. .:.;
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AV. Bernardo Saião

lnfraestrutura

DispÕedevariadosServiços(restaUÍantes,padarias.confeitarias,
bancos, Íinanceiras, órgãos públicos federais, estaduais e municipais, clubes,

Ááteis,'pousaoas etc.) 
-que 

apoiam a populaçáo de um modo geral. Além de

excelenies meios de acesso, visto que lmperatriz é cognominada "Metrópole da

fnt"ôàçáo Nacional,', pela estrutura das vias de acesso, que se dáo por meio

rodoviário; fenoviários; hidroviário e aeroviário'

Aeroporto Renato Cortez Moreira

Terminal Rodoviário GQvemadol Jackson Lago'

lmperatriz conta também com um eficiente sistema de abastecimento de

energià, àtravés da Subestaçâo da Eletronorte instalada no Distrito lndustrial

oó M"unicíplo e além de estaibastante próxima das hidroelétricas de estreito e

à" r"16 quebrada. Também conta com sistema de coleta seletiva de lixo, feita

por caminhoes compactadores que atendem a 80% da área do município com
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o seu destino final adequado. Há também coleta de lixo hospitalar de
embalagens de agrotóxicos e de produtos recicláveis.

O Bairro do Mercadinho é como se Íosse um CEASA (cêntro de
abastecimento) da cidade, pois é o maior centro de abastecimento de
alimentos, verduras e frutas da cidade. É uma espécie de Central de
Abastecimento, onde encontra-se de tudo, desde frutas e verduras a todos os
tipos de alimentos. Além disso, também é onde se encontra as distribuidoras
atacadistas que abastecem o comércio dos municípios vizinhos.
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Além disso, o município conta com uma moderna rodoviária (construÍda
através de parceria entre governo do estado e a prefeitura de lmperakiz), em
substituiçáo da antiga que sofria com problemas estruturais e de logística,
sendo transferida para uma nova localização (se encontrando agora na Rod.
Br-010, s/n, Centro), desafogando o conturbado trânsito da cidade, dando
total liberdade para os ônibus transitarem livremente.

Agências Bancáias
3 Agencias do Banco Bradesco
4 Agencias do Banco do Brasil
1 Agencia do Banco do Nordeste
1 Agencia do Banco ltaú
I Agencia do Banco Real
1 agencia do BASA - Banco da Amazônia
í Agencia do BBV - Banco Bilbao Vizcaya
2 Agencia da CEF - Caixa Econômica Federal
I Agencia do FINASA - Banco Mercantil de São Paulo
í Agencia do HSBC - BAMERISDUS

Locadoras de VeÍculos

LocalizaRent a Car - Fone: (99) 35244507
lmperavel Veículo - Fone: (99) 3525-6667
lnterlocadora - Fone: (99) 3525-3050

Saúde
Hospital Municipal de lmperatriz
Rua Benedito Leite enke Pará e Amazonas
Fone:3524-9707
Hospital São Rafael
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1 178
Fone: 3525-3370
Hospital Unimed
Rua 15 de Novembro, Praça da Meteorologia
Fone: 3527-0060



Hospital lnfantil de lmPentriz
Rua Luís Domingues com rua Pará
Fone:3582-2162
Hospital das Clínicas
Rua Luís Domingues, 1385
Fone:3525-3344
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Energia Elétrica

Energética do Maranhão S.A. Pesquisa realizada pela Subsecretaria Estadual
de Saúde indica que 97,07o/o dos domicílios urbanos possuem energia elétrica.

Os principais povoados e alguns imóveis rurais são servidos por energia

elétrica.

A energia elétrica do Município é fornecida pela CEMAR - Companhia

Telefonia
Atualmente em lmperatriz a Telemar e a Embratel é quem opera o

sistema de telefonia convencional e a AmazÔnia celular, Oi, Vivo e Tim, o
sistema de tetefonia celular. A Telemar também dispoe de postos telefÔnicos e

telefones públicos instalados no município.

Jornais
Jornal Capital
Jornal Tribuna do Tocantins
O Estado do Maranhão
O Progresso
A Tribuna
O lmparcial
Jornal Pequeno
Folha do Dia

Televisão
Band
Rede Vida
Rede Globo (Mirante)
Rede TV (Capital)
Rede Record (Nativa)
SBT (Difusora Sul)
TV Nordeste (Canal 2í)
CNT (Tocantins)

Rádio

i-tUl



Rádio lmperatriz AM
Mirante FM
Mirante AM
Nativa FM
Rádio Capital FM
Rádio Terra FM
Difusora Sul FM
Diversas iádios comunitárias
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Rede de água

CAEMA - Companhia de Água e Esgotos do Maranhão, sob a supervisão da

FNS - Fundação Nacional de Saúde.
A captação é realizada diretamente no Rio Tocantins. 0 sistema conta

com dois reservatórios de água tratada com capacidade total de 35.700.000

Lts. 0 sistema de distribuição tem capacidade instalada para 5.390m3 sendo 3.

000m3 por reservatório térreo e 2.390M3 por reservatório aéreo Na área rural a

CAEMA atua com a implantação de poços artesianos, rede de distribuição e
pequenos reservatórios.

O abastecimento de água Potável está sob a responsabilidade da

Rede de Esgoto
A rede de esgoto foi implantada pelo DN

Obras e Saneamento. A manutenção e amplia
OS - Departamento Nacional de

çáo da rede de esgoto sanitário
foram transferidas para a CAEMA. A êxtensâo da rede é de 120 km A
capacidade da rede foi projeta para 9.0'18 ligações domiciliares, porém o

número de ligaçôes atual é maior que 30.000 llgações.

No projeto da rede de esgoto estava prevista a execução de uma lagoa

de estabilizaçáo. Porém, devido ao custo de desapropriaçáo e a falta de
recursos disponíveis a proposta foi abandonada. A soluçâo adotada foi o
lançamento dos dejetos sanitários in natura no Rio Tocantins.

Educação
Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Humano (2000), o

contingente de alunos matriculados no Ensino Fundamental (10 grau) é de

67.614, sendo 12,28Yo em instituições particulares, 57,85o/o municipais e
29,87Yo estaduais. Em nível de Ensino Médio e Ensino Supletivo, o número

totaliza 13.462 alunos, sendo 20,81% em escolas particulares, 1,43%

municipais, 71 ,78o/o estaduais e 5,99% federais.
O número total de escolas no município é de 208, sendo 41 particulares,

139 municipais e 27 estaduais. O município também conta com vários campus
universitários. Que já foram elencados acima.
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Eventos culturais e de ne oclos

Em lmperatriz os principais eventos culturais e de negócios são:

4

Touro Metalizado. Estátua em frente ao Parque de Exposiçóes Lourenço Viera da Silva

lmperatriz Maranhào.

. Cavalgada e Exposiçáo Agropecuária de lmperatriz (EXPOIMP);

. Carnaval da Gente (Concurso de Blocos de Rua);

. Concurso de Marchinhas Carnavalescas;

. Levada Elétrica (Carnaval fora de época);

. Maranháo Forró Fest (Festival de Forró);

. Hell Rock Festival, Metal Chaos (Festivais de rock);

. Encontro Nacional de Som Automotivo;

. Feira de Móveis (MOVELNORTE);@

. Feira do Comércio e lndústria de lmperatriz (FECOIMP);

. Expofestas (Feira de Eventos);

. Salão do Livro de lmperatriz (SALIMP);

. Arraiá do povo festeiro, Arraiá da Mira (Festas Juninas);

. Feira de Ciência e Tecnologia - Sul do Maranhão (FECITEC);

. Festejos de Nossa Senhora de Fátima;

. Festejos de Santa Teresa D'Avila;

. Festival da Música de lmperatriz (FMl);

Além destes, também existem diversos eventos de caráter religioso na cidade,
como procissões, quermesses, festejos e encontros. Há também as
comemoraçÕes nacionais e locais, como o aniversário da cidade.
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Es os de cultura e

Praça Pedro Américo, baino Três Poderes em lmperatriz Maranhão

NaL^
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PessoasfazendoatÍadicionalcaminhadanaAvenidaBeiraRioemlmperatrizMaranháo.

Os espaços para exposição de movimentos culturais sâo o Teatro

Ferreira Gullar,'a casa do Arteiao, a Academia lmperatrizense de Letras, o

Cãntro Oã Convençóes de lmperatriz, a Praça de Fátima' a Praça da Cultura

áãnãto Cott", Móreira, Praça Pedro Américo, a Avenida Beira Rio entre

outros.

lmperatriz hoje tem trêsshoppings: Timbira Shopping' Tocantins

snopping à tmperiaí Shopping. Apenas dois deles contam com o uso de

"i"áii, õ"ra filnies, já que'a sa'Ía de cinema do Timbira shopping é usada para

;.ti;"iã ào prográrà Estudio R, apresentado por Raphaet Pinto,integrante

oãcãnipánnia aeieatro okazajo. os cinemas^sáo: lmperacine' que conta com

qratio lafas de cinema, onde uma delas é 3D' e o CineSystem' que tem 5

salas de cinema, onde 2 são 30.

Vida noturna

lmperatrizpossuidiversáoparaosmaisdiversospúblicosesuavida
noturna é muito rica e movimentada, tendo várias opçÕes para sair na cidade,

especialmente nos fins de semana.

I

Cinemas
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Paraocalordofimdatardeháváriosbaresespalhadospelacidade,um

para cada tipo de gosto, especialmente regjonal, Mas há baladas variadas

iambem: boates, shôws e festas temáticas. A noite vem crescendo cada vez

mais com a inauguraçáo de novos bares e casas noturnas. Há ainda os

restaurantes e váiios destes servem variados tipos de comida, possuindo

ãmbil a opçáo de rodízios, principalmente nas pizzarias, cantinas de

*ã.ià.. Na cidade há vários estabelecimentos que vão de bares, choperias,

lanchonetes até restaurantes de comidas estrangeiras'

ív\
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5. O EMPREENDIMENTO

O Residencial ltamar Guará,encontra-se localizado na margem direita da

Br-010, no sentido Brasília, nas imediaçÔes do posto Vale do Sol.Próximo ao

centro da Cidade e ligado a trama urbana vizinho de bairros já eskuturados Vila

Vitória e Conjunto Nova Vitória, com isso o Empreendimento tem em seu

/tub-
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entorno equipamentos urbanos, transportes coletivos em uma área resrü

onde foram construído 1000 unidades residenciai§'

Os lmóveis possuem uma árêa de 128m2, cada imóvel é composto por

sala, cozinha, dois quartos e banheiro. Dependendo da renda mensal de cada

beneficiário, as prestaçôes variam de R$ 25 a 80,00 reais mensais ao longo de

120 meses. Das mil unidades habitacionais cerca de 5o/o Íoram destinadas a

deficientes físicos, com adaptaçÕes em todos os cômodos.

O Empreendimento encontra-se em uma área residencial de tipologia

horizontal,com residências uni familiares.Com ruas de pavimentação asfáltica.

O ltamar Guara é servido por energia elétrica da CEMAR e rede de

água,telefone e coleta de lixo-e rede de esgoto.
Possui uma linha de Ônibus que liga o residencial ao centro /conjunto

nova vitória da Em sa Via branca do leste.

SEDEs
E*nW-

l-.qb
C v

O Empreendimento é servido por estabelecimentos comerciais tais como
padarias, mercearias, supermercados, açougue, loja de materiais de

construção, saláo de beleza, oficinas e borracharias, lg§as, Reforço Escolar.
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O Residencial possui uma, uma moderna escola, um centro comunitário, 1yflo,

onde funciona provisoriamente uma unidade básica de saúde (posto) com /
capacidade de atendimento de 300 pessoas por mês.

N/\
Escola q
No Empreendimento possui uma escola municipal que atende
Empreendimento.
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A escola atende a 800 alunos do baino em três tumos: matuüno e
vespertino e notumo. Além das disciplinas cuniculares, a escola desenvolve a@s
em parceria com o Setor Pedagfuico da SEMED, como assessoria pedagogica,
serviço de orientação educacional, supervisáo escolar, formaçáo continuada com
gestores, vice gestores, coordenadores pedagógicos e professores, dentre outros.

A Escola Municipal Maria Evangelista de Sousa conta com os seguintes
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ambientes: secretaria, diretoria (com banheiro para funcionários), tàfa
professores (com banheiro e vestiário), onze salas de aula, biblioteca, cozinha

(com banheiro para funcionários), depósito de materiais, despensa, refeitório, seis

banheiros femininos para alunos, seis banheiros masculinos para alunos e quatro

banheiros para alunos com necessidades especiais.

0!
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Funciona o Postinho de saúde e um po§to policial do residencial.

segurança

O Empreendimento ltamar Guará,registra várias ocorrências de assaltos

e de uso de drogas deixando os moradores assustados e inseguros com o

aumento da criminalidade. Por essa razào Íoi implantado um posto policial do

residencial que funciona no centro comunitário.

No Residencial há uma unidade prisional.

Presidio

Centro Comunitário

,lt) Ll
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Aunidade vai receber cerca de í90 presos que cumprem pena na

Regiâo Tocantina.

Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária

(SEJAP), o presidio foi construído para alojar presos sentenciados, e possui 18

celas, sendo 16 delas com capacidade para 12 detentos e duas com espaço

para seis internos. A unidade foi adaptada para receber Portadores de

Necessidades Especiais (PNE), além de seis celas para visitas íntimas.

Foto panorâmica do Empreendimento

osnos bairros
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lnformações sobre

Esco/as

Escola Municipalizada Caminhos do saber- R B ,q 02, Coni VitÓia N 06

Vitória

CrecheBabay Junior - Av 03,C03,qt10



Capacidade 465 alunos do infantil a 7série'
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Escola Emanuel ll Rua Açailándia

Capacidade 300 alunos de edcação infantil a 08 série'

Escota Municipal professor José Queiroz

Capacidadepara450alunosdoinfantilaofundamentalepossuiquadra
polesportiva.

Gooclic
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Posto de SaúdePSF Rua A,Q1,C01 Conjunto Vitória

Capacidade 900 atendimento mês.

Comércios

N

SEE}F.I
" g0'l
-/l/"1*

wN.



N?*qru

NO

tl
P

lgrejas

lgreja Batista

Cristã Evangélica
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lgreja Católica

6. OBJETIVO

6.1 Objetivo Geral

O Objetivo da execução do PDST é proporcionar condiçÔes do exercício

de participação cidadá das famílias beneficiadas, melhorando sua qualidade de

vida a partir do desenvolvimento de ases educativas, sÓcias organizativas, de

educaçâo ambiental e geração de renda, promovendo o bom uso e

manutençáo das unidades habitacionais e áreas de uso coletivo do

empreendimento. Promover a participação social, a melhoria das condiçÔes de

vida, a efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da

intervençáo.

6. 2 O bjetiv os Es Pecifi cos

r' Disseminar informaçóes 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;
r' Estimular o desenvolvimento da consciência de coletividade e dos laços

sociais e comunitários, por meio de atividades que fomentem o

sentimento de peÍencimento da população local;

/ Promover a gestâo de ações sociais que visem mudanças de atitudes na

preservação do meio ambiente, ao empreendimento e à vida saudável.

/ Proporcionar através de cursos profissionalizante geração de trabalho e

renda, visando à melhoria da qualidade de vida.

/ Articular políticas públicas que Íortaleçam a inserçáo de iniciativas de

geraçáo de trabalho e renda.

N.
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/ Promover a participaçáo dos beneficiários nos processos de decisão,
implantação, manutenção e acompanhamento dos bens e serviços
previstos na intervenção, a fim de adequá_los às necessidades e à
realidade local e estimular a plena apropriação pelas famílias
beneficiárias;

r' Fomentar processos de liderança, a organização e a mobilizaçáo
comunitária, conhibuindo para a gestâo democrática e participativa áos
proc€ssos implantados;

r' Estimular o desenvorvimento da cidadania e dos raços sociais e
comunitários;

r' Articular as poríticas de habitação e saneamento básico com as
políticas públicas de educação, saúde, desenvolvimento urbano,
assistência social, trabarho, meio ambiente, recursos hídricos, educaçáo
ambiental, segurança alimentar, seguranga pública, entre outias,
promovendo, por meio da lntersetorialidade, a efetivação dos direitos e o
desenvolvimento local;

'/ Fomentar processos de incrusáo produtiva coerentes com o potenciar
econômico e as caracterÍsticas culturais da região, promovendo
capacitaçáo profissionar e estímuro à inserção no ensino formal,
especialmente de murheres chefes de famíria, em situação de pobreza
extrema, visando à redução do analfabetismo, o estímulo a sua
autonomia e à geração de renda;

/ Apoiar processos socioeducativos que engrobem informações sobre os
bens, equipamentos e serviços implantados, estimulando a utilizaçâo
adequada destes, assim como atitudes saudáveis em reração ao meio
ambiente e à vida;

{ Fomentar o diárogo entre os beneficiários e o poder púbrico rocar, com o
intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da intervenção e o
direcionamento aos demais programas e políticas públicas, visando ao
atendimento das necessidades e potenciaridades dos beneficiários;

r' Articular a participagão dos beneficiários com movimentos sociais,
redes, associaçÕes, conselhos mais amplos do que os das áreas de
intervençâo, buscando a sua inserção em iniciativas mais abrangentes
de democratizaÉo e de participaçâo;

{ Fomentar a constituição de organizaçÕes representativas dos
beneficiários e fortalecer as já existentes;

m^
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/ Contribuir para a sustentabilidade da intervençáo, a ser alcançada por

meio da permanência das famílias no novo habitat, da adequada
arantia de acesso aos

da intervençáo física

r' Fomentar processos de inclusão produtiva coerentes com o potencial

econômico e as características culturais da regiáo, promovendo

capacitação profissional e estímulo à inserção no ensino formal,

especialmente de mulheres chefes de família, em situação de pobreza

extrema, visando à redução do analfabetismo, o estímulo a sua

autonomia e à geraçáo de renda;

r' Apoiar pro@ssos socioeducativos que englobem informações sobre os

bens, equipamentos e serviços implantados, estimulando a utilização

adequada destes, assim como atitudes saudáveis em relação ao meio

ambiente e à vida;

r' Fomentar o diálogo entre os beneficiários e o poder público local, com o

intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da intervenção e o

direcionamento aos demais programas e políticas pÚblicas, visando ao

atendimento das necessidades e potencialidades dos beneficiários;

/ Articular a participaçâo dos beneficiários com movimentos sociais,

redes, associações, conselhos mais amplos do que os das áreas de

intervençáo, buscando a sua inserção em iniciativas mais abrangentes

de democratização e de participação;

/ Fomentar a constituição de organizações representativas dos

beneficiários e fortalecer as já existentes;

/ Contribuir para a sustentabilidade da intervenção, a ser alcançada por

meio da permanência das famílias no novo habitat, da adequada

utilização dos equipamentos implantados, da garantia de acesso aos

serviços básicos, da conservaçáo e manutenção da intervenção física e,

quando for o caso, do retorno dos investimentos.

7, JUSTIFICATIVA

Com o direito garantido de uma moradia digna, que envolve desde a

unidade habitacional de qualidade, conforto, acesso ao espaço público,

infraestrutura básica, fortalecimento de laços de convivência através do

trabalho técnico social, onde o trabalho constrói perspectivas de mudanças

sociais. O Programa Minha Casa Minha Vida na cidade de lmperatriz encontra-

utilização dos equipamentos implantados, da g
serviços básicos, da conservaçáo e manutençâo
quando for o caso, do retorno dos investimentos; 5í
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d,J l/)l<?se com as obras do empreendimento ltamar Guará I finalizados epikconsequentemente todas as Unidades Habitacionais já foram entregues no ano
de 20'13, no qual foi desenvolvidopela a equipe da prefeitura a fase pré_

Contratual os eixos: Preparação para assembléia do sorteio, preparação para M"..'

>t)
cláusulas do contrato e as atividades do pDST, dando continuidade a tod

execução da etapa: Pós-Contratual do Trabalho Técnico Social.

P

Evidenciando que os eixos da etapa pré-contratuar foram rearizados no

mês de julho de 2013 referente, ao mês 01, mês 02 em agosto de 2013, mês

03 em setembro de 2013 e o mês 04 em outubro de 2013, sendo entregue os
devidos Relatórios de Acompanhamento.

O Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - pDST justiÍica-se para

Íinalização da etapa pós-contratual através dos eixos: Acompanhamento e
gestão social da intervençâo, Educação ambiental e patrimonial e

Desenvolvimento Socioeconômico, todos a serem realizados por meio da

execuçáo mista. sendo realizado as execuçÕes das atividades iniciais das

macroaçôes do eixo ações informativas e educação patrimonial pela prefeitura

de lmperatriz e as demais execuçôes das macroaçôes fortalecimento

comunitário, planejamento e gestão do orçamento familiar, educação

ambiental, educação para saúde ações socioeducativas , segurança do imóvel,

geração de trabalho e renda e encerramento do pDST será realizada pela

empresa licitada conforme a exigência descrita na metodologia supervisionada
por esta Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), para o devido

cumprimento e a qualidade da execução deste projeto aos beneficiários

contemplados pelo empreendimento ltamar Guará.

8. AÇOES E ESTRATÉGIAS DE EXECUçÃO

8.1 Metodologia

O presente PDST foi elaborado a partir dos objetivos do programa
habítacional Minha casa Minha Vida, considerando as características das
famílias beneficiadas e o contexto local do Empreendimento. o trabalho técnico
social será realizado de forma MlsrA, onde a prefeitura Municipar de

contrataçáo, onde os beneficiários foram esclarecidos sobre o pMCMV,



Iqí
,V

til

lmperatriz realizará as execuçÕes d

LICITADAS as outras atividades.

as atividades iniciais do projeto sendo

Conforme regulâmentaçáo é de responsabilidade do município d

lmperatriz a realizaçâo do trabalho social. Não dispondo de pessoal suficiente

para a execução do Trabalho Social de forma direta, o município contratará,

através de processo licitatório, serviços técnicos especializados para a

elaboração e execução das atividades.

As demais atividades seráo terceirizadas por uma empresa que corresponda a

todos os critérios exigidos pela portaria 2112014, sob supervisâo de um

profissional da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES). O processo de

contratação da empresa responsável pela execução do projeto dar-se-á por

meio de licitação, licitando o lote inteiro, pois garante a observância disposta no

princípio constitucional da isonomia, permitindo selecionar a proposta mais

vantajosa para o município, de maneira a assegurar a oportunidade igual a

todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do maior

número possível de concorrentes.

O edital de licitação deverá respeitar os trâmites exigidos pela Lei no 8.666, de

1993, Lei no 12.462, de 20í1, e demais normas relacionadas ao assunto, além

de observar os seguintes aspectos:

'à-.
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A preÍeitura assumirá a execução da fasepós-contratual do eixo Ações

informativa a serem desenvolvidas no mês 0'1 como atividade 01"Reuniáo de

Fortalecimento sobre o Programa Minha Casa Minha Vida" e no mês 01

atividade 02 "Palestra sobre educafio patrimonial: uso do espaço, lazer e

sociabilidade. Em relação ao diagnóstico das famílias beneficiárias dos dados

socioeconômico devido as famílias residirem no empreendimento desde 2013,

náo foi possível traçar neste projeto. Ficando ao encargo da equipe da equipe

técnica contratada a aplicaçáo desde questionário com as famílias residentes

no empreendimento para o cumprimento do coeficiente de renda familiar,

composiçáo familiar e escolaridade dos membros, entregando esses dados no

primeiro relatório de prestação de conta.



a) qualificaçâo técnica

de experiência, bem

Trabalho Social;
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es de serviço, ".*r-)";;"1;;
como a suficiência da equipe para a execu çâo do u

b) exigência de que a contratada possua profissional de nível superior na áre

-N"t-\,
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de Humanas ou Social, responsável pelos serviços, que supervisionará' em p
conjunto com o coordenador do Trabalho social, a execução e atenderá as

determinações da fiscalizaçáo do Proponente/Agente Executor.

c) prever a elaboraçáo de relatórios de execuçáo do Trabalho social, os quais

deverão conter as exigências do Proponente/Agente Executor, MCIDADES e

do Agente operador/Financeiro, visando oferecer elementos qualitativos e

quantitativos para o monitoramento do Trabalho Social;

d) prever a possibilidade de reprogramaçÕes das ações previstas no PDST,

sempre que o atraso/paralisaçáo da obra física inviabilizar a execução das

ações do Trabalho social, no intuito de compatibilizar o andamento dos

trabalhos;

e) prever no edital de licitação e no contrato de execução ou

Íornecimento, que a responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos e

dos serviços executados é da empresa contratada para esta finalidade,

inclusive a promoção de readequaçóes' sempre que detectadas

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto relativo ao

Trabalho Social.

Todas as açÕes executadas no PDST terão seus custos ressarcidos,

condicionadas à apresentaçáo de produtos/relatÓrios e seus anexos à

lnstituição Financeira, conforme cronograma de atividades e desembolso

aprovados.

A equipe adotará durante a execução do Projeto, a metodologia baseada

na paíicipaçáo das famílias beneficiárias, valorizando a sua experiência vivida,

adotando ações consideradas emergentes e prioritárias para a comunidade

quer sejam a apontada pela própria comunidade quer sejam as identificadas

pelas equipes atuantes junto a este público.
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A equipe técnica deverá conter: O'1 coordenador das duas etapas do 
/Urrr*

Itamar Guará l, 01 Assistente Social do Plantão' 2 (dois) mobilizadores sociais /

e 01 Assistente Administrativo' N>

As atribuições ficam definidas da seguinte forma:

r' O Coordenador terá como atribuição a gestáo geral das duas etapas do

PDST do ltamar Guará I e ll, realizando o acompanhamento'

monitoramento e avaliaçáo da execução de todo o projeto'

/ O Assistente Social do Plantão com formação em Serviço Social terá

como atribuição executar todas as açóes do PDST' como elaboraçáo e

envio dos relatórios mensais para a lnstituição Financeira' realizat

palestras, a avaliação contínua e visitas domiciliares aos beneÍiciários do

Itamar Guará l, sempre que se Íizer necessário' desenvolvendo um

acompanhamento sistemático de todas as ações'

/oMobilizadorsocialterácomoatividadeealizarvisitasdomiciliares,

divulgar o projeto, fazer visitas institucionais e realizar a pesquisa de

satisfação.

/ AssísÍenfe Administrativo, que desempenhará atividades que envolvam

a organização administrativa do PDST' organizar arquivos' relatórios e

documentos pertinentes ao bom andamento do trabalho'

AsaçóesdoPlanodeDesenvolvimentoSociotenitorialserãorealizadas

em uma única etapa: Pós-contratual, com duração de 8 meses e a atividade

será executada de forma mista, onde a Prefeitura Municipal de lmperatriz

executará duas atividades na etapa pós-contratual do eixo ações

informativas e educaçáo patrimonial e as demais atividades serâo

terceirizadas por meio de uma contratação da empresa responsável

obedecendo todos os critérios acima descrito'

As atividades a serem executadas seguem elencadas abaixo:

sg
P

MÊS 01

I



Atividade Contínua - PLANTÂO SoclAL (ATIVIDADE

lmplantaçáo do Plantáo Social, que será permanente durante a

Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST (8 meses).

AtiVidAdE Oí - REUNIÃO INFORMATIVA E DE FORTALECIMENTO SOBRE

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA: Fortalecer as inÍormaçãosobre

Programa Minha Casa Minha Vida junto aos beneÍiciários, sobre as condições

para participação do Programa, critérios de enquadramento, regras do contrato,

caráter único do subsídio, custos decorrentes da nova habitaçeo, o Trabalho

Social com apresentação da equipe técnica, ptazo da intervençâo, cronograma

do Trabalho Social, com todas as informaçÕes acerca do contrato de compra e

sobre a ocupaÉo da moradia;

Atividade 02 - PALESTRA SOBRE EDUCAçÃO PATRIMONIAL: USO DO

ESPAÇO, LAZER E SOCIABILIDADE: Estimular a correta apropriaçáo e uso

dos espaços e equipamentos de uso comum, repassar através de orientações

básicas sobre a manutênçâo preventiva da moradia e dos equipamentos

coletivos.

MÊS 02

Atividade 01 - OFICINA DE FORTALECIMENTO E ORGANIZAÇÃO

COMUNITÁRIA: Esta oficina busca desenvolver habilidades para organizaçáo

comunitária e fortalecimento da comunidade.

Atividade 02 - CAMPANHA DE COMBATE AO USO DO ALCOOL E

OUTRAS DROGAS: Sensibilizar os alunos estudantes do ltamar Guará I e ll

sobre a importância do combate ao uso de álcool e outras drogas através de

orientações e rodas de conversas em sala de aula.

MÊs 03

Atividade 01 - sEMINÁRlo DE CONSCIENTIZAçÃO SOBRE CONSUMO E

EcoNoMlA DoMÉSTlcA (ÁGUA E LUZ): Aprender sobre noçóes de

economia doméstica e familiar, na busca por mudanças de hábitos no

desperdício com água e energia garantindo a redução de consumo do imóvel,

bem como o equilíbrio Íinanceiro familiar.

o
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Atividade oí -PALESTRA SOBRE A SlÚOe DO HOMEM: Sensibilizar os

pais beneficiários da área de intervenção através de orientaçÕes no que se

refere a assuntos como prevenção do Câncer do Órgáo Sexual Masculino

Câncer de Próstata; Buscar o fortalecimento da integração comunitária, atra

da difusão do conhecimento.

Atividade 02 - CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE SEGURANÇA INFANTIL E

PREVENçÃO DE ACIDENTES NO IMÓVEL: Sensibilizar os beneficiários do

PDST para quem possam cuidar da segurança das crianças do

empreendimento, com cuidados dentro e fora dos imóveis'

MÊS 05

Atividade 01 - GAMPANHA MULHER EM FOCO: Sensibilizar os beneficiários

do projeto para a importância dos cuidados voltados à mulher, desde cuidados

pessoais, cuidados estéticos, cuidados nutricionais a cuidados em saúde e

através dessa ação buscar o íortalecimento da integração comunitária, através

da difusáo do conhecimento.

MÊs oo

Atividade Oí - CURSO DE LIMPEZA DE PELE: Qualificar a mâo de obra

local, incentivando aos beneficiários do PDST para a importância de se

capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como, desenvolver também

através do curso, aptidões e competências para a realizaçáo de limpeza de

pele supeÍicial e profunda. 
MÉs oT

Atividade 0í - CAMPANHA SAÚDE DA FAM|LIA: Mostrar a importância da

população nas mudanças do dia-dia, que contribuem para a saúde da família e

da comunidade através de hábitos saudáveis de higiene. Serâo apresentadas

açôes que colaboram para a manutenção da saúde das famílias' sobre hábitos

de higiene, os cuidados com a pele, da prevençâo sobre o câncer de colo de

útero, Saúde do Homem.

CP
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Atividade 02 - CURSO DE PIZZAIOLO: Qualificar a mão de obra local e

fomenta e incentivando o espírito empreendedor ê colocando a disposição de

tais pessoas um serviço de auxilio para capacitaçáo na abertura de peq

empreendimentos no próprio bairro do Projeto ltamar Guará I e ll.

MÊS OS

Atividade 01 - CAMPANHA PELA NATUREZA: Conscientizar as crianças do

Itamar Guará le ll sobre o papel de cada um na preseryação do meio

ambiente, a importância do desenvolvimento sustentável, preservação da

natureza, sobre o uso racional dos recursos naturais, manejo dos resíduos

sólidos ahavés da coleta seletiva.

Atividade 02 - AçÃo DE ENCERRAMENTo DO PDST: Proporcionar aos

beneficiários das 500 casas um momento de descontração ao final do Projeto

Itamar Guará L Esclarecer sobre o final das atividades do Trabalho técnico

social.

A convocação para realização das atividades com os beneficiários

deverá ocorrer @m, no mínimo, 4 (quatro) dias de antecedência, convites feito

através de rádio, TV, anexo no quadro de avisos no Plantão Social e a

articulação dos Mobilizados Sociais, tudo sempre combinando os horáÍios,

dias, de acordo com a disponibilidade dos participantes, podendo ser

realizadas, manhã, tarde, noite ou finais de semana e feriados, possibilitando o

comparecimento e a participação de um número expressivo de pessoas.

As ações do PDST serâo registradas em relatórios descritivos com as

devidas listas de frequência dos seus participantes anexadas e relatório

fotográfico, além de outros instrumentos considerados necessários ao registro

das ações.Tendo seus custos ressarcidos, condicionadas à apresentação de

produtos/relatórios e seus anexos à lnstituição Financeira, conforme

cronograma de atividades e desembolso aprovados. Em supervisáo de um

profissional da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES).

As atividades desenvolvidas seráo pautadas no processo de

aprendizagem gradual, através da hoca de conhecimento, tendo como eixos:

Mobilização, organização e fortalecimento social; Acompanhamento e

2



gestão social da intervenção; Educação Ambiental e

Desenvolvimento Socioeconômico.
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patrimonial, e

/Uaia

A açáo participativa permite à população estar envolvida em todo

processo, do início ao término do Projeto, podendo verbalizar seus anse

desejos, sendo ouvida e respeitada

As ações previstas conforme o Cronograma de Atividades poderão

acontêcer em locais disponÍveis para alguns eventos de acordo com a

disponibilidade, além disso, será oferecido serviços de palestra, lanche, e

disponibilizaçáo de água para todos os participantes.

Seráo realizadas visitas domiciliares, com o objetivo de prestar

esclarecimentos e orientaçÕes sobre as demandas dos moradores, sempre que

for necessário, sendo estes os principais norteadores da boa convivência e que

destacam os direitos e deveres dos moradores. Também oportuniza a

divulgaçáo das atividades desenvolvidas, enfatizando os temas apresentados

àqueles que porventura não puderam comparecer nas ações e/ou encontros.

Este projeto prevê a execução de atividades por um período de 8 (oito)

meses, ou seja, serão desenvolvidas atividades da etapa pós-contratual e

possuirá como norte o cronograma fÍsico-financeiro, segue na mesma

sequência o cronograma de ação, para que a equipe possa planejar todas as

atividades sobre a supervisáo de um profissional da Secretaria de

Desenvolvimento Social (SEDES) dando veracidade do cumprimento de todas

as atividades descrita nesse projeto pela empresa licitada.

8.2 PARCEIROS MOBILIZADOS

As parcerias constituem-se como apoios indispensáveis para eÍicácia

das ações, e contaremos com os seguintes parceiros:

Secretaria de Desenvolvimento Social:

Realizar os encaminhamentos para as políticas existentes no município de

acordo com a necessidade de cada família, ampliação e inclusão dos

beneÍiciários nos pólos de integração e de promoçáo dos direitos sociais

assegurados por lei e suporte físico.

/v
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.*ry20Secretaria de Meio Ambiente:

suporte orientacional quanto à importância da arborização do empreendim .nto, N&
na montagem das cartilhas norteadoras de práticas conscientes e
preservadoras dos meios naturais.

Secretaria de Educação:

tu

lnserção de crianças e adolescentes nas escolas próximas ao empreendimento

e a disponibilização de rêcursos humanos e materiais para palestra de caráter

educativo.

Secretaria de Comunicação:

Convocação dos beneficiários e divulgação das açóes a serem promovidas.

Secretaria de Saúde:

Fornecimento de dados, parceria nas palestras de caráter orientacional com

suporte de enfermeiros, agentes comunitários de saúde, médicos

dermatologistas, e assistente sociais que dominem o trabalho envolto da

política de saúde; parceria ainda quanto à distribuição de folders valorativos

das campanhas e de detalhamento.

Batalhão Florestal - Apoio com paleskas e orientações técnicas com mudas.

CIESE- CIESE - Centro de lnclusão Econômica Social de lmperatriz, cursos
profissionalizantesáo oferecidos cursos à comunidade atendida pelas unidades

dos CRAS.

9. MONTTORAMENTO E AVALnÇÃO

Sobre o processo de avaliaçáo, a mesma tem no seu objetivo

acompanhar, analisar e avaliar os resultados alcançados com a execuçáo do
projeto de forma sistemática.

Serão adotados como parâmetros de avaliação os resultados

alcançados com as ações realizadas através de nível de satisfação dos
participantes, para que se possa a cada passo merhorar o trabalho e o

desempenho do projeto.

It
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sua execuçáo, quantos pelos beneficiários e os resultâdos deverão constar nos

relatórios parciais e finais.
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Os trabalhos serão avaliados tanto pela equipe técnica responsável po, 
7l7ak^-
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Cada atividade realizada aplicará um questionário avaliativo, pa

acompanhamento do nível de satisfação do beneficiário e avaliação d Cp
atividade executada, além da avaliação da equipe técnica quanto aos fatores

qualitativos e quantitativos e alcance das metas pré-estabelecidas, nível de

participaçáo grau de assimilação do Projeto Técnico Social; mudanças de

hábitos e atitudes e assimilação dos conteúdos trabalhados.

Ao término do projeto deverá ser rcalizada avaliação final das atividades

inseridas, aplicando questionário padronizado pela equipe técnica para

avaliação do trabalho social junto às famílias beneficiarias, e as atividades

desenvolvidas e planejadas no cronograma de atividades elaborado neste

projeto, tendo em vista termos objetivos definidos a serem alcançados.

Para que possam ser aferidos os resultados do trabalho, faremos o

acompanhamênto periódico, com a utilização de um conjunto pré-definido de

variáveis, com a utilização de escalas e resultados qualitativos e quantitativos

sintetizados por indicadores e também faremos divulgação da avaliação

finalaos beneficiários, através da reunião de encerramento do PDST.

O habalho será avaliado durante a realizaçâo de cada evento, levando-se

em consideração os seguintes indicadores:

Frequência;

NÍvel de participaçao;

Grau de assimilação do Projeto Técnico Social;

Mudanças de hábitos e atitudes;

Registro em Relatórios;

J

O monitoramento e acompanhamento das ações iráo compor relatórios

mensais, elaborados de forma conjunta entre os membros da equipe de

trabalho da empresa licitada e supervisionado pelo profissional representante

da Secretaria de Desenvolvimento Social para que possam ser avaliados

constantemente e encaminhados a caixa Econômica Federal.
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ATTVTDADE COrríuualetantlio sociar) com a duraçáo de 08 horas por dia

meses da

ó

* O lnstrumental do
projeto ou seja Bx.

Plantiio Social será produzid o durante a execução do

*Camisa e bonZ serão usados como meio de identificação da equipetécnica dentro e fora do empreendimento. Será comprada apenas 1x (umavez) no projeto dentro do primeiro mês de atividade e cada componentereceberá duas camisas, ficando uma de reserva. O folder será utilizado paracompor a comunicação a respeito das atividades do PDST.

Material de Consumo Unidade Quantidade CustoU
nitárÍo

Valor
Total

erox diversas (convite e
instrumental de

acompanhamento das
visitas ao Plantão Social)

X

Unidade 500,00 0,10 50,00

SUBTOTAL 50,00

BDt25% 12.50

62,50

Unidade CustoU
nitário

Valor
Total

misas PV gola pólo
com arte

Ca
10 25,00 250,00

Bonés com arte Unidade 10 15,00 150,00

Folder com art gráfica Unidade 500 2 00 1.000,00

SUBTOTAL 1.400,00

BOI 25Yo 350,00

TOTAL 1.750,00

Cargo Formação Quantidade Valor Total

I

I

de segunda a sexta com intervalo para almoço, durante os g (oito)
execução do projeto, disponíver para todos os beneficiários do pDST.

*A- compra das camisas, bonés e produção de folders será realizada noprimeiro mês de atividade.

TOTAL

Serviço de Terceiro Quantidade

Unidade
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*O Coordenador atenderá as duas etapas do PDST do ltamar Guará I e ll.
*Valor da atividade no primeiro mês com a produção das camisas,

bonés,xerox e RH R$ 19.937,50.

* O valor total da atividade nos meses seguintes (Xerox e RH)
R$18.187,50x 7 perfazendo um total de R$ í27.312,50.

MÊs oí (ATtvtDADE oí) REUNtÃo DE FoRTALEGIMENTo soBRE
PROGRAMA MINHA CASA MINHAVIDA

o\

Superior em Serviço

Social,

Sociologia,

Psicologia ou

Pedagogia

í60 horas

mensais (sendo

40 semanais)

6.000,
N

Superior em Serviço

Social

120 horas

mensais (sendo

30 semanais)

4.000,00
01 Assistente Social (Plantáo

Social)

160 horas

mensais (sendo

40 semanais)

1.500,00
Ensino Médio ou

Superior lncompleto01 Mobilizador Social

160 horas

mensais (sendo

40 semanais)

Ensino Médio ou

Superior lncompleto01 Mobilizador Social

1.500,00
Ensino Médio ou

Superior lncompleto

'160 horas

mensais (sendo

40 semanais)

01 Auxiliar Administrativo

14.500,00SUBTOTAL

3.625,00BOt25%

18.125,00TOTAL

sERVrçO DE
TERCEIROS

Unidade Quantidade
Custo
Unitário

Valor
Total

Lanche Unidade 100 6,00 600,00

01 Coordenador

1.500,00



Folder informativo Unidade '100 2,00 200,00

800,00

*Esta atividade será realizada uma vez durante a execução do projeto
contemplando as duas etâpas do Projeto ltamar Guará I e ll. Perfazendo o
total dê RS 800,00.

m^

PL

*Atividade executada pela Prefeitura de lmperatriz I

E2,]1
fu;12,'

MÊs 01 - (ATTVTDADE oz) PALESTRA soBRE EDUcAçÃo pATRtMoNtAL:

USO DO ESPAÇO, LAZER E SOCIABILIDADE

*Essa atividade será realizada apenas uma vez durante a execução do
projeto. *Valor total da atividade R$ 2.250,00.

*Atividade executada pela Prefeitura de lmperatriz

MÊS 02
ORGANIZAÇ

BTTVTDADE .01)
AO COMUNITARIA

OFICINA DE FORTALECIMENTO E

Material de consumo
Unidade Quantidade

Valor
Unitário

Valor
Total

Xerox (convite
divulgaçáo)

de Unid. 500 0,10 50,00

SUB- TOTAL 50 00

Serviço de Terceiros
Unidade Quantidade

Valor
Unitário

Valor
Total

Folders informativos Unid 200 2,00 400,00

Lanche Pessoa 300 6,00 1.800,00

2.200,00

TOTAL 2.250,00

Material de Consumo
Unidade Quantidade

Valor
Unihârio

Valor
Total

VALOR TOTAL DOS CUSTOS

SUBTOTAL
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120,00 
,Unidade 30 4,00Pasta com elástico

b 00 180,00Folhas 30Apostilas (xerox
encadernação)

e

20,00 20,00Caixa
com 50
unidade
s

01Caneta esferográfica modelo
cristal - ponta média (1.Omm)

- preta

12,00 12,00Pacote
com 500
fls.

01Resma de papel A4

332,00SUBTOTAL

83,00BDl2SYo

415,00TOTAL GERAL

Serviço de Terceiros Unidade Quantidade
Valor
Unitário

Valor
Total

Certificado para a oÍicina Unidade 30 210,00

Lanche Pessoa 30 6,00 180,00

lnstrutor do curso Hora 4hrs 100,00 400,00

SUBTOTAL 790,00

BOl25o/o 197,50

TOTAL GERAL 987,50

*Esse curso será realizado apenas í vez contemplando as duas etapas
ItamarGuarálell.
*O Valor total do curso é de 1.402,50.

MÊs 02 (ATTVTDADE 02)CAMPANHA DE CoMBATE Ao uso Do ALcooL

sERVIÇO DE
TERCEIROS

Unidade Quantidade
Custo
Unitário

Valor
Total

Lanche Unidade 150 6,00 900,00

E OUTRAS DROGAS

Jt)

7,00
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*Esta ação será realizada
contemplando as duas etapas. O valor total da ação é de Rg

1 vez durante a execução do proieto
do Projeto ltamar Guara I e ll.
1.500,00.

Mês 03 - (AT|V|DADE 01) SEMTNÁRIO DE CONSCTENTTZAçÃO SOBRE
coNsuMo E ECONOMTA DOMÉST|CA (ÁGUA E LUZ)

'Esta atividade será realizad
3.000,00.

a 1 vez,*O valor total de uma palestra é de Rg

MES 04 ATIVIDADE O1 PALESTRA SOBRE A SAÚDE DO HOMEM

Folder informativo Unidade 150 2 00 300,00

SUBTOTAL 1.200,00

BOt2s% 300,00

TOTAL 1.500,00

Serviço de Terceiros Unidad
e

Quantida
de

Custo
Unitário Valor Total

Lanche Unidade 200 6,00 í.200,00

Cartilhas Unidade 200 4,00 800,00

Palestrante Pessoa 4hs 100,00 400,00

SUB TOTAL 2.400,00

BDI 250/. 600,00

TOTAL 3.000,00

Material de Consumo Unidade Quantidade Valor

Unítário

Total

Unidade 100 í 0,00 1.000,00

Saco para embalagem da Pacote

com 100

01 45,00 45,00

Tubo de fitilho com 50mt Unidade 05 3,00 15,00

Caneca

caneca
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*Essa ação será realizada 'l vez durante a êxecução do projeto do ltamar
Guara I e ll.
*O Valor total da atividade é de R$ 2'075,00.
8 - PARCERIAS
/ Escola

MÊS04-(ATtVtDADE 02) CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE SEGURANÇA
INFANTIL E PREVE o DE ACIDENTES NO IMÓVEL

.Esta atividade será realizada uma vez (01x) contem plando as duas etapas
do projeto ltamar Guará I e ll durante a execução do projeto.
*O valor total da ação é de R$ 900,00.
*Será feito uma distribuição de folders dentro do bairro'

í.060,00Subtotal

265,00BOt25%

1.325,00TOTAL

Serviço de Terceiros u nidade Quantidadê Custo

Unitário

Valor

Total

Lanche Unidade 100 6,00 600,00

Subtotal 600,00

BOl2s% 150,00

TOTAL 750,00

Valor
UniÉrio

TotalQuantidadeUnidadeServigo de Terceiros

2,00 600,00300UnidadeFolder informativo

't20,00 120,0001UnidadeBanner (90x'1,20)

720,00Subtotal

180,00BDI 25o/o

900,00TOTAL

MÊS 05 (ATIVIDADE 01) CAMPANHA MULHERES EM FOCO
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Valor
Unitário Valor TotalUnidade QuantidadeMATERIAL DE CONSUMO

2*r10 20,00Kit com
sombras
e pincêl

Jogo de sombras

2essq,í\í0 29,99UnidadePó compacto diversas cores

10 15,00 150,00UnidadeDelineador de cor preta

30,00 300,00Unidade 10Base diversas cores

250,0010 25,00UnidadeRímel preto

25,00 250,0010UnidadeBlush diversas cores

150,0015,00Unidade 10Lápis de olho preto

12,00 360,0030UnidadeBatom de diversas cores

180,00't0 18,00Pote com
5009

Máscara capilar para todos os
tipos de cabelos

í 0,00 100,00í0Pote com
5009

Shampoo para todos os tipos
de cabelo

í 00,0010 10,00Pote com
5009

Condicionador para todos os
tipos de cabelo

40,005 8,00Pote com
2309

Gel refrescante pós depilaçáo

60,005 12,00Embalag
em com
300m1

Fleo removedor hidratante pós
depilação

35,00Embalag
em com
100unid

5 7,00Papel pa'a depilação
dimensÕes 22,8cmX73mm

5 í 0,00 50,00Talco desodorante perfumado Embalag

1009
em com

15,00 150,00Embalag

5009
em com

10Cera depilatória a frio de uso
proÍissional para todos os tipos
de pele

50,00Rolo com
5009

05 10,00Algodáo hidrófilo (100%
algodão) para uso farmacêutico

2.724,90SUBTOTAL

681,22BDt25%
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TOTAL 3.406,12

SERV|çOS DE TERCETROS Unidade Quantidade Valor Total

Lanche Pessoa 400 6,00 2.400,00

Camisas em PV branca óóm
logo a campanha

Unidade 20 12,00 240,00

Confecçáo de sacolas em
algodão cru (tipo ecológico),
com personalização da
campanha, tamanho 35X40

Unidade 200 12,00

Faixa de divulgação tam
70x400cm colocada

Unidade 01 í50,00

Banner (90x1,20) Unidade 02 120,00 240,00

lnstrutores Pessoa 10 200,00 2.000,00

Locação de tenda 6mx6m Unidade 02 500,00 1.000,00

Carro de som para mobilização Hora 01 150,00 í 50,00

SUBTOTAL 8.580,00

BOl25o/o 2.145,00

TOTAL 10.725,00
*Esta ação será realizáda
contemplando as duas eta
*Perfazendo no total de Rgi

vez durante a execução do projeto,
rojeto ltamar Guará I e ll no mês 5.

apenas 1

pas do P
4.131,12.

MÊS 06 (AT|VIDADE Oí) CURSO DE L]MPEZA DE PELE
SERVI O DE TERCEIROS

Discriminação Unidade Quantidade Valor Total

e Limpeza de Pele
com material completo,
instrutor ecertifi cação

Curso d Unidade 400,00 4.800,00

SUBTOTAL 4.800,00

BDI 25o/o 1.200,00

TOTAL 6.000,00

Valor
Unitário

2.400,00

150,00

Valor
Unitário

12
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*A turma terâ 12 alunos. O curso será rea
projêto nos mês 7. Valor de R$ 400,00
ceÉificação.
*O valor total do curso é de R$ 6.000,00.

lizado íxdurante a exêcucã o do ,'t- -n

por aluno inctuído matárial "/'%

MÊs 07 - (ATtvtDADE 0i)cAMeANHA sAúDE DA FAMíLIA

Material de Consumo Unidade Quantidade Custo
Unitário Valor Total

Kit Saúde Bucal:
creme dental 509

escova + Unidade 200 15,00
3.000,00

Flúor em Gel 200m1 Unidade 03 50,00 150,00

Kit monitor de Glicose completo
com 100 Tiras

Unidade 02 100,00
200,00

Luvas de procedimento com
talco c/ 100 unidades - Tam M

Unidade 01 20,00
0020

Subtotal 3.370,00

BDI 25o/o 842,s0

TOTAL 4.212,50

Servíço de Terceiros Unidade Quantídade Custo
Unitário Valor Total

Folder educativos Unidade 500 2 00 1.000,00

a em malha pv com artCamis
impressa

Unidade 20 12,00
240,00

de divulgação
70x400cm colocada

tamFaixa Unidade 01 150,00
150,00

Banner (90x21) Unidade 02 120,00 240,00

Lanche 500 6,00 3.000,00

Palestrante Pessoa 03 400,00 í.200,00
rro de som para mobilizaçáo

em dois dias

Ca

0'r 150,00 150,00

Locação de tendas 6x6 Unidade 02 500,00 1.000,00
Apoio logístico 05 í 00,00 500,00

qtu

Unidade

Hora

Pessoa
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*A ação será realizada I vez durante a execução do projeto.
Contemplando e etepa ltamar Guará I e ll, nos mês 7.

*O uso da camisa se derá para a identificação da equipe técnica,
palestrantes, logística e parceiros,

*O valor total da açâo é de R$ 13.562,50

MES 07 TIVIDADE 02 CURSO DE PIZZAIOLO

*A turma teá 20 elunos. O curso será realizado uma vez (0'tx)durante a
execução do projeto no mês 01. Valor de R$ 200,00 por aluno incluído
matêrial e certifi caçáo.
*O valor total do curso é de R$ 5.000,00.

MÊS 08 - ATIVIDADE 01 CAMPANHA PELA NATUREZA

SUBTOTAL 7.480,00

BDI 250/. í.870,00

TOTAL 9.350,00

Discriminação Unidade Quantidade
Valor
Unitário Valor Total

Curso de Pizzaiolo com
matêrial complêto, instrutor
ecêrtificação

Unidade 20 200,00 4.000,00

SUBTOTAL 4.000,00

BDI 25o/o 1.000,00

TOTAL 5.000,00

Material de consumo Unidade Quantidade Valor
Unitário

Valor
Total

Mudas de plantas frutÍferas Unidade í50 20,00 3.000,00

SUBTOTAL 3.000,00

BDt25% 750,00

TOTAL 3.750,00

Serviço de Terceiros Unidade Valor
Unitário

Valor
Total

Lanche Pessoa 400 6,00 2.400,00

Folder educativo Unidade 400 2,00 800,00

1

Quantidad
e



'Esta ação será realizada apenas 1 vez (1x) durante a execução do projeto
contemplando as duas etapas ltamar Guará I e ll no mês 8.
*Valor da atividade R$ 9.675,00.

MÊs 08 ATIVIDADE 02 A Ão oe eNceRRAMENTo Do PDsr

*O valor dessa ação RS 5.8Í2,50.
*Sendo realizado apenas uma vez durante a execução do projeto,

1,I. ATIVIDADES A §EREM DESENVOLVIDAS

MÊs 01

ÀI

P
Lt

o

Faixa de divulgação tam
70x400cm colocada

Unidade 0í 150,00 í 50,00

Banner (90x21) Unidade 02 120,00
I

Locação de tenda 6x6 Unidade 02 500,00 1000,00

Carro de som para
mobilizaçáo

Diária 01 150,00 '150,00

SUBTOTAL 4.740,00

BDI 25o/o 1.185,00

TOTAL 5.925,00

sERV|çO DE TERCETROS Un idade Quantidade
Valor
Unitário Valor Total

Carro de som para

mobilização em dois dias
Hora 01 150,00 '150,00

Locação de tendas 6xG Unidade 02 500,00 1.000,00

Lanche Unidade 500 6,00 3.000,00

Apoio logístico Pessoa 05 100,00 500,00

SUBTOTAL 4.650,00

BOl250/" 1.162,50

TOTAL 5.812,50

ETAPA PÓS.CONTRATUAL

,t

240,00



EIXO INFORMAçOES SOBRE O PROGRAMA
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pururÃo soclAl (ATIvIDADE coNriruue)

lmplantação do Plantão Social, que será permanente durante a

execuçáodoPlanodeDesenvolvimentoSocioterritorial-PDST(Smeses).

2 - OBJETIVO

AcolhereÍealizaÍescutasensíveldapopulaçãobeneficiária,dando

inÍormações e esclarecimentos sobre o andamento do projeto social, sobre os

direitos e deveres de cada morador, atender e encaminhar as possíveis

demandas, fortalecer os laços de integração comunitária e realizar as

inscrições dos cursos e acompanhamentos dos mesmos'

3_ PÚBLICO ALVO

Todos os beneÍiciários do projetoJK'

It. CARGA HORÁRIA

Esta atividade terá duração de 08 horas diárias

5. ATIVIDADES

/ Divulgação do PTS na átea de intervenção;

r' Realizar encaminhamentos, que se Íizerem necessários, das famílias'

para programas sociais, projetos e serviços existentes no município'

conforme demanda:

r' orientar os beneficiários de acordo com os problemas identificados na

dinâmica familiar (conflitos Íamiliares, dependência química, higiene'

cuidados com crianças, etc.).

/ Realizar a inscriçáo dos cursos oferecidos pelo PTS;

r' Acompanhar e monitorar as atividades realizadas;

/ Realizar visitas domiciliares quando se Íizer necessário;

/ Forlalezar as condicionalidades do Programa Bolsa Família através de

orientagáo e acomPanhamento.

P
1-AÇÃO

-N.\



6 - METODOLOGIA
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Tendo em vista o alcance do Plantáo Social a todos os beneficiários, os

mobilizadores sociais informaráo através de folders, o funcionamento sobre o IVt'
plantáo social, afim de que os mesmo procurem a técnica social que ficará

disposiçáo em local reservado, no próprio empreendimento, para serem P
esclarecidos e feitos os atendimentos sociais. O Plantáo Social funcionará em

local definido pela Equipe Técnica do PTS funcionando de segunda a sexta das

08:00 horas as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas.

O Plantão social terá local Íixo, com identificação visual e dotado de uma

estrutura que forneça atendimento de forma humanizada à população

beneficiária. Funcionará também para reunião da equipe técnica, ponto de

apoio e organização das açÕes que estáo elencadas no cronograma de

atividade do PTS.

será utilizado um instrumental para quantificar e qualificar a demanda de

procuras no Plantáo Social.

A equipe técnica deste órgão será formada por um Coordenador, um

Assistente Social do Plantáo,dois Mobilizadores sociais e um Auxiliar

Administrativo, todos encarregados das atividades do Plantáo Social'

Esta atividade será registrada por meio de fotos e fichas de diagnóstico

para produÉo de resumo a ser anexado aos relatÓrios parciais.

I

CustoU
nitárioQuantidadeUnidadeMaterial de Consumo

50,000,10500Unidade

Xerox diversas (convite e
instrumental de

acompanhamento das
visitas ao Plantão Social)

50,00SUBTOTAL

7 - DETALHAMENTO DE CUSTOS

ATIVIDADE CONTíNUA(Planüio Social) com a duraçáo de 08 horas por dia

de segunda a sexta com intervalo para almoço, durante os I (oito) meses da

execuçáo do projeto, disponível para todos os beneficiários do PTS

Valor
Total
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TOTAL 62,50

* O lnstrumental do Plantão Social será produzido durantê a execução do
projeto ou seia 8x.

Serviço de Terceiro Unidade Quantidade
CustoU
nitário

Valor
Total

Camisas PV gola pólo
com aÉe

Unidade 10 25,00 250,00

Bonés com arte Unidade 10 15,00 150,00

Unidade 500 2 00 't.000,00

SUBTOTAL 1.400,00

BOt25% 350,00

1.750,00

*Camisa e boné serão usados como meio de identificação da equipe
técnica dentro e fora do empreendimento, Será comprada apenas íx (uma
vez) no projeto dentro do primeiro mês de atividade e cada componênte
receberá duas camisas, Íicando uma de reserva. O folder será utilizado para
compor a comunicação a respeito das atividades do PDST.

*A compra das camisas, bonés e produçáo de folders será realizada no
primeiro mês de atividade.

m^
,l'(
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Cargo Formação Quantidade Valor Total

0"1 Coordenador

Superior em Serviço

Social,

Sociologia,

Psicologia ou

Pedagogia

160 horas

mensais (sendo

40 semanais)

6.000,00

01 Assistente Social (Plantão

Social)

Superior em Serviço

Social

í 20 horas

mensais (sendo

30 semanais)

4.000,00

01 Mobilizador Soclal
Ensino Médio ou

Superior lncompleto

160 horas

mensais (sendo

40 semanais)

1.500,00

Folder com aÉ gráfica

TOTAL

I

I

I
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0'1 Mobilizador Social
Ensino Médio ou

Superior lncompleto

160 horas

mensais (sendo

40 sêmanais)

'1.500,0

01 Auxiliar Administrativo
Ensino Médio ou

Superior lncompleto

160 horas

mensais (sendo

40 semanais)

1.500,00

SUBTOTAL 14.500,00

BDI 25o/o 3.625,00

TOTAL 18.125,00

,\,

Pt

*O Coordenador atenderá as duas etapas do PDST do ltamar Guará I e ll.
*Valor da atividade no prímeiro mês com a produção das camisas,

bonés, xerox e RH Rg 19.932,50.

* o valor total da atividade nos meses seguintes (Xerox e RH) R$1g.1gz,so
x 7 perfazendo um total de R$ Í27.3í2,50
*valor total da atividade durante os I meses de cronograma de execução
R$ 147.250,00

Etxo AçÕES INFORMATTVAS

MÊs oí (ATtvtDADE 0i) REUNIÃo tNFoRMATtvA E DE

FORTALECIMENTO SOBRE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

1- AÇÃO

Reunião de Foíalecimento Sobre programa Minha Casa Minha Vida.

2 - OBJETIVO

Fortalecer as informaçãosobre programa Minha casa Minha Vida junto aos
beneficiários, sobre as condições para participação do programa, critérios de
enquadramento, regras do contrato, caráter único do subsídio, custos
decorrentes da nova habitaçáo, o Trabalho social com apresentaso da
equipe técnica, Vazo da intervençâo, cronograma do Trabalho Social, com

x,t
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todas as informações acerca do contrato de compra e sobre a ocupaç"i ,^ -W
moradia; T\,
3 - PÚBLICOS ALVO

C
Todos os beneficiários do projeto ltamar Guarál e ll

4 - CARGA HORÁRIA

04 horas de duração.

5 - CONTEÚDO

/ O Programa Minha Casa Minha Vida/FAR;

Os critérios de participação e as condições contratuais;

/ lmportância de permanência no imóvel tendo em vista a impossibilidade

de recebimento de outro beneficio da mesma natureza, com o subsidio

do Governo Federal;

/ Papel e responsabilidade dos participantes (CAIXA, Poder Público,

Construtoras, Executor do Trabalho Técnico Social e beneficiário);

r' Cláusulas contratuais, do parcelamento, do prazo de alienaçáo, da

adimplência, das restrições (venda, aluguel, empréstimo, doação);

PDST que será implementado no empreendimento.

lmpactos socioambientais e sustentabilidade do projeto.

r' Prestar informações à populaçáo sobre os programas oferecidos

próximos ao entorno do loteamento habltacional;

/ A funçáo dos parceiros bem como as secretarias da prefeitura, os

programas PRONATEC, CIESE.

r' Acesso as tarifas sociais;

/ A importância do processo de atualizaçáo no Cadúnico - Cadastro

/ lnformações sobre a oferta e localizaçáo de serviços públicos de

educaçáo, saúde, lazer, esporte, segurança pública, assistência social,
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/,J /rl-cultura entrê outros, e

6 - METODOLOGIA

A reunião será realizada pela Coordenacão do Proieto, onde a mesma

organizarâ e articulará toda a realizaçáo da atividade. Será realizada uma

grande reuniáo para informar e sensibilizar os beneficiários do projeto,

mobilizando-os a fim de esclarecer sobre os critérios do Programa Minha

CasaMinha Vida e divulgar os objetivos e o cronograma de atividade a ser

desenvolvido e executado durante o Projeto de Trabalho Social. Bem como

tratar da importância do contrato de compra e venda da financiadora e as

orientaçôes acerca do processo de ocupação das moradias, e todo o conteúdo

a ser abordado na atividade. Essa reunião será realizada em espaços definido

pela Coordenação, no qual haverá a utilização de folders para serem

distribuídos aos beneficiários, com ilustraçÕes contendo as informaçÕes de

todo o conteúdo abordado. Como também será servido água e lanche para os

beneficiários para que possam se sentir acolhidos pelo projeto.

Serão utilizados faixas e banners para a identificaçáo do projeto nas

atividades a serem desenvolvidas, começando pela reuniâo informativa. Os

beneficiários seráo convocados através dos meios de comunicação com

chamada local em rádio e TV, e articulaSo dos mobilizadores sociais. A equipe

técnica informará hora e local da reunião.

Para registrar toda a atividade será elaborado um relatório descritivo e um

fotográfico anexado com assinatura dos participantes.

7- DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 01 (ATTVTDADE oi) REUN!Ão DE FoRTALECIMENTo soBRE
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

ml

P

sERV|çO DE
TERCEIROS

Unidade Quantidade
Custo
Unitário

Lanche Unidade 100 6,00 600,00

Folder informativo Unidade 100 2,00 200,00

800,00

I
I V

Valor
Total

VALOR TOTAL DOS CUSTOS
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3*Esta atividade será realizada uma vez durantê a êxecução do projeto
contemplando as duas etapas do projeto ltamar Guará I e ll. perfazendo o
total de R$ 800,00.

8 - PARCERIAS

/ secretaria de Desenvorvimento sociar- SEDES, Departamento do
Programa Bolsa Família.

EDUCAÇÃO PATRTMONTAL

MÊS 01 - (ATIVIDADE 02) PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL:
uso Do EspAço, LAZER E SOCIAB|L|DADE

1-AçÃO

*nia49
pt1,"

Palestra sobre

sociabilidade.

educação pakimonial: uso do espaço, lazer e

2 - OBJETIVO

Estimular a correta apropriaçáo e uso dos espaços e equipamentos de
uso comum, repassar através de orientaçôes básicas sobre a manutenção
preventiva da moradia e dos equipamentos coletivos.

3- PÚBLICO ALVO

Todos os beneficiários do ltamar GuaráI.

/T- CARGA HORÁRIA

Esta atividade terá duraçáo de 3 horas.

5 - METODOLOGIA

(

u4

I
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/L/P'teAtravés de palestra abordando o tema sugerido, bem como orientando

sobre o uso adequado e manutenção dos equipamentos sociais e da estrutura,

evitando desperdício financeiro excessivo com a quebra e troca de peças e

equipamentos, incitando debates acerca da importância de cuidar bem da sua

casa, de zelar, de evitar alterar a estrutura da casa. lnformaçáo básica sobre os

sistemas de água, esgoto, coleta dos resíduos sólidos.

A estrutura da açáo será disponibilizada pela Coordenação do PDST do

Itamar Guarál em um espaço localizado no próprio empreendimento. Será

realizada no final dessa ação uma avaliação junto aos beneficiários sobre a

ação realizada, sobre sua satisfação e a relevância da temática na sua vida.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

6 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ÍV

gLl

ç I),-

o'..

5-

O uso da correta apropriação dos espaços e equipamentos de uso

comum;

Repasse de informações básicas sobre manutenção preventiva da

moradia e dos equipamentos coletivos;

lnformações básicas sobre os sistemas de água, esgoto, coleta de

resíduos sólidos;

Zelar o imóvel, o condicionamento e exigências do imóvel conforme o

contrato da CADG ECONÔMICA,

A educação patrimonial como um processo contínuo é de fundamental

importância para a formação da cidadania.

DETALHAMENTO DE CUSTOS

MÊS 01 - (ATIVIDADE 02) PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL:
USO DO ESPAçO, LAZER E SOCIABILIDADE

Material de consumo
Unidade Quantidade

Valor
Unitário

Valor
Total

Xerox (convite
divulgaçáo)

de Unid. 500 0,'1 0 50,00
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*Valor total da atividade RS 2.2SO,OO.

nrtÊs oz

FoRTALEcIMENTo comuNrÁnlo

llÊs 02 (ATtvtDADE oí) oFtctNA
onclutzlçÃo couutrrtÁRta

DE FORTALECIMENTO E

í - AÇÃo

Oficina de Fortalecimento e Organização Comunitária.
2 - OBJET]VO

Esta oficina, busca desenvolver habilidades pa., organização
comunitária e Íortalecimento da comunidade.

a- púalrco llvo
Todos os beneficiários do rtamar Guará r e il, com turma de 30 pessoas.

4- CARGA HORÁRN

A carga horária será de 4 horas.

5- METOOOLOGIA

As inscrições seráo rearizadas pera eguipe do PDST. A oficina será
desenvolvida com equipamentos disponibirizados pera prefeitura e as
ferramentas serão adquiridas através do projeto. serão distribuídas apostiras
relativas ao conteúdo ministrado e as auras teóricas serão projetadas em data-
show.

SUB. TOTAL 50,00

Serviço de Terceiroã
Unidade Quantidade Valor

Unitário

Folders informativos Unid. 200 2 00 400,00

Lanche Pessoa 300 1.800,00

SUBTOTAL 2.200,00

TOTAL 2.250,00

Valor
Total

6,00



.-: { ,,. ''au)
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o curso será voltado para os moradores que possuem perfil de prÍú-
liderança. Ao Ínal do curso será realizado um teste diagnóstico para análise

dos objetivos alcançados e seráo entregue certificados aos participa

frequência igual ou superior a 75o/o da carga horária total.

ntes com N\
Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequên

para ser anexada aos relatórios parciais.

7_ DETALHAMENTOS DE CUSTO

P

MÊS 02
ORGANIZAç

(ATTVTDADE .o1l
AO COMUNITARIA

OFICINA DE FORTALECIMENTO E

Material de Consumo
Unidade Quantidad

e
Valor
Unitário

Valor
Total

Pasta com elástico 30 4,00 120,00

Apostilas (xerox
encadernação)

e Folhas 30 6,00 180,00

Caneta esferográÍica modelo
cristal - ponta média (1.0mm)

- preta

Caixa
com 50
unidade
S

01 20,00 20,00

Resma de papel A4 Pacote
com 500

01 12,00 12,00

6 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

/ Fortalecimento comunitário;

/ Plano de Cidadania e Ação Polítlcas;

/ Formaçâo humana;

/ Habilidades Sociais;

/ Organizaçáo comunitária, e

/ AssociaçÕes e cooperativas.

Unidade
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*Esse curso será realizado apenes
ItamarGuarálell.
'O Valor total do culso é de 1.402'50'

í vez contemplando as duas etapas

EDUCAçÃO PARA A SAÚDE

MÊS 02 (AT|VIDADE 02) CAMPANHA DE COMBATE AO USO DO ALCOOL

E OUTRAS DROGAS

1-AÇÃo
Campanhadecombateaousodedrogascomênfasenosmalefícios

causados pelo Abool e as drogas e suas Consequências'

2 - OBJETIVO

SensibilizarosalunosdosestudantesdoltamarGuaralellsobrea

importância do combate ao uso de álcool e outras drogas através de

orientações e rodas de conversas em sala de aula.

6 - PÚBLICO ALVO

Alunos da escola do ltamar Guara I e ll.

7 - CARGA HORÁRIA

04 horas.

fls.

332,00SUBTOTAL

83,00BDt25%

TOTAL GERAL

Valor
Total

Valor
UnitárioQuantidadeUnidadeServiço de Terceiros

210,007,0030UnidadeCertificado Para a oficina

'180,006,0030PessoaLanche

400,00100,004 hrsHoralnstrutor do curso

790,00SUBTOTAL

197,50BOt25%

987,50TOTAL GERAL

.t

415,00



5 - ATIVIDADES

r' O álcool e o alcoólatra; As drogas;

r' Os males causados pelo álcool; Os males das drogas;

r' O álcool e as drogas na família;

/ lnclusâo produtiva e o álcool.

/ Alcool e drogas na adolescência.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

7- DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 02 (ATtvtDADE 02) GAMPANHA DE CoMBATE Ao uso Do ALcooL

E OUTRAS DROGAS

sERV|ÇO DE
TERCEIROS

Unidade Quantidade
Custo
Unitário

Valor
Total

Lanche Unidade 150 6 00 900,00

Folder informativo Unidade í50 2 00 300,00

SUBTOTAL 1.200,00

'gqv
/bb-

N\
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EP
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6 - METODOLOGIA

A campanha terá duraçáo de 04 horas, a ser realizada na escola do

Itamar Guara I e ll em horário e dia a serem definidos pela Coordenação. A

referida campanha terá parceiros de diversas áreas, a exemplo a Secretaria de

Saúde.

A campanha será desenvolvida através de explanação oral em data

show, dinâmicas e distribuição de material educativo e de apoio para

orientaSo e conhecimento sobre o assunto acima citado. Serão realizadas

rodas de conversas e interação com os estudantes. Na ocasião serão

convidados integrantes dosAlcoólicos AnÔnimos de lmperatriz, bem como

pessoas reabilitadas do uso de drogas, para quê possam contar suas histórias

de superaçáo. Os convites serão feito pela própria equipe do PDST.

Será realizada no final dessa ação uma avaliação junto aos beneficiários

sobre a açáo realizad4 sobre sua satisfaçáo e a relevância da temática na sua

vida.

VI
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*Esta ação será realizada l vez durante a execução do projeto
contemplando as duas etapas do Projeto ltamar Guara I e II.. O valor total de ação é de R$ 1.500,00. '' aLlí

N;r*
MÊs 03

Erxo PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO FAM|L|AR

MÊs 03 - (AÍtvlDADE oí) sEMtNÁRto DE coNsctENTtzAçÃo soBRE
coNsuMo E EcoNoMtA DOMÉSTICA (ÁGUA ELUZI

I - AÇÃO

Seminário de conscientizaçáo sobre os desperdícios domésticos.

2 - OBJET]VOS

Aprender sobre noçÕes de economia doméstica e familiar, na busca por

mudanças de hábitos no desperdício com água e energia garantindo a redução

de consumo do imóvel, bem como o equilíbrio financeiro familiar.

3- PÚBLICO ALVO

Todos os moradores residentes do ltamar Guaral e ll.

4- CARGA HORÁRIA

A carga horária será de 04 horas.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

/ Planejamento financeiro; Organizaçáo e planejamento do orçamento

familiar; Racionalização dos gastos com a moradia; Acesso às tarifas

sociais dos serviços públicos; Compromissos e dívidas; Calendário de

eliminação de dívidas;

r' Poupança e Gestão do orçamento doméstico. Como reduzir o consumo

de água na cozinha; Como reduzir o consumo de água na área de

BDt25% 300,00

TOTAL 1.500,00

Erxo AÇÕEs soctoEDUcATtvAS
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serviço; Como reduzir o consumo de água no banheiro e como reduzir o ////l*

m\consumo de água no uso de atividades domésticas, como lavar

automóvel e/ou aguar plantas.

6 - METODOLOGIA

Esta ação consiste em instruir os participantes sobre gestão do

orçamento, adquirindo noções de economia doméstica e familiar, planejamento

orçamentário, geração de autossuficiência básica, importância do equilíbrio

financeiro. Apresentando técnicas administrativas e orçamentárias como

ferramentas úteis para que a pessoa faça uso no seu lar para atingir o tão

desejado equilíbrio financeiro e ter controle dos gastos. Reduzindo o

desperdício com o uso de energia e água potável.

A atividade terá duração de 4 horas em horário e dias a serem definidos

pela Coordenaçâo do PDST, terá formato de ciclo de palestras e será

ministrada por proÍissional capacitado. Será utilizado cartilhas educativas, data

show e será proporcionado às participantes reflexÕes acerca das temáticas

acima, desenvolvendo sua capacidade para o equilÍbrio doméstico.

A estrutura da açâo será disponibilizada pela Coordenação do PDST do

Itamar Guará I em um espaço localizado no próprio empreendimento. Será

realizada no Íinal dessa açáo uma avaliação junto aos beneficiários sobre a

açáo realizada, sobre sua satisfação e a relevância da temática em sua vida.

Ao final será servido um lanche para encerramento da atividade.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

7- DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 03 - (ATTVTDADE 01) sEMrNÁRto DE coNsclENTlzAçÃo soBRE

coNsuMo E EcoNoMrA DoMÉsÍcA (ÁGUA E LUZ)

q
P

Serviço de Terceiros
Unidad
e

Quantida
de

Custo
Unitário Valor Total

Lanche Unidade 200 6,00 1.200,00

u

"/



Cartilhas Unidade 200 4 00 800,00

Palestrante Pessoa 4hs 100,00 400,00

SUB TOTAL 2.400,00

BOl25o/o 600,00

3.000,00

.*?,.É,.:l

:-'É- '
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*Esta ativid ade será roalizada í vez.*O valor total de uma palestra é de R$ 3.OOO,OO.

MÊS 04

MÊs 04 (ATtvtDADE oí) PALESTRA soBRE A SAúDE Do HoMEM

1-AçÃO

Palestra sobre a saúde do homem - lntegração com os pais.

2 - OBJETIVO

/ sensibilizar os pais beneficiários da área de Intervenção através de
orientaçÕes no que se refere a assuntos como prevençáo do Câncer do
Órgão Sexual Masculino e Câncer de próstata;

/ Buscar o fortarecimento da integraçáo comunitária, através da difusão do
conhecimento

3 - PÚBLICO ALVO

Beneficiários do projeto.

4 - CARGA HORÁR|A

02h (quatro horas)

5 - ATIVIDADES

/ Visitas periódicas ao posto de saúde;

TOTAL



/ Sintomas sugestivos das doenças;

/ Higiene do órgâo sexual masculino;

/ Sorteio de Prêmios;

/ Engenharia humana.

6 - METODOLOGIA

A campanha terá duração de 02 horas' em horário e dias a serem

definidos pela equipe. A referida campanha acontecerá em local a ser definido'

A campanha será ministrada com explanação oral através de data

show,distribuiçãodematerialeducativo,ilustrativoedeapoioparaorientação

e conhecimento sobre o assunto acima citado'

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais'

7 - DEÍALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 04 (ATIVIDADE o1)PALESTRA soBRE A SAÚDE Do HoMEM

q{
P

L

TotalValor

UniÉrio
QuantidadeUnidadeMaterial de Consumo

1.000,0010,00100UnidadeCaneca

45,0045,0001Pacote

com 100

Saco para emba

caneca

lagem da

15,003,0005UnidadeTubo de fitilho com 50mt.

1.060,00
Subtotal

265,00
BDr25%

1.325,00
TOTAL

CustoQuantidadeUnidadeServiço de Terceiros

N

Éq

) I

I

fvator



Unitário Total

Lanche Unidade 100 6,00 600,00

Subtotal 600,00

150,00

TOTAL 750,00

,::.;;; .
q\3
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*Essa ação será realizada 1 vez durante a execução do projeto doltamar
Guara I e ll.

*O Valor total da atividade é de R$ 2.075'00.

8 - PARCERIAS

r' Escola

BDt25%

SEGURANçA NO IMOVEL

MÊS 04- (ATIVIDADE 02) CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE-SEGURANçA

INFANTIL E PRLVENÇÃO DE ACIDENTES NO IMÓVEL

1-AçÃO

Campanha educativa sobre segurança infantil no imóvel'

2.OBJETIVO

Sensibilizar os beneficiários do PDST para quem possam cuidar da

segurança das crianças do empreendimento, com cuidados dentro e fora dos

imóveis.

3- PÚBLICO ALVO

Todos os beneÍiciários do ltamar Guará I e ll.

4- CARGA HORÁRIA

04 horas.

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

/ A importância da segurança infantil;

/ O uso de materiais protetores para tomadas, quinas de mesas, trava de
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Nrr'*portas, trava de gavetas;

/ Cuidados com produtos químicos, materiais cortantes e remédios;

/ Atenção com brincadeiras longe de casa;

/ Prevenção da ausência da criança no empreendimento;

6. METODOLOGIA

A casa pode apresentar alguns perigos para as crianças e pensando

nisso a atividade será desenvolvida para todos os beneficiários que moram

com crianças em faixa de risco com acidentes domésticos. A atividade será

desenvolvida em dia e local definido pela equipe técnica do PDST, será

realizado uma palestra para abordar os temas que envolvem o conteúdo da

atividade. A equipe técnica pode articular o convite a algum representante do

Corpo de Bombeiro de lmperatriz para que possa falar sobre como planejar a

prevenção de acidentes domésticos e exemplificar casos ocorridos.

Será produzido um banner para divulgar a atividade e também será

produzido folders orientacionais sobre o tema abordado. Ao final do evento

será servido um lanche confraternizando o alcance da açâo.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

ml
q

UGPt_,

7- DETALHAMENTOS DE CUSTO

MÊs 04- (ATTVTDADE o_2) CAMPANHA EDUCATIVA soBRE SEGURANçA
INFANTIL E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO IMÓVEL

*Esta atividade será realizada uma vez (01x) contemplando as duas etapas
do projeto ltamar Guará I e ll durante a execução do projeto.
*O valor total da ação é de R$ 900,00

Serviço de Terceiros Unidade Quantidade Valor
Unitário

Total

Folder informativo Unidade 300 2,00 600,00

Banner (90x1 ,20) Unidade 01 120,00 120,00

Subtotal

BDI 25o/o 180,00

TOTAL 900,00

4L

720,00
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lVul*
*Será feito uma distribuição de folders dentro do bairro.

MÊS 05

ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS

MÊS 05 (ATIVIDADE 01) CAMPANHA MULHER EM FOCO

1-AçÃo
Campanha Mulher em foco

2- OBJETIVO

/ Sensibilizar os beneficiários do projeto para a importância dos cuidados

voltados à mulher, desde cuidados pessoais, culdados estéticos,

cuidados nutricionais a cuidados em saúde e através dessa ação buscar

o fortalecimento da integraÉo comunitária, através da difusáo do

conhecimento.

3 - PÚBLICO ALVO

Mulheres Beneficiárias do ltamar Guará I e ll.

4 - CARGAS HORÁRh

Esta atividade terá duraçáo de 06 horas.

5 - ATTVIDADES

r' Promover palestra sobre a autoestima;

/ Promover um dia voltado a cuidados da beleza.

r' Palestra sobre violência doméstica;

/ Rede de atendimento para proteção a mulher;

/ Corte de cabelo;

/ depilaçáo de buço e sobraneelhas;

/ maquiagem;

r' Hidrataçáo;

-m\
)

I q95cP\:_

6 - METODOLOGIA

I



Aatividadeserárealizadaemdiaehorárioaserdefinidopela
coordenação do PDST. A palestra realizada terá duração máxima de 01 hora'

sendo utilizados recursos pedagógicos para a ministração da mesma'

Várias instituições e proÍissionais serâo convidados a esta

atuando como parceiros durante esta campanha, tais como enfermei

/V

ro cp
nutricionistas, médicos. A campanha terá duração de 6 horas, sendo servido

lanche aos beneficiários.

7 - DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 05 (ATIVIDADE ol) CAMPANHA MULHERES EM Foco

't" qü?
N,)u

MATERIAL DE CONSUMO Unidade Quantidade
Valor
Unitário

Valor Total

Jogo de sombras Kit com
sombras
e pincel

10 20,00 200,00

Pó compacto diversas cores Unidade 10 28,47 284,70

Delineador de cor Preta Unidade '10 15,00 í 50,00

Base diversas cores Unidade 10 30,00 300,00

Rímel preto Unidade 10 25,00 250,00

Blush diversas cores Unidade 10 25,00 250,00

Lápis de olho Preto
'10 15,00 150,00

Batom de diversas cores Unidade 30 12,00 360,00

Máscara caPilar Para
tipos de cabelos

todos os Pote com
5009

10 18,00 180,00

Shampoo para todos os

de cabelo

tipos Pote com
500g

10 10,00 100,00

Condicionador Para
tipos de cabelo

todos OS Pote com
5009

10 10,00 100,00

Gel refrescante Pós deP ilação Pote com
23og

Ã 8,00 40,00

leo removedor hidratan te pós

depilaçáo

Embalag
em com
300m1

5 12,00 60,00

Papel para depilação
dimensÕes 22,8cmX73mm

Embalag
em com
't00unid

Ê 7,00 35,00

q

Unidade
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CP
Talco desodorante perfumado Embalag

1009
em com

10,00 50,00

Cera depllatória a frio de uso
profissional para todos os tipos
de pele

Embalag
em com
5009

10 í 5,00 150,00

Rolo com
5009

05 '10,00Algodão hidrófilo (100%
algodáo) para uso farmacêutico

50,00

SUBTOTAL 2.709,70

BDt25% 677,42

TOTAL 3.387,12

'Esta ação será realizada apenas 01 X durante a execução do projeto,

contemplando as duas etapas do Projeto ltamar Guará le ll no mês 5'

Períazendo no total de R$14.í12,í2.

Unidade
Valor
Unitário Valor TotalsERV|ÇOS DE TERCETROS

b 00Lanche Pessoa 400 2.400,00

12,00Unidade 240,00Camisas em PV branca com
logo a campanha

Unidade 200 12,00 2.400,00Confecção de sacolas em
algodáo cru (tipo ecológico),
com personalização da
campanha, tamanho 35X40

150,00Unidade 01 150,00Faixa de divulgaçáo tam
70x400cm colocada

02 120,00 240,00UnidadeBanner (90x1 ,20)

200,00 2.000,00Pessoa 10

1.000,0002 500,00UnidadeLocaçâo de tenda 6mx6m

150,00 150,0001Hora

8.580,00SUBTOTAL

2.145,00BDl25o/o

10.725,00TOTAL

Quantidade

20

lnstrutores

Cano de som para mobilizaçáo
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EIXO GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

rtaÊs oe (ATtvtDADE 0í) cuRso DE L|MPEZA DE PELE
M^

L 81-AçÁO
Curso de Limpeza de Pele.

§

2 - OBJETIVO

Qualificar a máo de obra local, incentivando aos beneficiários do PDST

para a importância de se capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como,

desenvolver também através do curso, aptidões e competências para a

realizaçáo de limpeza de pele supeíicial e profunda.

3 - PÚBLICO ALVO

Jovens e adultos beneficiários do ltamar Guaral e ll .

4 - CARGA HORÁRA

A carga horária será de 20 horas. Cada turma terá 15 alunos.

5 - METODOLOGIA

As inscrições serão realizadas no Plantáo Social do PDST e em postos

credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com o perfil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e

comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento

justifica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que

darão prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda

estrutura necessária e certifi cação.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos

objetivos alcançados e seráo entregue certificados aos participantes com

Íreqüência igual ou superior a75o/o da carga horária total'

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

6 - CONTÉUDO PROGRAMÁTCO:

P

r' Exame da pele (tipos de pele);

rLl
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/ Cosméticos utilizados em limpeza de pele;

r' Aprendizagem do procedimento de limpeza de pele;

/ Treinamento no processo de extração da acne;

/ Treinamento em sequência completa de limpeza de pele com pacien

reais.

7-DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 06 (ATTVTDADE o1) cuRso DE LtMpEzA DE PELE

sERVrÇO DE TERCEIROS

*A turma terâ 12 alunos, O curso será realizado 01(vez) durante a
execução do projeto. Valor de R$ 400,00 por aluno incluído material e
certificação.

*O valor toüal do curso é de R§ 6.000,00

EDUAÇÃO PARA SAÚDE

MÊs 07 - (ATTVTDADE oí) CAMPANHA SAúDE DA FAMíLrA

1-AÇÃO

Campanha saúde da família.

2.OBJETIVO

Mostrar a importância da população nas mudanças do dia-dia, que

conkibuem para a saúde da família e da comunidade através de hábitos

saudáveis de higiene. Seráo apresentadas açÕes que colaboram para a

Nà\

9e
P

q

Unidade Quantidade
Valor
Unitário Valor Total

Curso de Limpeza de Pele
com material completo,
instrutor ecertificaçâo

Unidade 12 400,00 4.800,00

SUBTOTAL 4.800,00

BDl25% 1.200,00

TOTAL 6.000,00

Discriminação



N\
manutenção da saúde das Íamílias, sobre hábitos de higiene, os cuidados

a pele, da prevenção sobrê o câncer de colo de útero, Saúde do Homem. tr

'"'q'íé
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3- PUBLICO ALVO

Todos os beneficiários do Projeto ltamar Guara I e ll.

4. CARGA HORÁRIA

04 (duas) horas.

5- ATIVIDADES

/ Higiene Pessoal; Higiene da Casa; Higiene ao comer e ao beber;

Noções básicas no cuidado com doentes; Prevençóes de problemas de

doenças especificam: doença causada por fumo, câncer do colo do

útero, câncer da mama, câncer de próstata, prevenção de obesidade,

detecção de hipertensão, colesterol, prevenção de lesões em acidentes

de trabalho, prevenção para crianças e idosos em atividades recreativas;

/ Doenças coletividade como epidemias: Zica Vírus e Chicungunha.

r' Câncer de colo uterino: promoçáo e prevenção da saúde; Coleta do

material para exame preventivo do colo do útero; Prevenção primária; A

importância da periodicidade dos exames; Condutas baseadas no

resultado da citologia oncótica e tratamento do câncer de colo uterino;

r' A importância da saúde do homem; Visitas periódicas ao posto de

saúde; Sintomas sugestivos das doenças; Higiene do órgão sexual

masculino; Câncer de próstata: prevenÉo e tratamento.

6 - METODOLOGIA

A açáo terá duração de 04 horas, no local reservado pela Prefeitura no

próprio espaço no empreendimento e dias a serem definidos pela coordenaçáo.

O assunto será ministrado com explanaÉo oral, distribuição de material

educativo e de apoio para orientação e conhecimento sobre o assunto acima

citado. E o palestrante será especificamente um profissional da área da saúde

para explanar sobre o assunto referido. A divulgação e mobilizaçâo para os

beneficiários seráo realizada pela própria equipe técnica no qual akavés de

)?
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foider inÍormativos da ação estabelecerá o dia e o local. Será servido lanche P
para os beneficiários. =-,€), , r_u4'l

Serádistribuído Kit Saúde Bucal, contendo: creme dental, escova 
" 

f. 
tr1'oíW'

dental. Os alunos do curso de Odontologia do município serão convidados para

participarem da açáo como voluntários.

A Secretária de Saúde será parceiro para o desenvolvimento da ação,

disponibilizando camisinha feminina e masculina.

Será realizada a aferiçáo de P.A. e teste de glicemia.

Será realizada no final dessa ação uma avaliação junto aos beneÍiciários

sobre a ação realizada, sobre sua satisfação e a relevância da temática na sua

vida.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

7- DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs oz - (ATTVTDADE 01)CAMPANHA SAúDE DA FAMíL|A

Material de Consumo Unidade Quantidade Valor Total

Kit Saúde Bucal: escova +

creme dental 509
Unidade 200 15,00

3.000,00

Flúor em Gel 200m1 03 50,00 150,00

Kit monitor de Glicose completo
com 100 Tiras

Unidade 100,00
200,00

Unidade 0í 20,00
20,00

Subtotal 3.370,00

BDt25% 842,50

TOTAL 4.212,50

Serviço de Terceiros Unidade Quantidade Gusto
Unitário

Valor Total

I I

Custo
Unitário

Unidade

02

Luvas de procedimento com
talco c/ 100 unidades - tam. M
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2,00 1.000,00Unidade 500Folder educativos

12,00
240,0020UnidadeCamisa em malha pv com art.

impressa

150,00150,00Unidade 01Faixa de divulgação tam.
70x400cm colocada

240,00120,00UnidadeBanner (90x21)

6,00 3.000,00500UnidadeLanche

1.200,00400,0003Palestrante

150,00150,0001Hora
Carro de som para mobilização

em dois dias

500,00 1.000,0002UnidadeLocaçáo de tendas 6x6

500,00100,0005PessoaApoio logístico

7.480,00SUBTOTAL

í.870,00BDt25%

9.350,00TOTAL

*A açáo sêrá realizada í
Contemplando a êtapa ltamar

vêzes durante a execução do projeto.
Guará le ll, no mês 7'

*O uso da camisa se dará para a identificação da equipe técnica,
pelestrantes, logistica e parceiros.

*O valor total da ação é de R$ 13.562,50

EIXO GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

MÊs 07 (ATIVIDADE 02)cuRso DE PlzzAloLo

2 - OBJETIVO

QualiÍicar a máo de obra local e fomenta e incentivando o espírito

empreendedorecolocandoadisposiçáodetaispessoasumserviçodeauxilio

I

02

Pessoa

"""qí8
N 0,k-

1 - AçÃO

Curso de Pizzaiolo
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para capacitaÉo na abertura de pequenos empreendimentos no próprio bairro

do Projeto ltamar Guaral e ll.

t\üo\
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3- PUBLICO ALVO

Jovens e adultos, beneficiários do projeto ltamar Guaral e ll; totalizando

20 pessoas por turma.

4- CARGA HORÁRIA

A carga horária será de 20 horas.

5 - METODOLOGIA

As inscriçóes serão realizadas no Plantáo Social do PDST e em postos

credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com o perfil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e

comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento

justiÍica-se no caso de procuras excessivas onde seráo realizadas triagens que

darão prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda

estrutura necessária e certificação.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos

objetivos alcançados e serão entregue certificados aos participantes com

frequência igual ou superior a75o/o da carga horária total.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

6 - CONTEÚDO PROGRAMÁICO:

/ O profission al pizzaioloi

/ Equipamentos e utensílios;

/ Produçâo;

/ Elaboraçâo de pizzas;

r' Outros produtos, e

:i;Mn
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/ Cuidado para evitar defeitos.

. -DETALHAMENTOS DECUSTO

í-D

//at *
MÊs 07 (ATTVTDADE 02) cuRso DE przzAroLo

*A turma lerâ 20 alunos. O curso será realizado 01x (vez)durante a
execução do projeto no mês 7. Valor de R$ 200,00 por aluno incluído
material e certificação.

*O valor total do curso é deR$ 5.000,00.

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

MÊs oB

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

MÊS 08 - (AT|V|DADE 01) CAMPANHA PELA NATUREZA

ô\

t

gé

1 - AÇÃO

Campanha pela natureza.

2- OBJETIVO

Conscientizar as crianças do ltamar Guaral e ll sobre o papel de cada

um na presêrvaçáo do meio ambiente, a importância do desenvolvimento

sustentável, preservaçáo da natureza, sobre o uso racional dos recursos

naturais, manejo dos resíduos sólidos através da coleta seletiva.

Discriminação Unidade Qua ntidade Valor
Unitário Valor Total

Curso de Pizzaiolo com
material completo, instrutor
ecertificação

Unidade 20 200,00 4.000,00

SUBTOTAL 4.000,00

BOt25% 1.000,00

TOTAL 5.000,00

3- PUBLICO ALVO

1r



Todas os beneficiários do Projeto ltamar Guaral e ll.

4- CARGA HORÁRIA

,=.r,r,. 
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A carga horária será de 04 horas.

5 -ATIVIDADES

/ Preservação da Natureza;
/ Movimento da conservaçâo ambiental: desenvolvimento sustentável;
/ Uso Racional dos recursos naturais, refletindo sobre a cultura do

desperdÍcio;
/ Politica Nacional de Resíduos Sólidos;
/ Separaçâo dos resíduos domiciliares;
/ lnserção de catadores em forma de associaçâo ou implantaçáo de

Locais de Entrega Voluntária;

6 - METODOLOGIA

Esta ação será realizada através das distribuições de folders educativos

e mudas de plantas pelas crianças beneÍiciários do projeto para chamar a

aten$o da população sobre o papel de cada um na preservação do meio

ambiente e o que o mesmo pode conkibuir para preservá-lo. Os moradores do

Itamar Guaral e ll serão orientados também sobre o cuidado com a planta e

sua utilidade para o meio ambiente No inicio da ação será realizada uma

palestra por pessoas convidadas da ârea do Meio Ambiente e logo após essas

orientaçÕes será realizado o plantio das plantas nas casas cujos beneficiários

êstão representados.

Esta ação envolvera parceiros de diversas áreas, (secretaria de Meio

Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Social e Escola Municipal do

empreendimento). A ação prever a participação de crianças beneficiárias do

projeto. Será realizada no final dessa açáo uma avaliação junto aos

beneficiários sobre a açáo realizada, sobre sua satisfação e a relevância da

temática na sua vida.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

ÇP
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7- DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs oa - ATTvTDADE 01 (cAMPANHA PELA NATUREZA)

*Esta ação será realizada apenas 1 vez durante a execução do proieto

contemptando as duas etapas ltamar Guaral e ll no mês 8.

*Valor da atividade R$ 9.675,00.

EIXO ENCERRAMENTO DO PDST

PUnidade Quantidade
Valor
Unitário

Valor
Total

Mudas de plantas frutíferas Unidade 150 20,00 3.000,00

SUBTOTAL 3.000,00

BDI 25Yo 750,00

TOTAL 3.750,00

Serviço de Terceiros U nidade Quantidad
e

Valor
Unitário

Valor
Total

Lanche Pessoa 400 6,00 2.400,00

Folder educativo Unidade 400 2,00 800,00

Faixa de divulgaçáo tam
70x40Ocm colocada

Unidade 0í í 50,00 't50,00

Banner (90x21) Unidade 02 120,00 240,00

Locação de tenda 6x6 Unidade 02 500,00 1000,00

Carro de som para
mobilização

Diária 0í 't50,00
150,00

SUBTOTAL 4.740,00

BDI 25o/o 1 .185,00

TOTAL 5.925,00

MÊs 08

Ia(/r.
Material de consumo
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/uà/<^-ruÊs oa (ATtvtDADE 02) AÇÃo DE ENcERRAMENTo e lvaltlçÃóibo

PDST

1 - AÇAO

Açao de encerramento do PDST do Projeto ltamar Guara I e ll'

2 - OBJETIVO

N

S

Proporcionar aos beneficiários das 500 casas um momento de

descontraçáo ao final do ltamar Guara I e ll. Esclarecer sobre o final das

atividade do Trabalho Técnico Social.

3- PÚBUCO ALVO

Os 500 beneficiários do Projeto ltamar Guara I e ll'

4- CARGA HORÁRIA

03 horas

5 - ATIVIDADES

/ Esclarecer sobre suas verdadeiras obrigaçÕes com a comunidade;

/ Apresentar a avaliação final do PDST (Quantidade de cursos,

quantidade de pessóas beneficiadas, quantos foram inseridos no

mercado de trabalho etc.)

r' Apresentaçáo dos gastos do PDST;

r' Despedida da equiPe técnica;

/ PreparaÉo do grupo para busca sua autonomia;

6 - METODOLOGIA

A ação está prevista para ser realizado com duração de pelo menos 03

horas, em horário e dias a serem definidos posteriormente pela coordenação.

No momento do encerramento será realizado uma pesquisa de

satisfaÇáo para avaliarmos o desenvolvimento do Projeto social e seu impacto

no empreendimento.

Esta atividade será registrada por meio de Íotos para ser anexada aos

relatórios parciais.

)
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7-DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 0B (ATTVTDADE os)AÇÃo DE ENCERRAMENTo Do PDST

*O valor dessa ação R$ 5.8í2,50.

*Sendo realizado apenas uma vêz durante a execução do projeto.

/Vz<.!é- NN

5
cP

SERVIÇO DE TERCEIROS Unidade Quantidade Valor Total
\

Carro de som paÍa

mobilização em dois dias
Hora 01 150,00

Locação de tendas 6x6 Unidade n) 500,00 1.000,00

Lanche Unidade 500 6,00 3.000,00

Apoio logístico Pessoa 05 100,00 500,00

SUBTOTAL 4.650,00

1.162,50BOI 25o/o

5.812,50TOTAL

)Valor
Unitário

150,00
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í2-CRONOGRAMA DE EXECUçÃO DE ATIVIDADES - ITAMAR GUARÁ I

PA

S-
\TUAL

MACROAçÕES ATIVIDADES Mê§
01

Mês
02

Mês
03

Mês
04

Mês
05

Mês
06

Mês
07

Mês
08

TOTAL

Plantão Social
(será executada pela empresa
licitada)

X X X X X X X 8

INFORMATIVAS
AçÕES

Reunião de Fortalecimento Sobre

Programa Minha Casa Minha Vida

(atividade será realizada pela
prefeitura)

x 1

EDUCAçÃO
PATRIMONIAL

(será executada pela
Prefeitura)

Palestra sobre educação
patrimonial: uso do espaço,lazer e
sociabilidade. X 1

FORTALECIMENTO
COMUNITÁRIO

(será executada pela
empresa licitada)

Oficina de fortalecimento e

organização comunitária

X

1

Etxo
PLANEJAMENTO E

GESTÃO DO

ORçAMENTO

FAMILIAR

(será executada pela
empresa licitada)

Seminário de conscientizaÇão sobre

consumo e economia doméstica

(água e luz)

X

1

,i. z)
7

!
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X

1Campanha pela Natureza
eoucÀÇÃo
AMBIENTAL
(será executada pela
empresa licitada)

X
1

Campanha Saúde da FamÍlia

1

XCampanha de combate ao uso do
álcool e outras drogas

EDUCAçÃO PARA
SAUDE

(será executada pela
empresa licitada)

XCampanha Saúde do Homem

1
XCampanha Mulher em Foco

AçOES
SOCIOEDUCATIVAS
(será executada pela

empresa licitada)

1

XCampanha educativa sobre
segurança infantil e prevenção de
acidentes no imóvel

SEGURANçA NO
lMOVEL

(será executada pela
empresa licitada)

x 1Curso de limpeza de pele

X ,|Curso de Pizzaiolo

GERAÇAO DE
TRABALHO E RENDA
(será executada pela

empresa licitada)

1xAção de encerramento do Plano de
Desenvolvimento Socioterritorial

ENCERRAMENTO DO
PDST

(será executada pela
empresa lici tada

243 2 2 3 323 JQUANTIDADE DE
AÇÕES POR MÊS

Çdx, , L-//

/Uu'ra\
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*As ações: Açôes informativas: "Reunião de Fortalecimento Sobre Programa Minha Casa Minha Vida", ação Educação

Patrimonial :"Palestra sobre educação patrimonial: uso do espaço, lazer e sociabilidade, serão atividades a seÍem

executadas pela Prefeitura de lmperatriz.

E as demais atividades das macroações serão executadas pela empresa licitada como:Fortalecimento Comunitário,
Planejamento e Gestiio do orçamento familiar, Educação Ambiental, Educação para Saúde, Ações Socioeducativas,
Segurança no lmóvel, Geração de Trabalho e Renda, Encerramento do PDST.
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)NoGRAMA FÍstco-FtNANcElRo " trama. cuerá I - Têtceirizada

Sráfco (cârtÍhas, Íolders, banners, camisa, bonés,
os, gaíÍafâ squezer, sacolas personalizaclas)

)ria Técnlca (inslrulores dê curso, palêstrâÍtle)

.te - Van

som

te

de lendâ

istíco

zâiolo

Limpeza de Pelê

c,or

I Social (Plantão Social)

,r Social (01)

r Socaâl (01)

hinistraüvo (01)

ío
! U\
r*

I..rE ün

500,00

62

500

Ífr:rEdl Em

r.500

62 cçiIr.

1.500,00

3.612,50

{.000,00

13.608,62

1.125,00 í.500,00 750,00 3.000,00 3.750,00 6.750,00 '16.875,00

_ 187,50 187,50 375.00 750,00

1.750,00 637,50 1.000,00 900,00 3.787,50 2.037.50 1.487,50 Íí.600,00

í.250,00 't.250,00 2.500,00 5.000,00

625,00 625,00 í.2í),00

5.000,00 5.000,q,

7.500,00

-

7.500,001

E
rerll 7.500,00

-

6.000,00

E
7.500,00] 7.500,00

II
7.500,00

-

6.000,00

II
6o.ooo,ool

7.500,00

r
5.000,00 5.000,00 5.000.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000.00 40.000,00
1.875.00 1.875,00 í 875,00 1.875,00 '1.875,00 1.875,00 r.875,00 1.875,00 15.000,00
1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 í.875 í5.000,00
1.E75,00 í.875.00 1.875,00 1.875,00 í.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875 1S.000.00
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)GRAMA Fislco-FlNANcElRo - ITAMAR GIJAFAI ' Píêíêilure Munlci,al de l noerstlz

e conSurK)

elYnanente

t Técnicâ (inslíutores de cuíso, palêstrante)

om

ráfico (cârtilhas, Íolders, bânneís. camisa, bonés,
s, garraía squezer, sacolas personelizadas)

e lenda

itico

Limpeza de Pele

lor

Social (Plantáo Social)

)Í Social (01)

)r Social (01)

,ministrativo (01)

o t/\q--
UD

::l Êt:i I r.
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50,00

2.400,00

600,00
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,4. EQUIPE DE TRABALHO
qÍ0

Para a execução do pDST será nêcessário a seguinte equipe técnica:

NoÍn€ Formação
Acadêmica

Serviço Social,
Sociologia,

Psicologia ou
Pedagogia

ServiÇo Social

Ensino médio
completo ou

Superior lncoínpleto

Ensino Médio ou

Situação Funcional ,

(01) Coordenador - e
contratar _

(0í) Assistente Sociat
(Plantão) - a contratar -

(02) Agente Mobilizador
Social - a contratar -

(0í) Assistênto
Administrativo

Superior lncompleto

Técnico Sooal 30h semanais

i mooi
Agente
lizador social 40h semanais

Asslstente
Administrativo 40h semaneis

Técnico do PDST

Técnico do PDST

Técnico do pDST

Técnico do pDST

.o coordenador teÉ como atribuição a gestâo das duas etapas do Projeto Técnico Socia[ do ItamarGuará I e ll, realizando o acompanhamento, monitoramento ê ayaliação da execuçâo do PD§T.'O Assi8tente Social terá como aúibuição executar todas as açõee do pDST, como olaboração e ênviodos relatórios mensais para a lnsütuição Financeira, rêalizar palêstras a avaliação contínua ê visitasdomicíliares aos bênefi ciários do ltamar Guará l, dêsenvolvêndo um acompanhamento sistemático dêtodas
as' O Mobilízador Socid terá como atividadô realizar yisitas doma ciliares, diyulgar o projoto, fazêr vísites

açÕês.
institucionai§ e reallzaÍ a pesquisa dê satisfação.'O Assistentê Admi nlstratívo apoiará a equlp§ nas rotínas admlnÉtraüvas dê todo ô projeto social.

Ímperatriz MA 17 I 122018
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It larrlaa Gasa
lltlntra lri.la q\Z

//07.."

GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

.N\

,

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV)
EMPREENDIMENTO ITAMAR GUARA I[

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL -
PDST

MUNICíPIO: TMPERATRIZ - MA

PROJETO ESPECíFlcO:
PLANO DE DESENVOLVTMENTO SOCIOTERRITORIAL -

PDST

DEZEMBRO
2018

r

t"l'' -

) I



iilntra Cala
ntrinfra lrlcra

1. TDENTIFIcAçÃo

1.1 Dados de contratação

2. CARACTER|SNCIS DO EMPREENDIMENTO

2.1 TiPologia das Unidades Habitacionais

q'|3
/a,b..-

F.
e

Casa SobrePosta
Apartamento Casa Térrea

2.2 P arcelamento do Solo

Loteamento
Condomínio

2.3 CARACTERIZAçÃO DA INTERVENÇ Ão ristcl

318.499*41Contrato Caixa:avidnhMaC SAahM nmtaPr0g

Resid
donduFtenF

FARcranentomdanArre
de UnidadesConstru çáoAçáo/Moda lidade:

Hab itacionais
ltU(,RAMAITntoemendreEmp

UF: MA
MuniciPio: lmperatriz

nte/Ag
flzGlmdn cl peuM pataiturefePr:otomPronteenroP po .altiz

refe ma d penuMla puPoryente nçãadorxecuE

228.258,6',|228.258,61
mentoncianaelFassR p 228.258,612za.zsa,a I

Total

x

x

2.315500oHab
ita ancrobaafl HohMe 2.315500

id anitánaSadeU 2.315500uaaL oDomiciliar 2.315500otooDomiciliarLi a 2.3155002frequêncialntraLigação
ua

2

2.315
2frequênclntra iaZLigaçáo

oto 2.315500obróeaItroAnSSA/FoF
oFundiáriaulaR

Outros

1.2 Valores da intervençáo

l

de recursos:

500
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3. EXECUçÃO DO PDST

3.í Responsabilidade técnica

ea Gestora do Trabalho: Secretária de Desenvolvimento Social - SEDES

3.2 Prazos

4. DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL DA MACROÁREA
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lmperatriz é um municÍpio brasileiro 
- 

d-o E-stado do Maranháo' sendo

segunda cidade mais populosa' - com 253 873 habitantes e área de

i.e"67,gor km2, dos quais 15,+g0 km2 estão em zona.urbana. sede da Região

üãúo'pút"ná do sudoeste Maranhense e da Região de planejamento do

Tocantins, a cidade se estende pela margem direita do rio Tocantins e é

"tiãrà..râ" 
pela Rodovia Belém - Brasília, situando-se na divisa com o estado

àó tocantins'com o Distrito Federal. Sendo também uma das principais

cidades da nova fronteira agricola o MATOPIBA. ( Maranhão,Tooantins,Piauí e

Bahia).

lmperatriz é o maior entroncamento comercial, energético e econômico

do pais, sendo ainda o segundo maior centro populacional, econômico' político

e cultural do Maranháo e possui um posicionamento estratégico útil não só ao

estado mas também para todo o norte do país. lmperatriz está num cruzamento

entre a soja de Balsas, no sul do Maranháo, a extração de madeira na fronteira

com o paiá, a siderurgia em Açailândia e a agricultura familiar no resto do

estado, com destaque para a-produçáo de arroz, e também das futuras

potencialidades como a produçáo de eÁergia e celulose com a implantação da
'ÀiJroetetrica de Estreito, Serrá Quebrada e da fábrica da Suzano Papel e

ôãirfáté em lmperatriz. Alem dessas potencialidades, pode-se perceber

também intensa aiividade extrativista, principalmente na reserya do Ciríaco.

Para dar suporte logístico a todas essas atividades, lmperatriz assume

postura àe capital iocal, pois através do Complexo atacadista do Mercadinho e

Oo Centro Varejista do'Calçadâo, a produçáo do sul do Maranhão, norte

do Tocantins e léste do Pará é escoada. Para tanto lmperatriz conta com a

Rodovia BR-O1O (Belem-Brasília), com um dos maiores rios do país, o Rio

Pessoa de Referência: Janaina Lima Araújo Ramos

l: ianalimanutri@gmail.comTeleíone: (99) 981 88-5831 e-mai

oh oS reseP ryaCaÍrismaeccnté claSOveleR Sponsa
2a aoSSRE 72 U1a cSnteAssiste

e-mail: clerismarsocial@hotmail.comTelefone: (99) 98202 -8061

Mista08 mesesí 00% concluída

Empresa resPonsável Pela T:Secretaria de Dêsênvolvimento

Social - SEDES
ãaboração do PDS
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Tocantins e com a Ferrovia Norte-Sul e a Estrada d

disso, por lmperatriz Passam as PrinciPais linhas de

elétrica do Maranhâo e de outros estados'

H oJe, por força de seu grande desemPenho no

da prestação de serviços, lmPe ratriz ocupa a Posiçáo de segundo rnaior centro

político, cultural e Populacional do estado, seg undo maior PIB do Maranhão e

1650 do Brasil com PIB de R$ 5.039.597,00 m ilhÕes, supeÍad a apenas pela

caplta I Sáo LuÍs. É também o PrinciPal Polo da região que aglutina o sudoeste

doMaranháo e norte do Tocantins. A história e o desenv olvimento de

lmpe ratriz deram-lhe diversos títulos, entre eles o de "Portal da Amazonla

Capita I da Energia"

e Ferro Carajás' Rem ,'- 'iÇ;rt
transmissão O" "n"rn,1JÍJ , )

s setores do cpmércio e CFS/

Etimologn
Seu atual nome originou-se do seg undo nome, que lmPeratiz Carmélia, dado

em homenagem à lmPe ratriz Teresa Cristina. Com o temPo' sua clenominaçáo

foi sendo simPlificada Pela poPulação que habitava o locaI onde hoie é a

cldade, havendo docum entos anterio res à Abolição em que a vila é

como lmPeratriz. A nomenclatu ru Vila de
mencionada simPlesmente

lmperatizÍoi alterada oficia lmente Para lmPeratiz pela lei Provincial no 631,

de 5 de dezembro de 1862'

História

O surg imento de lmPeratriz começou a ser desenhado nos fins

do Século XVI e inicio do Século XVll, com a iniciativa dos holandeses

puritanos, que, Partindo de São Paulo, buscavam nos confins do Norte' a

riqueza, o desconhecido e a aventura. Enquanto os bandei rantes navegavam

da nascente em busca da Íoz, Paralelamente as entradas govern amentais e/ou

religiosas subiam o rio, tentando alcançar suas nascentes. Das entradas

reaiizadas, a que mais nos interessa foi a que se rea lizou no ano de 1658

peloSJesuÍtas Padre Manuel Nunes e Padre Francisco Veloso, que teriam sido

os primeiros a utilizar o sÍtio onde hoje está lmPeratriz.

A Íundação de lmPerakiz se deu em 16 de ulho de'1852, três anos

depois da Partida da exPedição que saiu do Porto de Belém, em 26 de

junho de 1849 Frei Manuel ProcóP io do Coração de leão, caPeláo da

expediçáo, foi o fundador da Povoaçáo , que recebeu in icialmente o nome oficial

de Povoação de Santa Teresa do Tocantins.

Depois de quatro anos, em 27 de agosto de 1856, a lei no. 398 criou a

Vila de lmPeratriz, nome dado em homenagem a lmperatriz Teresa Cristina.

Com o tempo' sua denominaçáo foi sendo simpliflcada Pela PoPulaçáo,

havendo documentos anteriores à Abolição em que a vila é mencionada

simplesmente como lmPeratrv.

Sua elevaçá o à categoria de cidade é datada de 01 de abril de 1924, no

governo Godofredo Mendes Viana 1.179). lmPerat ltz, até entáo(Lei no.

permanecia em um isolamento secular' com um crescimento tím ido e lento. O

tnlcio da transforma çáo socioeconômica e do crescimento PoPula cional se deu
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a partir de 1953, com a construÉo de uma estrada que a

fo.iiultit"nOo o acesso à capital do estado, São Luís' e
'Nordeste brasileiro, o município de lmperatriz mantinha-se

i"ir".tt" o que fez com que a população dobrasse em menos d

Ít tifrha (caúa
Itltlnlra lÍlda

ligou a Grajaú,
ao restante do
isolado por via
e cinco anos.

Para se ter uma idéia de quão Pequena era a cidade antes d

transformação socioeconômica, de acordo com o recenseamento do IBGE de

1950, lmperatriz tinha apenas 5015 habitantes, onde 3863 destes se

encontravam na zona rural. A construção da rodovia Belem-Brasília, a partir

de 1958, no governo do presidente Jusce lino Kubitschek, resultou num ráPido

crescimento econômico e PoPulacional do municíP io a cidade disPunha apenas

decinco estabelecimentos comerciais varejistas e um estabelecimento onde

vend ia- se bebidas com alto teor alcoólico que mantinham transaçÕes com o

comercio de Belém, Recife, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro e São Luís,

importando tecidos em geral, ferragens, estivas, miudezas e medicamentos.

Localização

Acidadecontavaainda,comapenasdoisdentistas,onzeunidades
escolares, sendo sete do ensino fundàmental comum' 03 do fundamental

suoletivoeumadeensinocomplementar.DestaqueparaoEducandárioSanta
iã|".i.n", ãiuàt ercota santa ierezinha, que foi a primeira escola a funcionar

*;;;;ü;à município. lmperatriz- possui ainda, apenas um advogado em

"rãi.icio, 
uma agência postal ielegráÍica e apenas um caminháo registrado na

ãiãtãiúã Munic.rf,at. Em 1955 peràeu parte do seu território, para, com ele, ser

.on.titrioo o município de Monies Altos, que foi criado pela Lei no 1354 de 8 de

rãt"úúiá de 1955, e cuja instalação se deu a22de Dezembro do mesmo ano'

ruà-r

Comumalatitudede5.3l'33sulelongitudede47.28,33oeste'localiza-
sepróximoaaivisacomoTocantins,numterritÓriorazoavelmentep|anoe
iertii áo §roà"ste do estado, êm uma altitude de 95 metros, em média'

So/o

ostiposdesolosoriginaisqueconstituemomunicípiosãooLatossolo
vermelho escuro: solos niinerais' profundos e bem drenados; as Areias

quartzosas: solos minerais, não hidromórficos, 
-textura 

arenosa' pouco

iãienvotviOo e com baixa fertilidade natural e os Solos litoicos: solos rasos,

Àrià por.o evoluídos, apresentam teores baixos de materiais primários de

fácil decomPosição.

Vegetação

Do ponto de vista ecológico, lmperatriz .apresenta. 
uma 

. 
grande

diversiàade'de espécies de plantas ê animais. Na região oeste do estado estáo

àemarcados Ae iOO mit hectares de terra referentes à Reserva Biológica do

ôurupi, que é o que restou da floresta amazônica no Maranhão lmperatriz por
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fazer Parte dessa área recebeu o título de PortaI da Amazônia. Os tiPos de

vegetação orig inais do municípro são a Florêsta Amazônicaeocerrado,que

caracteriza-se Por árvores baixas, de troncos retorcidos e cascas grossas'

espalhadas Pelo terreno; as florestas ou matas' que caracteriza-se Pelo J

No\..

a

predomínio de árvores altas que crescem bem Próximas umas das outras e os \1

campos, que @racterizam-se Pela formação de Plantas rasteiras,

predominando o ca

carnívoras.

pimeagramatambem é comum encontrar Plantas

Hidrografia

O municíPio de lmP eralriz é banhado Pelo rio Tocantins, além dos

riachos Cacau, o riacho Bacuri, Santa Teresa, cap ivara, Barra Grande'

Cinzeiro, Angical, Grotão do Basilio e Saranzal. O rio Tocantins é um dos rios

do norte brasilei ro e como consequência, do rnunicíPio de

Clima
nserida, está dentro daárea

O oeste maranhense, onde lmPe ratriz está i

de atuaçáo do clima troPica I subúmido com médias pluviométri cas e térmicas

altas . As chuvas ficam mats distribuídas nos Prime iros e últimos meses do ano,

mas o estado náo sofre com períodos de seca' A temPeratura média no

municiP io oscila entre 26 e 279 raus. Nos mesesdejunho e iulho sáo

frequentes temperaturas abaixodos16g raus nas madrugada seduranteodia

a temPeratura quase chegar aos40"9 raus. A média pluviométrica do municíPio

éde1530mm anuais, sendo março o mês mars chuvoso (315 mm) e julho o

mais seco (7 mm).

Area territorial
ando a segunda maior

Possui atua lmente área total de 1.367,901 km2, ocuP

área do Estado. A área urbana totaliza aPenas 15,4 km

lmperatriz.

O Rio Tocantins é uma das fontes de pescados para a população' e

além disso, p'opo"ion""'i"'iiÀ àpo''t'iid.?*i de tazer paÍa os

ffi;",#;õi";:1r",,:ffi.ãí::gEntiIjlHilJT:'üL?ü:.^:;
'.*X3Ê:"?§13?ll3i iTmi; o' eãiih"'",!:-,'Io''"' o rio tambem é a

;;*.i iã't'tã a" abastecimento de água do muntclpto

área urbana d

Limites

o país e a 20 do estado do Maranhão'

2 sendo a 195o maior

mais importantes
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O município faz divisa ao Norte com os municípios de Cidelândia e São

rranciio'iã'ãiãiáo; "o 
sri"ãm Governador Edison Lobáo; à Leste com João

Lirulãã"iáaãi'- L" Rocque e Davinópolis e à oeste com os

il;i.i;i";üntinenses de §ãà Migüel do Tocantins, Praia

Norte, AugustinóPolis e SamPaio

N.\
21

-{-'

Demografia

A oooulacáo do município de lmperatrlz' de a-cordo com o

,"rrirroo'ããü ráôi-- rnititutà Brasileiro de Geografia e Estatisti

em 1o de dezembro oe zoro,'ãpiàsánià ot seguinGs dados:l

último censo
ca, divulgado

. População masculina: 1 19'230 habitantes - 48'16Yo'

. eopulaiao feminina: 128.323 habitantes - 51'84Yo'

. Totat dãs populaçoes por gênero: 247 '553 habitantes - 100'00%'

, Zonaurbana: 2g4.671 habitantes - 94'80%'

, Zona rural'. 12.882 habitantes - 5,20%,

. iát"t da populaçáo do municÍpio: 247 '553 h?!'l"ll"t - 100'00%'

. Estimativa da populaçáo(Data de nel'. o]lo^z/z!'!2) realizado pelo IBGE e

p;üii"ãÀ no o.o'U. ém31to1t2012: 250 063 habitantes

O surto de crescimento populacional ocorreu principalmente a lartir
década de 1g60 com a aoertuiá das rodovias Belem-Brasília, quê corta o-O"."j"

Maranhense no território Oo ,úni"ipio, BR-226, q.ue liga Teresine à Região

Tocantina, e BR-222, qr" f,õt " 
tàgião do Mearim às terras devolutas do Alto

Pindaré. A abertura, piçariamentõ e posterior asfaltamento das estradas

federais e estaduais p"*lti'á' mais fácil comunicaçáo rodoviária. entre

irp,iãiri. 
"-eàter, 

saà l,ii, Átapolis, Brasilia' Goiânia' Sáo Paulo' todo o

Centro-Oeste e o uoroeste,'e talititoú muito a ocupação demográfica da

fronteira agrícola ,"pr"""n-tã", ná épot", pelas terras devolutas e virgens da

pré-Amazônia maranhense.

Podemos destacar, como fatores determinantes da ocupaçâo

o"rogiãr; ãã rmperattizi pãtiçà s99qfry".llt"rmediária entre polos de

;;;;;";;i,.".to resionarleãúnilar"ãirirTeoiânia); grande disponibilidade de

tenas devolutas e de boa àràrio"o" para cultivo agrícola; pauperismo:qc'l.al

das populaçÕes aJ-- 
- té'i-a'ioo do- Nordeste oriental

ejrú qüà, pàrnamhucãL paráita)' Tal fato , é uma das marcas da

centralização dos servrçoã á;"giã" sudoeste do estado em lmperatriz' que

Érorl ,irit'pficaçao das vilas e fãvelas na periferia do município'

A população de lmperatriz é de 32}2O3.habitantes' sendo assim a

segunda ;'ã;d; rvr"tantáã' iàrlopulação encontra-se espalhada numa área

de 1.367,901km'o que;;;;iuà uma densidade demográÍica de 180'97

hab./km2. A sua área metropolitana Sudoeste Maranhense' composta por

i,íp"t"ttir'e os municípiãs lleCioelandia'Sáo Francisco do Breião' João

Lislãi's".ãoái L" nácq,eiDavinópolis' Governador Edison Lobáo' são

rrrinrret do Tocantins, pãà-tlotte, Augustinópolise Sampaio, tem mais de

I
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363.175 mil habitantes. Sua taxa de crescímento populacional é de -0,39% de
01.08.2000 à 01.04.2007, devido o desmembramento dos municípios

ql9
/Uab"

r\t "
de Cidelândia, Davinópolis, Governador Edison Lobáo, São Francisco dg'
Brejáo, São Pedro da Água Branca e Vila Nova dos Martírios, passando Aos i; I , I

6.075, 100 km2 para os atuais í.367,901 km'z. '-*11".-L-.'

Condição social

Socialmente, lmperatriz possui o segundo melhor lDtldo Maranhão. E

notável, nos últimos 30 anos, um crescimento desordenado da periferia com
aumento substancial do número de invasões e favelas (popularmente as vilas),
culminando com uma forte especulaçâo imobiliária o que cria vazios de
urbanizaçáo dentro do perímetro urbano.

Urbaniza o e arquitetura

Avênida Bernardo Sayâo em lmperatriz Maranhão.

lmperatriz tem característica e tamanho dignos de um centro regional,
apesar de possuir poucas avenidas amplas e largas. lmperatriz experimentou
um "boom" de desenvolvimento nas década de 1960, década de 1970 e
década de 1980 (como dito acima), sendo grande polo atrativo de empregos.

Rua Bahia, bairro Juçara.

,' !-1,t <' :'-L
--. _ ....rà.t

I
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Nos últimos anos houve um grande crescimento de construções voltadas
para as classes A e B, ultrapassando grandes quantias só na Íase de
implantaçáo. lsso se dá pelas seguintes razÕes: saturaçáo dos grandes centros
próximos (que já não mais têm espaço para determinadas atividad
econômicas); da estabilidade econômica e aumento da renda da populaçã
local; baixo custo de vida na cidade; incentivos municipais e estaduais.
Também pesa o fato de que na cidade exista pouquíssima concentração de
Indigentes e pedintes de rua se comparado aos grandes centros, que também
pesa na hora de atrair investidores. Os programas sociais dos governos
conseguiram amenizar a situaçáo crônica enfrentada pelas famílias excluídas.

Entretanto a expansão horizontal da cidade acabouprovocando baixa
densidade populacional, grandes distâncias, bairros com pouca infraestrutura,
além de inúmeros terrenos vagos. Entretanto, há estudos e até legislação
municipal (código de postura) que serão postos em prática para urbanizar os
vazios da cidade.

Está em fase final o projeto de urbanização da área central da cidade,
com a restauragão da malha asfáltica das principais avenidas do centro da
cidade com recursos do município, a duplicação da avenida Pedro Neiva
(Babaçulândia) que liga lmperatriz ao município de João Lisboa pelo governo
do estado, investimentos que já estão sendo executados como obras de
asfaltamento e instalaçáo de rede de esgotos em alguns bairros mais afastados
do centro da cidade por parte do governo federal, verbas oriundas do PAC.
lmperatriz conta com diferentes centros, como por exemplo: Entroncamento
(Centro de oficinas e peças automotivas); Centro (Centro do comércio em
geral); Distrito lndustrial (Fábricas); Maranháo Novo (Galpões, garagens e
depósitos de empresas); Mercadinho (Centro de Abastecimento de Frutas e
Verduras) e Olaria (Cerâmicas). Oficialmente, a cidade tem 43 bairros, mas se
contar as subdivisões dos bairros, palafitas, favelas, chegam a 80 bairros.

Além da divisáo dada pelo IBGE em regiÕes como: Centro, Grande Bacuri
(Zona Oeste), Grande Conjunto Vitória ( Zona Sul), Grande Nova lmperatriz,
Grande Santa Rita (Zona Norte), Grande Vila Cafeteira( Zona Leste), Grande
Vila Lobáo ( Zona leste), Grande Mla Nova e zona rural.

4 2

P

Uma panorâmica da cidade dê I mpe
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As Secretarias de lnfraestrutura e de Planejamento Urbano e Meio

Ambiente estão iniciando a execuçáo do ódigo de postura do município em

relação ao nivelamento e padronização das calçadas em lmperatriz, que gera

muiía reclamação por parte de pessoas portadoras de necessidades
(cadeirantes) e até das pessoas normais, visto que há muita irregularidade nas

calçadas da cidade. A princípio, o projeto inicialmente contemplará apenas o

centro da cidade e posteriormente os bairros.

Regularmente é feito na cidade a renovação das pinturas das faixas de
pedestres, dos meios-fios nas calçadas, e pequenas obras nos cruzamentos de

ruas para o melhor escoamento da água da chuva, evitando alagamentos, que

sáo problemas e,onstantes no municÍpio.

Administração

Ià -"1 ü..:l"qg3
/Vo;t -

O poder político em lmperatriz é representado pelo prefeito, vice-prefeito

e secretários municipais. Para o prefeito criar alguma lei, é preciso a aprovação

do Poder Legislativo, sendo este composto pela Câmara dos Vereadores. A
gestão do prefeito torna-se mais fácil quando recebe apoio dos vereadores.

São símbolos oficiais do município o brasão, a bandeira e o hino.

lmperatriz conta com o segundo maior colégio eleitoral do estado

do Maranhão. Seu eleitorado total é de 149.541 mil eleitores. Pertence a

Comarca de lmperatriz.

-, 
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Orgãos públicos

Poderes

Legislativo

O poder legislativo em lmperatriz é representado pela Câmara de
Vereadores, que são responsáveis pela apreciação e aprovação de leis
municipais além da realização de audiências públicas. O municÍpio é
representado por um total de 21 vereadores.

Executivo

O Poder Executivo do município de lmperatriz é representado pelo
prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, seguindo o modelo proposto
pela Constituição Federal.

A prefeitura, atualmente, é composta por 20 secretarias, que seguem:
Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária; Secretaria da Mulher;
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Secretaria de Administraçá o e Modêrnizaçáo; Secretaria de Agricultura

Abastecimento e Produção; Secretaria de Comunicação; Secreta fla

Desenvolvimento Econômico; Secretaria de Desenvolvimento 4s

No'

ó5
Secretaria de Educação, Esporte e Laze r; Secretaria de Governo e Proj PL
Estratégicos; Secretaria de lnfraestrutura, Transporte e Serviço Público;

Secretaria de Juventude; Secretaria de Plan eJamento Urbano e Meio Ambiente;

Secretafla de Saúde; Secretaria de Trânsito. Existe também uma secreta lta

especial que cuida dos assuntos ligados a cultura' que é a Fundação Cultural

de lmperatriz.

As superintendências do município são: superintendência de Tecnologia

da rniót àçao (STl); Superintendência.- de .Turismo 
(SUTUR) e

êrp"iintãnãêitcia aà Dásportos e Lazer (SUDEL)' A Assessoria Jurídica de

fri"r"tri, (AJIMP); Contioladoria Geral do Município (CG!IU; Procuradoria

ôJrãi O" ür"icipiô (potrl); ouvidoria Geral do Município (oGM); Comissáo

Éãrr.n"nt" de Licitação (CPL); Cerimonial Municipal de imperatriz e

pãiiirônio r,,frnicipat de-impeiatriz'sâo órgáos ligados à prefeitura que auxiliam

na gestão do municíPio.

Judiciário

lmperatrizcontacomváriosórgãosdoPoderJudiciárioEstadual
6riuunàtãlustiça do Estado). lmperatriz conta com a subseçáo Judiciária de

irÉi"tii.(TRF 1a Região)' Juizado E-special.Federal (Adjunto da Subseçá.o

irãüiãri" àe tmperatiiz), Juizados Especiais cíveis, Juizados Especiais

ôi-i.àii, promotoria de'Justiça da Comarca de lmperatriz, Procuradoria da

áilúli.; no úunicípio de tmperatriz (Ministerio público federal) e Juízes de

Direito (Fórum Ministro Henrique de La Rocque)'

Procuradoria geraldo municíPio

A Procuradoria Geral do Município é o órgão da estrutura organizacional

da Prefeitura incumbido de assessorar a Administração Municipal em assuntos

Jã natureza jurídica e de representar o Município judicial e extrajudicialmente

em quaisquer situações em que ele seja parte'

A visáo da Procuradoria visa a regularizaçáo dos atos administrativos,

atualizaçâo da legislação municipal, prática de atos administrativos preventivos

Jà pãtrimonio [,iotióo, prestação de assessoria consultiva a todas as

rãcrãàrias e ao'gabinete do prêfeito visando evitar que atos administrativos

se,jam contestados, aumento da arrecadaçáo municipal'

r
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Ouvidoria do municíPio

CONSETHOS MUNICIPAIS

Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMMAM

Expediente e Atendimento
nuã simpricio Moreira, 1479 _ 2o piso _ centro, cEp 65.901490 - lmperatriz-

MA

Conselho MuniciPal da Cultura
Expediente e Atendimento
Rua LuÍs Domingues, 650 - Centro, CEP 65.900-000 - lmperatriz-MA

Conselho Municipal de Contribuinte
Expediente e Atendimento
Rua Godofredo Yiana722t738 - Centro' CEP 65.901490 - lmperatriz-MA

Conselho Municipal de Regularização Fundiária Urbana

Rua Godofredo Viâna, 201-A - Centro, CEP 65900440 - lmperatriz-MA

Conselho MuniciPal da Cidade
Expediente e Atendimento
Rua Jabaquara,44, Parque das Estrelas CEP 65.912-193 lmperatriz - MA

Conselho de Alimentacao Escola
Rua Cel. Manoel Bandeira, 596 Nova lmperakiz CEP 65'900-000 lmperatriz -

MA

3

N'\
A Ouvidoria Geral da Prefeitura Municipal de lmperatriz e a instância

administrativa responsável por acolher reclamaçÕes, elogios, crÍticas .e

sugestoesdoscidadáosquantoaosserviçoseatendimentosprestados,pelo
!ài"rno municipal, suas secretarias e demais órgão Municipais. Tem como

ãúi"1iró a inteiraçáo entre a sociedade e todos os órgãos do município'

oeisequindo uÃra'melhor qualidade dos serviços públicos, prestados pela

;r;f"ffi. por determinaçáo do atual Prefeito Municipal de lmperatriz, atua

iambem na resolução e mediação de conflitos que envolvem munícipes e

servidores.

1
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Conselho Municipal do FUNDEB
Rua Rui Barbosa, S/N, Centro CEP 65.912-193 lmperatriz - MA

Conselho Municipal de Educação
Rua Luis Domingues, 650, Centro CEP 65.912-í93 lmperatriz - MA

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM
Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador CEP 65.9í2-193 lmperatriz
-MA

Conselho Municipal de Saúde de lmperatriz
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa,47 - Centro CEP 65.903-270 lmperatriz - MA

Economia

Trabalho e Renda

Como ainda náo se sabe a população economicamente ativa (PEA) e o
potencial de consumo do Município e sua região, sequer pode-se alegar
tecnicamente falta de mercado, descontado o consumidor externo, que passa
aqui em Íazâo de turismo de negócios, de eventos ou do ecoturismo. De um
modo geral, a maior parte da mão-de-obra ativa do município é absorvida pelo
setor terciário (comércio de mercadorías e prestação de serviços). A
construção civil também desempenha papel muito importante na economia
local. Segundo o IBGE (Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2007) o
município tem 5.468 empresas cadastradas, 37.150 pessoas empregadas,
30.768 pessoas assalariadas, tendo como Salário médio mensal o valor de 1,8
Salários mínimos.

O cenário de crescimento atual faz com que a cidade possa ter
condiçÕes de oferecer mais empregos, mas tem como desafio crescer de forma
planejada sem que esse boom se torne uma catástrofe social e tire um dos
principais chamarizes para o investimento: a qualidade de vida. Um exemplo
otimista pode ser observado nos supermercados populares distribuídos pelos
bairros da cidade. Famílias de baixa renda movimentam o comércio local,
reflexo do momento de prosperidade da populaÉo local. A construçâo dos
novos shoppings centers na cidade deve gerar grandes quantidades de postos
de empregos.

Nã\.
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lnfluência

lmperatriz apresenta-se como êntreposto comercial e de serviços, no
qual se abastecem mercados locais em um raio de 400 km, e forma
com Araguaína-TO, Marabá-PA, Balsas-MA e Açailândia -MA, uma importante
província econômica. O município situa-se na áÍea de influência de grandes
projetos, como a mineração da Serra dos Carajás (Marabá/Paraupebas), a
mineração do igarapé Salobro (Marabá/Paraupebas), a Ferrovia Carajás/ltaqui,
a Ferrovia Norte-Sul, as indústrias guzeiras (Açailândia), a indústria de celulose
da Suzano Papel e Celulose (lmperatriz), que pêla proximidade destes
projetos, de algum modo condicionam seu desenvolvimento.

Ciência e Tecnolo ta

Campus Universitário da Universidade Federal do Maranhâo em lmperatriz (MA), baino Bom

Jesus.

lmperatriz vem se tornando conhecida nacional e internacionalmente
como um importante centro de produçáo e diÍusáo de conhecimento cientifico,
um dos motivos é a UFMA (Universidade Federal do Maranhão) e o lnstituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão(IFMA).lsso fez da
cidade uma alternatlva para investimentos no país.

Polo Universitário

qs
/ydlz-
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Universidade Federal do Maranhão - UFMA (com 2 campí)

Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia (CCSST)

A Universidade Federal do Maranhão já atua na cidade lmperatriz desde
a década de 80, Os primeiros cursos a entrarem em funcionamento no campus

Ên

A cidade de lmperatriz hoje conta com várias Universidades:

lnstituto Federal do Maranhão - lf$
Cursos:

. Ciências da Computação Bacharelado;

. Física Licenciatura;

. EngenhariaElétricaBacharelado.
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foram Direito e Pedagogie, implantados no ano de 1980, por meio da políti
de êxpansão e interiorização da Universidade. Em 1993 o campus passou
oferecer também o curso de Ciências ConÉbeis.

O campus de lmperatriz da UFMA Íoi elevado à condiçáo de Unidade
Acadêmica em 02 de dezembro de 2005, de acordo com a Resolução no 83,do
Conselho Superior Universitário (CONSUN), se denominado a partir de entáo
de centro de ciências sociais, saúde e Tecnologia (CCSST).

Na última década, o campus vem passando por um processo de
expansão e consolidação. No ano de 2006, o Centro recebeu mais três
cursos: Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Enfermagem
e Engenharia de Alimentos. Em 2010, os cursos de Licenciatura - Ciências
Humanas e Ciências Naturais - foram incluídos na grade de graduações
oferecidas no Centro, totalizando oito cursos de ensino superior, que têm
atendido a demanda principalmente de estudantes
do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins.

Em 2012 ainda, foram implementados os dois primeiros cursos de pós-
graduação em nível lato sensu: Especialização MBA em Auditoria e Perícia
Contabil e Especialização em Controladoria. Nesse mesmo ano, o MEC
aprovou a criação de 80 vagas para o curso de Medicina para o Campus da
UFMA- lmperakiz.

A Unidade também conta com um Campus Avançado, que abrigar os
cursos da área de Ciências, Saúde e Tecnologia. O novo prédio, situado no

bairro do Bom Jesus, dispõe de laboratórios, salas de aula e biblioteca

direcionados para atender as demandas dos cursos de Enfermasem,
Engenharta de Alimentos, Ciências Naturais e Medicina.

Em 2013 foi aprovado o primeiromestradoda cidade, oferecido pela

UFMA, o Programa de Pós-graduação em Ciências dos Materiais. Em 28
de maio de 2015 foi defendida a primeira dissertação de mestrado do programa
com o título Sais de L-Histidina: crescimento e caracterização por Difração
de Raios-X.

Preocupados com o tripé de Ensino, Pesquisa e Extensâo, a

universidade também desenvolve projetos de pesquisa e extensão, como meio
de contribuir com o desenvolvimento científico e servir a sociedade do Sul do
Maranhão.

Universidade Estadual da Região Tocantina - UEMASUL

. AdministraçãoBacharelado;

. AgronomiaBacharelado;

. CiênciasBiológicasLicenciatura;

. EngenhariaFlorestalBacharelado;

. Física Licenciatura;

. GeografiaLicenciatura;

. HistóriaLicenciatura;

. Letras - Língua Portuguesa Licenciatura;

C P
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. Letras - Língua Portuguesa e lnglesa Licenciatura;

. MatemáticaLicenciatura;

. MedicinaVeterináriaBacharelado;

. PedagogiaLicenciatura;

. Química Licenciatura.

Unidade de Ensino Superior do Maranhão (IESMA/Unisulmal

Graduação

Administração Bacharelado;

. CiênciasBiológicasLicenciatura;

. Direito Bacharelado;

. Educação Física Bacharelado;

. Educação Física Licenciatura;

. EnfermagemBacharelado

. FisioterapiaBacharelado;

. NutriçãoBacharelado;

. PsicologiaBacharelado

. Serviço Social Bacharelado;

. Tecnologia em Estética e Cosmética.

. AdminiskaçáoBacharelado;

. Arquitetura e Urbanismo Bacharelado;

. Biomedicina Bacharelado;

. Ciências Contábeis Bacharelado;

. EnfermagemBacharelado;

. Engenharia Civil Bacharelado;

. Engenharia de Produção Bacharelado;

. OdontologiaBacharelado;

. PsicologiaBacharelado.

. Administraçáo

. Ciências Contábeis

. Ciências Econômicas

. Direito

. Enfermagem

. Farmácia

. Odontologia

. Pedagogia

,,*"rq P
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Uníversidade do Ceuma (Uniceuma)

Devry - Faculdade de lmperatriz (FACIMP)
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. Sistemas de lnformação

. Tecnologia em Marketing

1. Hospital Escola da FACIMP

2. Fazenda Escola da FACIMP

Faculdade de Educação Santa Teresinha 'FEST

Graduação

. CiênciasEconômicasBacharelado;

. Direito Bacharelado;

. FilosofiaLicenciatura;

. PedagogiaLicenciatura;

. Teologia Pastoral Bacharelado.

Faculdade Pitágoras lmPeratriz

. AdministraçáoBacharelado;

. Arquitetura e Urbanismo Bacharelado;

. Educaçáo Física Licenciatura;

. Engenharia Civil Bacharelado;

. Engenharia de Produçâo Bacharelado;

. EngenhariaElétricaBacharelado;

. EngenhariaMecânicaBacharelado;

. FarmáciaBacharelado;

. OdontologiaBacharelado;

. Serviço Social Bacharelado.

. Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos;

. Tecnologia em Redes de Computadores;

lnstituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão - IESMA

Licenciatura Plena em Filosofia
Bacharelado em Ciências Religiosas

Bacharelado em Teologia

. Administração

. Análise e Desenvolvimento de Sistemas

. Ciências Sociais

. Gestão Ambiental

Universidade Metodista' Polo Imperatriz

1,É#
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. Gestão Financeira

. Gestão Pública

. Gestão de Recursos Humanos

. Logística

. Marketing

. Processos Gerenciais

. Pedagogia

. Teologia

. Teologia (lntegralizaçáo de Créditos)

. Matemática

. Gestáo de Seguros

. Gestão Portuária

. Segurança Pública

. Gestão Comercial

. Ciências Contábeis

. Gestão da Tecnologia da lnformação

. Letras - Língua Portuguesa

Faculdade Damásio de Jesus - DeVry Brasil - Polo de lmperatriz

Graduaçáo:

Pós-graduação:

. DireitoConstitucional

. Direito de Família e Sucessões

. Direito Processual Civil

. Direito do Consumidor

. Direito Penal

. Direito Processual Penal

. Direito Civil e EmPresarial

. Direito do Trabalho e Processual do Trabalho

. Direito Tributário

. Direito Público

. Direito Público com Ênfase em Gestáo Pública

. DireitoPrevidenciário

. Direito Digital e Compliance

. Direito lnternacional

. Direito Notarial e Regiskal

. Relaçoeslnternacionais

. MBA em Gestão Executiva
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Turismo

cP

Avenida Joáo de Deus Fiquene, a Avenida Beira Rio
Panorâmica dos laqos da

Turismo local

Um dos mais modemos Parques Aquáticos do Maranháo está em

lmperatriz. O Fre itas Parque Aquático localizado as margens da BR-

0'10 próximo ao Parque de exPosiçÕes com quase clnco anos de fundação

um público variado, hoje com mais de 30.000 sócios. Há também diversas

pousadas às margens do Rio Tocantins, e diversos clubes recreativos' No

período de veraneio surgem as Praias no Rio Tocantins, que contam com uma

grande eskutura de limpeza, segurança (em terra ê água), iluminação, Palco e

lmperatriz consolida-se como destino para. o .turismo 
de negócios' de

eventos, de lazer " 
u"ot"iJÃo'-iÀperatriz é â princrpal porta de'-entrada e o

;ãsütiá ;ãnto o" 
"poiã 

p"it a'região turistica..estadual classificada como

:'Ê"r" 0"". Eslás, ca"r,o"i'ãs"ã cn"p"ãtt"' A par disso' cumpre atentar para o

caráter estratégico de r'iããttiiloto cidade polarizadora de uma vasta

regiáo, de geografia int"l"iáiàr, 
"Úiangenoo' 

além do sudoeste do Maranhão

e norte do Tocanttns . 
'"-ã'tã"à -e 

amplo- espaço iá avalizado' pela

oooulaçáo como área a" r"lãi, túúã' 
"x"tticio 

físico (cooper' caminhadas) e'

ã íoiiãluár". e restaurantes, com comidas típicas'

quadras de areia.

Há também diversas casas noturnas' boates' casas de shows'

bazinhos, restaurantes o" .orú". tipicas (Chinesa, Japonesa e |taliana) além

da cozinha contemporâne"ããã pt"to" frnoà.As principais casas de s.hoys sã9

; AABã iGcãção ntreticã É"n"o oo Brasil) e a Arena de Shows do Parque

de ExposiçÕes' Além ãã"""t, tem diversas. churrascarias ' pizzarias'

lanchonetes, sorveterias ;-;á;ü. outros estabelecimentos relacionados a

gastronomia.

Atualmente em lmperatriz existem 3 Shoppings em funcionamento

(Timbira Shopping, rrp"tiJ'--énopping e Tocantins Shopping)' com 2

pavimentos, 107 lojas " ".iãtioú'ànto-subterrâneo' 
Está previsto também o

':

I|5-<
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Turismo contemplativo

No Sul do Maranhão e próximo a lmperatriz destacam-se a Cachoeira
das Três Marias, Cachoeira do Macapá, Parque Ecológico Santa Luzia e
o Parque Nacional da Chapada das Mesas. Na região encontram-se outros
pontos turísticos como Cachoeira do Cocal e Frutuoso (Riachão), Cachoeiras
do ltapecuru e Cachoeira da Pedra Caída (Carolina). No lazer destaca-se a
descida de boia do Rio Balsas, Beira Rio, Ponte de Madeira do Rio Balsas,
Ponte de Madeira do Rio Maravilha.

Cachoei ta lina.

inicio das obras de construção do Shopping Popular de lmperatriz, localizado..
no centro da cidade, com 90 lojas. Àl o-

Ál
â
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,#

Cachoeira da Caída em Carolina.

Tuismo aquático
Na cidade além dos clubes e parques aquáticos, existem as praias no

período de veraneio, e também diversas ilhas e pousadas ao longo do Rio
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Tocantins. Existem também vários banhos (balneários populares)como o porão
há 42km de lmperatriz, e chama-se rio campo alegre lugar extraordinário para
desfrutar com a família, experimente a galinha caipira e desfrute de um banho
frio nas águas do rio campo alegre, além desse há o Túnel do riacho bananal
embaixo da ferrovia a 23 km do centro de lmperatriz,a praia do setor agrÍcola, o
bananal, a avenida Beira Rio que forma com o Rio Tocantins (que ela margeia),
um dos principais cartões de visita de lmperatriz.

Rio Tocantins

Turismo de eventos

Em rela$o ao turismo de eventos, lmperaúiz é dotada de um centro de
convençÕes multiuso (para congressos, seminários, ciclos de palestras e
conferências, feiras e exposições multissetoriais, treinamento de mão-de-obra
etc).

Os principais eventos que acontecem na cidade são: Exposiçâo
Agropecuária de lmperatriz (EXPOIMP); Feira da lndústria e Comércio de
lmperatriz (FECOIMP); Levada Eletrica (Micareta); Carnailz (Micareta);
Maranháo Forró Fest (Festival de Forró); Encontro de Estudantes de Direito da
Região Tocantina (Seminário - Participa@o de grandes Juristas e
Personalidades como o Professor Doutor Luís Flavio Gomes e o
Senadores Cristovam Buarque e Demóstenes Torres); Salâo do Livro de
lmperatriz - SALlMPFeira de Ciência e Tecnologia - Sul do Maranhão que em
2009 reuniu trabalhos científicos de alunos vindos de sete estados (Maranhâo,
Parà, Cearà, Tocantins, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul).

Hotelaria

Em lmperatriz existem diversos hotéis de até 4 estrelas, os principais
são: Residence Hotel lmperatriz, Alcazat Palace Hotel, New Anápolis Hotel,
Advance Palace Hotel, Hotel Posseidom, Hotel São Luís, Hotel Presidente e
SchalonHotel,Hotel lmperial e Hotel Stayinn. Além do serviço de hotelaria,
lmperatriz oferece um ótimo serviço de aluguel de automóveis, contando com

,z- N\o
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06 locadoras e 23 concessionárias de veÍculos, motos e caminhÕes das

principais marcas. Há também o serviço de táxi aéreo.

AV. Bernardo Saiáo

lnfraestrutura

/-lÇôt."

@

Dispõedevariadosserviços(restaurantes,padarias,confeitarias,
bancos, financeiras, órgáos públicos federais, estaduais e municipais, clubes,

nátéis,'pousadas etc.) 
-que 

apoiam a populaçáo de um modo geral. Além de

excelenies meios de acesso, visto que lmperatriz é cognominada "Metrópole da

fntàgraçao Nacional", pela estrutura das vias de acesso, que se dâo por meio

rodoviário; ferroviários; hidroviário e aeroviário.

Aeroporto Renato Cortez Moreira

Terminal Rodoviário Govemador Jackson Lago.
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lmperatriz conta também com um eficiente sistema de abastecimento de
energia, através da Subestação da Eletronorte instalada no Distrito lnduskial
do Município e além de estar bastante próxima das hidroeletricas de estreito e
de serra quebrada. Também conta com sistema de coleta seletiva de lixo, feita
por caminhões compactadores que atendem a 80% da área do município com
o seu destino final adequado. Há também coleta de lixo hospitalar,de
embalagens de agrotóxicos e de produtos recicláveis.

O Bairro do Mercadinho é como se fosse um CEASA (centro de
abastecimento) da cidade, pois é o maio.r centro de abastecimento de
alimentos, verduras e frutas da cidade. E uma espécie de Central de
Abastecimento, onde encontra-se de tudo, desde frutas e verduras a todos os
tipos de alimentos. Além disso,Também é onde se encontra as distribuidoras
atacadistas que abastecem o comércio dos municípios vizinhos.

Além disso, o município conta com uma moderna rodoviária (construída
através de parceria entre governo do estado e a prefeitura de lmperatriz), em
substituição da antiga que sofria com problemas estruturais e de logística,
sendo transferida para uma nova localização (se encontrando agora na Rod.
Br-010, s/n , Centro), desafogando o conturbado trânsito da cidade, dando
total liberdade para os ônibus transitarem livremente.

Agências Bancárias
3 Agencias do Banco Bradesco
4 Agencias do Banco do Brasil
1 Agencia do Banco do Nordeste
'1 Agencia do Banco ltaú
1 Agencia do Banco Real
1 agencia do BASA - Banco da Amazônia
1 Agencia do BBV - Banco Bilbao Yizcaya
2 Agencia da CEF - Caixa Econômica Federal
í Agencia do FINASA - Banco Mercantil de São Paulo
1 Agencia do HSBC - Bamerisdus

Locadoras de Veículos

No'
(

\.§ P

LocalizaRent a Car - Fone: (99) 35244507
lmperavel Veículo - Fone: (99) 3525-6667
Interlocadora - Fone: (99) 3525-3050

Saúde
Hospital Municipal de lmpentriz
Rua Benedito Leite entre Pará e Amazonas
Fone:3524-9707

fr$:
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Hospital São Rafael
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1178
Fone: 3525-3370
Hospital Unimed
Rua 15 de Novembro, Praç da Meleorologia
Fone: 3527-0060
Hospital lnfantil de lmperatriz
Rua Luis Domingues com rua Pará
Fone:3582-2162
Hospital das Clínicas
Rua Luis Domingues, 1385
Fone: 3525-3344

qqÇ
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Energia Elétrica
A energia elétrica do Município é fornecida pela CEMAR - Companhia

Energética do Maranhão S.A. Pesquisa realizada pela Subsecretaria Estadual
de Saúde indica que 97,07Yo dos domicílios urbanos possuem energia elétrica.
Os principais povoados e alguns imóveis rurais sáo servidos por energia
elétrica.

Telefonia
Atualmente em lmperatriz a Telemar e a Embratel é quem opera o

sistema de telefonia convencional e a Amazônia celular, Oi, Vivo e Tim, o
sistema de telefonia celular. A Telemar também dispÕe de postos telefônicos e
telefones públicos instalados no município.

Jornais
Jornal Capital
Jornal Tribuna do Tocantins
O Estado do Maranháo
O Progresso
A Tribuna
O lmparcial
Jornal Pequeno
Folha do Dia

Televisão

(
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Band
Rede Vida
Rede Globo (Mirante)
Rede TV (Capital)
Rede Record (Nativa)
SBT (Difusora Sul)
TV Nordeste (Canal 21)
CNT (Tocantins)

Rádio

ã'r

orJ

Rádio lmperatriz AM
Mirante FM
Mirante AM
Nativa FM
Rádio Capital FM
Rádio Terra FM
Difusora Sul FM
Diversas rádios comunitárias

Rede de água
O abastecimento de água potável está sob a responsabilidade da

CAEMA - Companhia de Água e Esgotos do Maranhão, sob a supervisão da
FNS - Fundação Nacional de Saúde.

A captação é realizada diretamente no Rio Tocantins. 0 sistema conta
com dois reservatórios de água tratada com capacidade total de 35.700.000
Lts. 0 sistema de distribuiçáo tem capacidade instalada para 5.390m3 sendo 3.
000m3 por reservatório térreo e 2.390M3 por reservatório aéreo. Na área rural a
CAEMA atua com a implantaçáo de poços artesianos, rede de distribuiçáo e
pequenos reservatórios.

Rede de EsgoÍo
A rede de esgoto foi implantada pelo DNOS - Departamento Nacional de

Obras e Saneamento. A manutençáo e ampliação da rede de esgoto sanitário
Íoram transÍeridas para a CAEMA. A extensão da rede é de 120 km A
capacidade da rede foi projeta para 9.018 ligações domiciliares, porém o
número de ligaçóes atual é maior que 30.000 ligações.

No projeto da rede de esgoto estava prevista a execução de uma lagoa
de estabilização. Porém, devido ao custo de desapropriação e a falta de
recursos disponíveis a proposta foi abandonada. A soluçáo adotada Íoi o
lançamento dos dejetos sanitários in natura no Rio Tocantins.
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Touro Metalizado' Estátua em frente ao

lmperatriz Maranhão.

. Cavalgada e Exposição Agropecuária de lmperatriz (EXPOIMP);

. Carna-val da Gente (Concurso de Blocos de Rua);

. Concurso de Marchinhas Carnavalescas;

. Levada Elétrica (Carnaval fora de época);

. Maranhão Forró Fest (Festival de Forró);

. Hell Rock Festival, Metal Chaos (Festivais de rock);

. Encontro Nacional de Som Automotivo;

. Éeira de Móveis (MOVELNORTE);H

. Feira do Comércio e lndústria de lmperatriz (FECOIMP);

. Expofestas (Feira de Eventos);

. Saláo do Livro de lmperatriz (SALIMP);

. Arraiá do povo festeiro, Arraiá da Mira (Festas Juninas);

. Feira de iiência e Tecnologia - Sul do Maranhão (FECITEC);

. Festeios de Nossa Senhora de Fátima;

. Festejos de Santa Teresa D'Avila;

. Festival da Música de lmperatriz (FMl);

'Qq'7
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Educaçáo
mento Humano (2000),

Segundo dados da Secretaria de Desenvolvi o

contingente de alunos matriculados no Ensino Fundamental (1o grau) é de

67.614, sendo 12,28% em instituições Particulares, 57 ,85Yo municiPais e

29,87ok estaduais. Em nível de Ensino Méd io e Ensino SuPletivo, o número

lolaliza 13.462 alunos, sendo 2O,81Yo em escolas particulares, 1,430/o

municipais, 71,78o/o estaduais e 5,99% federais.

O número total de escolas no município é de 208, sendo 41 Particulares,

139 municiPa is e 27 estaduais. O municíPio também conta com vários campus

universitários Que já foram elencados acima

Event,os culturais e de negócios

Em lmperatriz os principais eventos culturais e de negócios sáo:

lr..
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It liraha \raGta TffiAlém destes, também existem diversos eventos de caráter rel Ígioso na cidade,como procissões, quermess ES festejos e encontros. Há também

comemorações nacionais e locais, como o aniversário da cidade

Es os de cultura e e ost

Praça Pedro Américo, baino Três poderes em lmperatriz Maranhão

Cinemas

lmperatriz hoje tem trêsshoppings: Timbira Shopping, TocantinsShopp rng e lmperial Shopping. Apenas dois deles contam com o uso decinema para filmes, já que a sala de cinema do Timbi ra Shopping é usada parareal ização do programa Estudio R, apresentado por Raphael Pinto,integranteda companhia de ieatro Okazalo. Os cinemas são: Imperacine, que conta comquatro salas de cinema onde uma delas é 3D,

Pessoas fazendo a tradicionar caminhada na Avenida Beira Río em rmperatriz Maranháo.

_ . Os^ e.1paços para exposiçáo de movimentos culturais são o TeatroFerreira Guilar' a casa do.Artesão., aAcademia rmperatrizense de Letras, oCentro de Convenções de.tmperatriz, a eràçà oe Êár:im", 
" 

É;ç" d;ô;irr;Renato Cortez Moreira, praça pedro Américo, a R 
"niO" 

g"i,,á Ri" ãrtãoutros.
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5. O EMPREENDIMENTO
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lmpe ratriz possui diversão Para os mais diversos públicos e sua vida

noturna é muito rica e movimentada, tendo várias opçÕes para sair na cidade, EP

-i\,-.

Z

especialmente nos fins de semana'

Paraocalordofimdatardeháváriosbaresespalhadospelacidade,um
p"r" ."à" tipo de gosto, àspecialmente regional- Mas há baladas variadas

também: boates, shows " 
fêt"t temáticas' Á noite vem crescendo cada vez

mais com a inauguração de novos bares e casas noturnas Há ainda os

restaurantes e vários Oestãs servem variados tipos de comida' possuindo

também a opçáo oe roá-izios, principalmente nas pizzarias' cantinas de

;;;;.. ú" cidao" há vários estábelecimentos que váo de bares' choperias'

iàÀ"nàn"t". até restaurantes de comidas estrangeiras'

Vida noturna l
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O Residencial ltamar Guará ll,encontra-se localizado na margem direita
da Br-010, no sentido Brasília, nas imediações do posto Vale do Sol.Próximo
ao centro da Cidade e ligado a trama urbana vizinho de bairros já estruturados
Vila Vitória e Conjunto Nova Vitória, com isso o Empreendimento tem em seu
entomo equipamentos urbanos, transportes coletivos em uma área residencial
onde foram construído 1000 unidades residenciais.

Os lmóveis possuem uma área de 128m2, cada imóvel é composto por
sala, cozinha, dois quartos e banheiro. Dependendo da renda mensal de cada
beneficiário, as prestações variam de R$ 25 a 80,00 reais mensais ao longo de
120 meses. Das mil unidades habitacionais cerca de 5% foram destinadas a
deficientes físicos, com adaptaçÕes em todos os cômodos.

O Empreendimento encontra-se em uma área residencial de tipologia
horizontal,com residências uni familiares.Com ruas de pavlmentação asfáltica.

O ltamar Guara é servido por energia elétrica da CEMAR e rede de
água,telefone e coleta de lixo e rede de esgoto.

Possui uma linha de Ônibus que liga o residencial ao centro /conjunto
nova vitória da Empresa Viação branca do leste.
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O Empreendimento é servido por estabelecimentos comerciais tais como
padarias, mercearias, supermercados, açougue, loja de materiais de
construçâo, salão de beleza, oficinas e borracharias, lgrejas, Reforço Escolar.

O Residencial possui uma, uma moderna escola, um centro comunitário,
onde funciona provisoriamente uma unidade básica de saúde (posto) com
capacidade de atendimento de 300 pessoas por mês.

Escola

No Empreendimento possui
Empreendimento.

uma escola municipal que atende o

§
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A escola atende a 800 alunos do baino em três tumos: matutino e
vespertino e notumo. Além das disciplinas cuniculares, a escola desenvolve açÕes
em parceria com o Setor Pedagógico da SEMED, como assessoria pedagógica,
serviço de orientação educacional, supervisáo escolar, forma@o conünuada com
gestores, vicegestores, coordenadores pedagogicos e professores, dentre oúros.

A Escola Municipar Maria Evangerista de sousa conta com os seguintes
ambientes: secráaria, diretoria (com banheiro para Íuncionários), sala de
professores (com banheiro e vestiário), onze salas de aula, biblioteca, cozinha
(com banheiro para funcionários), depósito de materiais, despensa, refeitório, seis
banheiros femininos para alunos, seis banheiros masculinos para alunos e quatro
banheiros para alunos com necessidades especiais.

Centro Comunitáio

31
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Funciona o Postinho de saúde e um posto policial do residencial. lh.f^-

r\l

Segurança

O Empreendimento ltamar Guará ll,registra várias ocorrências de
assaltos e de uso de drogas deixando os moradores assustados e inseguros
com o aumento da criminalidade. Por essa razão foi implantado um posto
policial do residencial que funciona no centro comunitário.

No Residencial há uma unidade prisional.

Presidio

ÇPL

A unidade vai receber cerca de í90 presos que cumprêm pêna na
Região Tocantina.

Segundo informações da Secretaria de Administra$o Penitenciária
(SEJAP), o presidio foi construÍdo para alojar presos sentenciados, e possui 18

celas, sendo 16 delas com capacidade para 12 detentos e duas com espaço
para seis internos. A unidade foi adaptada para receber Portadores de
Necessidades Especiais (PNE), alem de seis celas para visitas íntimas.

§'
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Foto panorâmica do Empreendimento

lnformações sobre os nitários nos bairros
próximos aos Empreendimentos: Conjunto Vitória

Escô/as
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Escola Municipalizada Caminho.s do saber- R B ,q 02, Conj. Vitória N 06
Capacidade 465 alunos do infantil a 7série.

Escola Emanuel ll Rua Açailândia

Capacidade 300 alunos de educação infantil a 0g série.

Escola Municipal prcfessor José eueiroz

Capacidade para 4S0 alunos do infantil ao fundamental e possui quadra
poliesportiva.

34
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Saúde

Posto de SaúdepSF Rua A,e1,C01 Conjunto Vitória

Capacidade 900 atendimento mês.

Comércios
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a Batista

Cristã Evangélica

A-L'UÓ

lgrqa Católica

6. OBJETIVO

6.1 Objetivo Geral

O Objetivo da execução do PDST é proporcionar condiçôes do exercício
de participação cidadã das famílias beneficiadas, melhorando sua qualidade de

vida a partir do desenvolvimento de ações educativas, sócio organizativo, de

educação ambiental e geraçâo de renda, promovendo o bom uso e

manulençâo das unidades habitacionais e áreas de uso coletivo do

empreendimento. Promover a participação social, a melhoria das condiçÕes de

vida, a efetivaçáo dos direitos sociais dos beneficiários e a sustentabilidade da

intervençâo.

6.2 Objetivos Espeaíficos

37
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/ Dissem inar informações detalhadas sobre o programa, o papel de cada
agente envolvido e os direitos e deveres dos beneficiários;r' Fomentar a organizaçáo comunitária visando à autonomia na gestão
democrática dos processos implantados;

JaT"e

iv o\

I5r' Estimular o desenvorvimento da consciência de coretividade e dos raços CP
sociais e comunitários, por meio de atividades que fomentem o
sentimento de pertencimento da população local;
Promover a gestão de açôes sociais que visem mudanças de atitudes na
preservaçáo do meio ambiente, ao empreendimento e à vida saudáver.

Proporcionar através de cursos profissionarizante geração de kabarho e
renda, visando à melhoria da qualidade de vida.

/ Articular políticas púbricas que fortareçam a inserção cre iniciativas de
geraçáo de trabalho e renda.

/ Buscar a inclusão produtiva das famílias e por meio disto fomentar
condições de desenvolvimento da qualidade de vida da população.

/ Promover a participação dos beneficiários nos processos de decisáo,
implantação, manutenção e acompanhamento dos bens e serviços
previstos na intervençâo, a fim de adequáJos às necessidades e à
realidade local e estimular a plena apropriação pelas famílias
beneÍiciárias;

r' Fomentar processos de liderança, a organizaçáo e a mobilização
comunitária, contribuindo para a gestão democrática e participativa áos
processos implantados;

/ Estimular o desenvolvimento da cidadania e dos laços sociais e
comunitários;

r' Articular as poríticas de habitação e saneamento básico com as
políticas públicas de educagão, saúde, desenvolvimento urbano,
assistência social, trabalho, meio ambiente, recursos hídricos, educação
ambiental, segurança alimentar, segurança pública, entre outras,
promovendo, por meio da lntersetorialidade, a efetivaçáo dos direitos e o
desenvolvimento local;

Fomentar processos de inclusão produtiva coerentes com o potencial
econômico e as características culturais da região, promovendo
capacitaçáo profissional e estímulo à inserçáo no ensino Íormal,
especialmente de mulheres chefes de família, em situação de pobreza
extrema, visando à redução do analfabetismo, o estímulo a sua
autonomia e à geração de renda;

3B
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/Ui/_"/ Apoiar processos socioeducativos que englobem informaçôes sobre os

bens, equipamêntos e serviços implantados, estimulando a utilização
adequada destes, assim como atitudes saudáveis em relação ao meio
ambiente e à vida;

/ Fomentar o diálogo entre os beneficiários e o poder público local, com o
intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da intervençâo e o
direcionamento aos demais progrâmas e políticas públicas, visando ao
atendimento das necessidades e potencialidades dos beneficiários;

r' Articular a participação dos beneficiários com movimentos sociais,
redes, associaçÕes, conselhos mais amplos do que os das áreas de
interuenção, buscando a sua inserçáo em iniciativas mais abrangentes
de democratizaçâo e de participaçáo;

í Fomentar a constituição de organizações representativas dos
beneficiários e fortalecer as já existentes;

r' Conhibuir para a sustentabilidade da intervenção, a ser alcançada por
meio da permanência das famÍlias no novo habitat, da adequada
utilização dos equipamentos implantados, da garantia de acesso aos
serviços básicos, da conservação e manutençáo da intervenção fÍsica e,
quando for o caso, do retorno dos investimentos;

r' Fomentar processos de inclusão produtiva coerentes com o potencial
econômico e as caracterÍsticas culturais da regiáo, promovendo
capacitação profissional e estímulo à inserção no ensino formal,
especialmente de mulheres chefes de família, em situaçáo de pobreza
extrema, visando à redução do analfabetismo, o estímulo a sua
autonomia e à geraçáo de renda;

/ Apoiar processos socioeducativos que englobem informaçÕes sobre os
bens, equipamentos e serviços implantados, estimulando a utilização
adequada destes, assim como atitudes saudáveis em relaçáo ao meio
ambiente e à vida;

/ Fomentar o diálogo entre os beneÍiciários e o poder público local, com o
intuito de contribuir para o apeíeiçoamento da intervenção e o

direcionamento aos demais programas e políticas públicas, visando ao

atendimento das necessidades e potencialidades dos beneficiários;

/ Articular a participação dos beneficiários com movimentos sociais,
redes, associaçóes, conselhos mais amplos do que os das áreas de
intervenção, buscando a sua inserção em iniciativas mais abrangentes
de democratizaçáo e de participação;

N;r
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/ Fomentar a constituiçáo de organizaçÕes representativ

beneficiários e fortalecer as já existentes;

/ Contribuir para a sustentabilidade da intervenção, a ser alcançada por
meio da permanência das famílias no novo habitat, da adequada
utilização dos equipamentos implantados, da garantia de acesso aos
serviços básicos, da conservação e manutençáo da intervenção física e,
quando Íor o caso, do retorno dos investimentos.

7, JUSTIFICATIVA

Com o direito garantido de uma moradia digna, que envolve desde a
unidade habitacional de qualidade, conforto, acesso ao espaço público,

infraestrutura básica, fortalecimento de laços de convivência através do

trabalho técnico social, onde o trabalho constrói perspectivas de mudanças

sociais. O Programa Minha Casa Minha Vida na cidade de lmperatriz encontra-

se com as obras do empreendimento ltamar Guará ll finalizados e

consequentemente todas as Unidades Habitacionais já forma entregues e
ocupadas, no qual foi desenvolvido na fase pré-contratual os eixos: preparação

para assembléia do sorteio, Preparação para a contratação, onde os

beneficiários foram esclarecidos sobre o PMCMV, as cláusulas do contrato e as

atividades do PDST, dando continuidade a toda execução da etapa: pós-

Contratual do Trabalho Técnico Social.

Evidenciando que os eixos da etapa Pré-Contratual foram realizados no

mês de julho de 2013 referente, ao mês 01, mês 02 em agosto de 2013, mês

03 em setembro de 2013 e o mês 04 em outubro de 20í3, sendo entregue os

devidos Relatórios de Acompanhamento.

O Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST justiÍica-se para

finalização da etapa pós-contratual ahavés dos eixos: Acompanhamento e

gestão social da intervençáo, Educaçao ambiental e patrimonial e

Desenvolvimento Socioeconômico, todos a serem realizados por meio da

execução mista sendo realizado as execuçÕes das atividades iniciais das

macroaçÕes do eixo açÔes informativas e educação patrimonial pela Prefeitura

de lmperatriz e as demais execuções das macroaçÕes fortalecimento

comunitário, planejamento e gestão do orçamento familiar, educaçáo

40
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ambiental, educação para saúde açôes socioeducativas , segurança do imóvel,
ogeração de trabalho e renda e encerramênto do PDST será realizada pela

empresa licitada conforme a exigência descrita na metodologia, supervisionada

por esta Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES), para o devido

cumprimento e a qualidade da execuçâo deste projeto aos beneÍiciários

contemplados pelo empreendimento ltamar Guará.

S. AÇÕES E ESTRATÉGIAS DE EXECUçÃO

O presente PDST Íoi elaborado a partir dos objetivos do programa

habitacional Minha Casâ Minha Vida, considerando as características das

famílias beneficiadas e o contexto local do Empreendimento. O trabalho técnico

social será realizado de forma MISTA, onde a Prefeitura Municipal de

lmperatriz realizará as execuçÕes das atividades iniciais do projeto sendo

LICITADAS as outras atividades.

Conforme regulamentação é de responsabilidade do município de

lmperatriz a realizaçâo do trabalho social. Não dispondo de pessoal suficiente

para a execução do Trabalho Social de forma direta, o município contratará,

através de processo licitatório, serviços técnicos especializados para

aexecuçâo das atividades.

A prefeitura assumirá a execução da fase pós-contratual do eixo AçÕes

informativa a serem desenvolvidas no mês 01 como atividade 01"Reunião de

Fortalecimento sobre o Programa Minha Casa Minha Vida" e no mês 01

atividade 02 "Palestra sobre educaÉo patrimonial: uso do espaço,lazer e

sociabilidade. Em relaçáo ao diagnóstico das famílias beneÍiciárias dos dados

socioeconômico devido as famílias residirem no empreendimento desde 2013,

não foi possível traçar neste projeto o perfil socioeconômico. Ficando ao

encargo da equipe técnica contratada a aplicação desde questionário do perÍil

socioeconÔmico com as famílias residentes no empreendimento para o

qP
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cumprimento do coeficiente de renda Íamiliar, composição familiar
escolaridade dos membros, entregando esses dados no mês 01

relatório de prestação de conta.

pnmerro
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As demais atividades serão terceirizadas pela emprese sendo
supervisionadas suas açóes sobre coordenaçáo de um profissional da

secretaria de Desenvolvimento social (SEDES). o processo de contratação da

empresa responsável pela execução do projeto dar-se-á por meio de licitação,
pois garante a observância disposta no princÍpio constitucional da isonomia,
permitindo selecionar a proposta mais vantajosa para o município, de maneira
a assegurar a oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o
comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes.

o edital de licitação deverá respeitar os trâmites exigidos pela Lei no

8.666, de 1993, Lei no 12.462, de 2011, e demais normas relacionadas ao
assunto, além de observar os seguintes aspectos:

a) qualificaçáo técnica dos profissionais prestadores de serviço, comprovaçáo

de experiência, bem como a suficiência da equipe para a execução do
Trabalho Social;

b) exigência de que a contratada possua profissional de nível superior na área
de Humanas ou Social, responsável pelos serviços, que supervisionará, em

conjunto com o coordenador do Trabalho social, a execuçáo e atenderá as

determinações da fiscalização do proponente/Agente Executor.

c) prever a elaboraçáo de relatórios de execução do Trabalho Social, os quais

deveráo conter as exigências do Proponente/Agente Executor, MCIDADES e

do Agente Operador/Financeiro, visando oferecer elementos qualitativos e
quantitativos para o monitoramento do Trabalho Social;

d) prever a possibilidade de reprogramações das ações previstas no PDST,

sempre que o atraso/paralisação da obra fisica inviabilizar a execução das

açÕes do Trabalho Social, no intuito de compatibilizar o andamento dos

trabalhos;

e) prever no edital de licitação e no contrato de execução ou

fornecimento, que a responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos e

dos serviços executados é da empresa contratada para esta finalidade,
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inclusive a promoçâo de readequações, sempre que detectadas

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto relativo ao

Trabalho Social.

Todas as ações executadas no PDST terão seus custos ressarcidos,

condicionadas à apresentação de produtos/relatórios e seus anexos à

lnstituição Financeira, conforme cronograma de atividades e desembolso

aprovados.

A equipe técnica deverá conter: 01 coordenador para trabalhar nas duas

etapas do ltamar Guará 11,01 Assistente Social do Plantão, 2 (dois)

mobilizadores sociais e 01 Assistente Administrativo.

As atribuições ficam definidas da seguinte forma:

r' O Coordenador terá como atribuição a gestão geral das duas etapas do

PDST do ltamar Guará le ll, realizando o acompanhamento,

monitoramento e avaliação da execução de todo o projeto.

/ O Assistente Social do Plantão com formação em Serviço Social terá

como atribuição executar todas as açóes do PDST, como elaboração e

envio dos relatórios mensais para a lnstituição Financeira, realizar

palestras, a avaliaçáo contínua e visitas domiciliares aos beneficiários do

Itamar Guará ll, sempre que se fizer necessário, desenvolvendo um

acompanhamento sistemático de todas as ações.

/ O Mobilizador Social terá como atividade realizaÍ visitas domiciliares,

divulgar o projeto, fazer visitas institucionais e realizar a pesquisa de

satisfação.

/ ÁsslsÍenÍe Administrativo, que desempenhará atividades que envolvam

a organização administrativa do PDST, organizar arquivos, relatórios e

documentos pertinentes ao bom andamento do trabalho'

As ações do Plano de Desenvolvimento socioterritorial serão realizadas

em uma única etapa: Pós-contratual, com duração de 8 meses e a atividade

't,. wl
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será executada de forma mista, onde a Prefeitura Municipal de lmperatriz

executará duas atividades na etapa pós-contratual do eixo açÕes

informativas e educação patrimonial e as demais atividades seráo

terceirizadas por meio de uma contratação da empresa responsável

obedecendo todos os critérios acima descrito para executar os demais eixos

preconizados neste projeto.

As atividades a serem executadas seguem elencadas abaixo

MÊs 01

Atividade contínua - PLANTÃo soclAL (ATIVIDADE CONTíNUA):

lmplantação do Plantão Social, que será permanente durante a execuçáo do

Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - PDST (8 meses).

AüVidAdE 01 - REUNÉO INFORMATIVA E DE FORTALECIMENTO SOBRE

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA: Fortalecer as informaçãosobre

Programa Minha Casa Minha Vida junto aos beneficiários, sobre as condiçoes

para participação do Programa, critérios de enquadramento, regras do contrato,

caráter único do subsídio, custos decorrentes da nova habitação, o Trabalho

Social com apresentaçáo da equipe técnica, prazo da intervenção, cronograma

do Trabalho Social, com todas as informaçÕes acerca do contrato de compra e

sobre a ocupaçáo da moradia. (atividade realizada pela prefeitura)

Arividade 02 - PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: USO DO

ESPAÇO, LAZER E SOCIABILIDADE: EstÍmular a correta apropriação e uso

dos espaços e equipamentos de uso comum, repassar através de orientações

básicas sobre a manutenção preventiva da moradia e dos equipamentos

coletivos.(atividade realizada pela prefeitura)

MÊS 02

Atividade 01 - OFlclNA DE FORTALECIMENTO E ORGANIZAçÃO

COMUNITÁRIA: Esta oficina,busca desenvolver habilidades para organizaçáo

comunitária e fortalecimento da comunidade.

No'
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Atividade 02 SEM|NÁRIO DE CONSCTENTTZAÇÃO SOBRE CONSUMO E -T\,
ECONOMIA DOMÉSflCA (ÁGUA E LUZ): Aprender sobre noçÕes de

economia doméstica e familiar, na busca por mudanças de hábitos no

desperdício com água e energia garantindo a reduçáo de consumo do imóvel,

bem como o equilíbrio financeiro familiar.

Atividade 03 - CURSO DE DEPILAçÃO: Qualificar a máo de obra local,

dando a jovens e adultos residentes na ârea de intervençáo, oportunidade de

qualificaçáo profissional, onde o aluno aprenderá os principais conhecimentos

e técnicas de depilaçâo, como realizar um atendimento, princípios éticos,

biossegurança, anatomia e fisiologia do pêlo, tipos de pêlo, tipos de depilaçáo,

como depilar sobrancelhas, depilação artística e convencional, modelo de

anamnese.

MES 04

Aüvidade 01 - HORTA ALTERNATIVA: Orientar os beneficiários sobre a

importância do cultivo de hortaliças para a própria subsistência familiar por

meio de técnicas de manutenção de pequenas hortaliças.

t11',:;-
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MÊS 03

AtiVidAdE Oí - PALESTRA A IMPORTÂNCIA DA AUTOESTIMA E DA

AFETIVIDADE: Sensibilizar o cuidado com as emoções, pois são importantes

como adaptação a nossa vida social, que ajudam a avaliar as situações,

servem de critério de valoração positiva e negativa para suas situaçÕes de

nossa vida, preparar nossas açôes e o que nos motivam.

Atividade 02 - CURSO DE MANICURE: Qualificar a máo de obra local, dando

a jovens e adultos residentes na área de intervençáo, orientaçÕes acerca de

sua entrada e permanência no mercado de trabalho, incentivando o espírito

empreendedor e colocando a disposiçáo de tais pessoas um serviço de auxilio

para capacitação na abertura de pequenos empreendimentos no mercado

formal ou informal.
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Atividade 02 - GINCANA CULTURAL: Promover momento de interação e

socialização no ambiente escolar, bem como integração dos estudantes e

professores.

Atividade 03 - cuRso BÁstco DE GABELEIREIRo (coLoRlMETRtA E

ESCOVISTA):Qualificar a mão de obra local, dando a jovens e adultos

residentes na área de intervenção, orientaçôes acerca de sua entrada e

permanência no mercado de trabalho, incentivando o espírito empreendedor e

colocando a disposiçáo de tais pessoas um serviço de auxilio para capacitação

na abertura de pequenos empreendimentos no mercado formal ou informal.

MÊs os

Atividade 01 - CAMPANHA PELA NATUREZA: Conscientizar as crianças do

Itamar Guará I e ll sobre o papel de cada um na preservaçáo do meio

ambiente, a importância do desenvolvimento sustentável, preservaçáo da

natureza, sobre o uso racional dos recursos naturais, manejo dos resíduos

sólidos através da coleta seletiva.

Atividade 02 - CAMPANHA DE VALORTZAçÃO DO |DOSO:

Sensibilizar os beneficiários do Projeto quanto às informações referentes à

aceitaÉo familiar, preconceitos, melhoria na autoestima e a inclusão social.

Atividade 03 - CURSO DE MANICURE: Qualificar a mâo de obra local, dando

a jovens e adultos residentes na área de intervenção, orientâções acerca de

sua entrada e permanência no mercado de kabalho, incentivando o espírito

empreendedor e colocando a disposição de tais pessoas um serviço de auxilio

para capacitaçâo na abertura de pequenos empreendimentos no mercado

formal ou informal.

Atividade 04 - CURSO DE DEPILAçÃO: Qualificar a mão de obra local,

dando a jovens e adultos residentes na ârea de intervenção, oportunidade de

qualiflcação profissional, onde o aluno aprenderá os principais conhecimentos

e técnicas de depilação, como realizar um atendimento, princípios éticos,

biossegurança, anatomia e fisiologia do pêlo, tipos de pêlo, tipos de depilação,

como depilar sobrancelhas, depilação artística e convencional, modelo de

m\
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Atividade 05 - CURSO DE MAQUIAGEM: Qualificar a máo de obra local,

incentivando aos beneficiários do projeto para a importância de se capacitarem

para o mercado de trabalho. Bem como, desenvolver também através do curso,

possibilidades para aptidões e competências para a rcalizaçáo de maquiagem.

Atividade 06 - CURSO DE MASSAGEM CORPORAL MODELADORA:

Qualificar a mão de obra local, incentivando aos beneficiários do projeto para a

importância de se capacitaÍem para o mercado de trabalho. Bem como,

desenvolver também através do curso, possibilidades para aptidÕes e

competências para a realização de massagêm modeladora.

MÊs 06

Atividade 01 - CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE SEGURANÇA |NFANT|L E

PREVENçÃO DE ACIDENTES NO tMÓvEL: Sensibilizar os beneficiários do

PDST paÍa quem possam cuidar da segurança das crianças do

empreendimento, com cuidados dentro e fora dos imóveis.

Atividade 02 - cuRso BÁstco DE CABELE|REIRO (COLORIMETR|A E

ESCOVISTA):Qualificar a mão de obra local, dando a jovens e adultos

residentes na área de intervençáo, orientações acerca de sua entrada e

permanência no mercado de trabalho, incentivando o espírito empreendedor e

colocando a disposição de tais pessoas um serviço de auxilio para capacitaçáo

na abertura de pequenos empreendimentos no mercado formal ou informal.

Atividade 03 - CURSO DE LIMPEZA DE PELE: Qualificar a máo de obra

local, incentivando aos beneficiários do PDST para a importância de se

capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como, desenvolver também

através do curso, aptidôes e competências para a realização de limpeza de

pele supeúcial e profunda.

MÊs oT

Atividade 0í - CURSO DE MAQUIAGEM: Qualificar a mão de obra local,

incentivando aos beneficiários do projeto para a importância de se capacitarem

0(8

\-

Nà,

e
47

c )



qí-,r.ã iE; J. A tYMrnlra ttreta - //-prlb
para o mercado dê trabalho. Bem como, desenvolver também através do círso,

possibilidades para aptidões e competências para a realizaçáo de maquiagem'

AtiVidAdE 02 - CURSO DE EXCELÊNCIA EM VENDAS: QUAI|fiCAT A MãO dE

obra para o desenvolvimento em vendas.

Atividade 03 - CURSO DE MASSAGEM CORPORAL MODELADORA:

Qualificar a máo de obra local, incentivando aos beneÍiciários do projeto para a

importância de se capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como,

desenvolver também através do curso, possibilidades para aptidÔes e

competências para a realizaçáo de massagem modeladora.

MÊS OS

Atividade 01 - AÇÁO DE ENCERRAMENTO DO PDST: Proporcionar aos

beneficiários das 500 casas um momento de descontraçáo ao final do Projeto

Itamar Guará ll. Esclarecer sobre o final das atividades do Trabalho técnico

social.

A convocação para ealizaçâo das atividades com os beneficiários

deverá ocorrer com, no mínimo, 4 (quako) dias de antecedência, convites feito

através de rádio, TV, anexo no quadro de avisos no Plantão Social e a

articulação dos Mobilizados Sociais, tudo sempre combinando os horários,

dias, de acordo com a disponibilidade dos participantes, podendo ser

realizadas, manhá, tarde, noite ou finais de semana e feriados, possibilitando o

comparecimento e a participaçáo de um número expressivo de pessoas.

As açÕes do PDST serão registradas em relatórios descritivos com as

devidas listas de frequência dos seus participantes anexadas e relatório

fotográfico, alem de outros instrumentos considerados necessários ao registro

das açôes.Tendo seus custos ressarcidos, condicionadas à apresentação de

produtos/relatórios e seus anexos à lnstituição Financeira, conforme

cronograma de atividades e desembolso aprovados. Em supervisáo de um

profissional da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES).
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As atividades desenvolvidas serão pautadas no processo de

aprendizagem gradual, através da troca de conhecimento, tendo como eixos;

Mobilização, organização e fortalecimento social; Acompanhamênto e

gestiio social da intervenção; Educação Ambiental e patrimonial, e

Desenvolvimento Socioeconômico.

A açâo participativa permite à população estar envolvida em todo o

processo, do início ao término do Projeto, podendo verbalizar seus anseios e

desejos, sendo ouvida e respeitada.

As açÕes previstas conforme o Cronograma de Atividades poderáo

acontecer em locais disponÍveis para alguns eventos de acordo com a

disponibilidade, além disso, será oferecido serviços de palestra, lanche, e

disponibilização de água para todos os participantes.

Serão realizadas visitas domiciliares, com o objetivo de prestar

esclarecimentos e orientações sobre as demandas dos moradores, sempre que

for necessário, sendo estes os principais norteadores da boa convivência e que

destacam os direitos e deveres dos moradores. Também oportuniza a

divulgação das atividades desenvolvidas, enfatizando os temas apresentados

àqueles que porventura não puderam comparecer nas ações e/ou encontros.

Este projeto prevê a execução de atividades por um período de I (oito)

meses, ou seja, serão desenvolvidas atividades da etapa pós-contratual e

possuirá como norte o cronograma físico-financeiro, segue na mesma

sequência o cronograma de ação, para que a equipe possa planejar todas as

atividades.
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8.2 PARCEIROS MOBILIZADOS

As parcerias constituem-se como apoios indispensáveis para eÍicácia

das açÕes, e contaremos com os seguintes parceiros:

Secretaria de Desenvolvimento Social:

Realizar os encaminhamentos para as políticas existentes no município de

acordo com a necessidade de cada família, ampliaçáo e inclusão dos

beneficiários nos pólos de integração e de promoção dos direitos sociais

assegurados por lei e suporte físico.

Secretaria de Meio Ambiente:

Suporte orientacional quanto à importância da arborização do empreendimento,

na montagem das cartilhas norteadoras de práticas conscientes e

preservadoras dos meios naturais.

Secretaria de Educação:

lnserçáo de crianças e adolescentes nas escolas próximas ao empreendimento

e a disponibilização de recursos humanos e materiais para palestra de caráter

educativo.

Secretaria de Comunicação:

Convocação dos beneficiários e divulgaçâo das ações a serem promovidas'

Secretaria de Saúde:

Fornecimento de dados, parceria nas palestras de caráter orientacional com

suporte de enfermeiros, agentes comunitários de saúde, medicos

dermatologistas, e assistente sociais que dominem o trabalho envolto da

política de saúde; parceria ainda quanto à distribuição de folders valorativos

das campanhas e de detalhamento.

Batalhão Florestal - Apoio com palestras e orientações técnicas com mudas'

CIESE- CIESE - Centro de lnclusão Econômica social de lmperatriz, cursos

profissionalizantesão oferecidos cursos à comunidade atendida pelas unidades

dos CRAS.
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9. MONITORAMENTO E AVALIAçÃO
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Sobre o processo de avaliaçáo, a mesma tem no seu objetivo

acompanhar, analisar e avaliar os resultados alcançados com a execução do

projeto de forma sistemática.

Seráo adotados como parâmetros de avaliação os resultados

alcançados com as açÕes realizadas através de nível de satisfação dos

participantes, para que se possa a cada passo melhorar o trabalho e o

desempenho do projeto.

ostrabalhosserãoavaliadostantopelaequipetécnicaresponsávelpor

sua execuÉo, quanto pelos beneficiários e os resultados deveráo constar nos

relatórios parciais e finais.

Cada atividad e realizada aplicará um questionário avaliativo, para

acompanhamento do nível de satisfação do beneficiário e avaliaçáo da

atividade executada, além da avaliaçáo da equipe técnica quanto aos fatores

qualitativos e quantitativos e alcance das metas pré-estabelecidas, nível de

participaçáo grau de assimilação do Projeto Técnico Social; mudanças de

hábitos e atitudes e assimilação dos conteúdos kabalhados'

Ao término do projeto deverá ser realizada avaliação final das atividades

inseridas, aplicando questionário padronizado pela equipe técnica para

avaliação do trabalho social junto às famílias beneficiarias, e as atividades

desenvolvidas e planejadas no cronograma de atividades elaborado neste

projeto, tendo em vista termos objetivos definidos a serem alcançados'

Paraquepossamseraferidososresultadosdotrabalho,realizaráo

acompanhamento periódico, com a utilização de um conjunto pré-definido de

variáveis, com a utilização de escalas e resultados qualitativos e quantitativos

sintetizados por indicadores e também faremos divulgação da avaliaçâo

finalaos beneÍlciários, através da reunião de encerramento do PDST'

o monitoramento e acompanhamento das açÕes irão compor relatórios

mensais, elaborados de forma conjunta entre os membros da equipe de

trabalho da empresa licitada e supervisionado pelo profissional representante
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da Secretaria de Desenvolvimento Social para que possam ser avaliados

constantemente e encaminhados a caixa Econômica Federal'

O trabalho será avaliado durante a realizaçâo de cada evento' levando-se

em consideração os seguintes indicadores:

- Frequência;

- Nível de participaÉo;

- Grau de assimilação do Projeto Técnico Social;

- Mudanças de hábitos e atitudes;

- Registro em Relatórios;

-Fotografias;

N"r'
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ATIVIDADE CONTiNUA (Plantão Social) com a duraçáo de 08 horas por dia

de segunda a sexta com intervalo para almoço, durante os I (oito) meses da

execução do projeto, disponível para todos os beneflciários do PDST.

* O lnstrumental do Plantiio Social será produzido durante a execução do
projeto ou sêje 8x .

*Camisa e boné serão usados como me io de identificação da equiPe

técnica dentro e fora do empreendimento' Será comprada apenas {x (uma

vez) no proieto dentro do primeiro mês de atividade e cada componênte

recebeáduâs camisas, ficando uma de reserva. O folder será utilizado para

compor a comunicação a respeito das atividades do PDST'

"A compra das camisas, bonés e produção de folders será realizada no

primeiro mês de atividade.

/'N'\
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Material de Consumo Unidade Quantidade
CustoU
nitário

Valor Total

Xerox diversas (convite e
instrumental de

acompanhamento das
visitas ao Plantão Social)

Unidade s00,00 0,10 50,00

SUBTOTAL 50,00

BDI 25o/o 12,50

TOTAL 62,50

Serviço de Terceiro Unidade Quantidade
CustoU
nitário

Camisas PV gola pólo
com arte Unidade í0 25,00 250,00

Bonés com arte U nidade 10 15,00 150,00

Folder com art gráfica Unidade 500 2,00 1.000,00

SUBTOTAL 1.400,00

BDl25% 350,00

TOTAL í.750,00
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QuantidadeFormaçãoCargo

l§--4.000

í20 horas

mensais (sendo

30 semanais)

Superior em Serviço

Social
01 Assistente Social (Plantáo

Social)

1.500,00

160 horas

mensais (sendo

40 semanais)

Ensino Medio ou

Superior lncompleto01 Mobilizador Social

í.500,00

'tô0 horas

mensais (sendo

40 semanais)

Ensino Medio ou

Superior lncompleto01 Mobilizador Social

1.500,00

í60 horas

mensais (sendo

40 semanais)

Ensino Médio ou

Superior lncomPleto01 Auxiliar Administrativo

8.500,00SUBTOTAL

2.125,00BDt25%

10.625,00TOTAL

o\

*O Coordenador atenderá es duas etapas ão PDST do ltamar Guará le ll.

MÊs 01 (ATIVIDADE ol
PROGRAMA MINHA CASA

DE FORTALECIMENTO SOBRE) REUN|ÃO
MINHA VIDA

*Esta atividade se
contemPlando as

rá realizada uma vez durante
duas etapas do Projeto ltama

á execução do Projeto
r Guará I e ll. Perfazendo o

total de R$ 800,00.

*Atividade executada pela Prefeitura de lmperatriz

u

Valor TotalGusto
UnitárioQuantidadeUnidadeSERVIçO DE

TERCEIROS

6,00100UnidadeLanche

200,002,00'100UnidadeFolder informativo

800,00VALOR TOTAL DOS CUSTOS
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Valor Total

I/ra
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600,00
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*Essa atividade se
projêto. *Valor total

1 OZb
ll/s,/.-

No-r
MÊS O1 - (ATIVIDADE 02) PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL:

USO DO ESPAçO, LAZER E SOCIABILIDADE

a execução do

5 q
P i.'<Í

rá realizada aPênas
da atividade R$ 2.25

uma vez durante
0,00.

*Atividade executada pela Prefeitura de lmperatriz

MÊs 02 (ATIVIDADE .01) oFlclNA DE

ôióaNrzaçÃo coMUNlrÁRlA
FORTALECIMENTO E

u

Valor TotalValor
UnitárioQuantidadeUnidade

Material de consumo

0,10500Unid.Xerox (convite de divulga çâo)
50,00SUB- TOTAL

Valor TotalQuantidadeUnidade
Serviço de Terceiros

400,002,00200UnidFolders informativos
1.800,006,00300PessoaLanche
2.200,00SUBTOTAL

2.250,00TOTAL

Valor TotalQuantidadeUnidade
Material de Consumo

120,004,0030UnidadePasta com elástico

180,006,0030FolhasApostilas
encadernaçáo)

(xerox e

20,0020,0001Caixa
com 50
unidade
S

preta

loodemcaÍirâsfeeetan rogac
m1 m0améd )nta (cr sta po

55

50,00

Valor
Unitário

Valor
Unitário
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'Esse curso será
ItamarGuarálell . 

realizado apenas I vez contemplando as duas etapas
tO Valor total do cutso é de 1.402,50.

Mês 02 - (atividade 02) sEMINÁRto DE coNSctENTtzAÇÃO SOBRE
coNsuMo E ECONOMTA DOMÉSTICA (ÁcuA E LUZ)

I fv "'

§
Fl:
t-- '

u

esma de papel A4R Pacote
com 500
fls.

01 0012 12,

SUBTOTAL 332,00

BDt25% 83,00

TOTAL GERAL 4í5,00

Serviço de Terceiros Unidade Valor
UniÉrio

Valor
Total

rtificado para a oficinaCe Unidade 30 7,00 210,00

Lanche Pessoa 30 00Fi 180,00

lnstrutor do curso Hora 4hrs 100,00 400,00

SUBTOTAL 790,00

BDt25% 197,50

TOTAL GERAL 987,50

Serviço de Terceiros Unidad
ê

Quantida
de

Custo
Unitário Valor Total

Lanche Unidade 200 6,00 1.200,00

Cartilhas Unidade 200 4,00 800,00

Palestrante Pessoa 4hs 100,00 400,00

2.400,00

BDl25o/o 600,00

56
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Quantidade

SUB TOTAL
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*Esta atividade será real
3.000,00.

izada 1 vez. *O velor total de uma palêstra é dê ç

MÊs 03 (ATtvtDADE o,t) eALEsTRA A tMpoRTÂNctA DA AUToESTTMA E
DA AFETIVIDADE

*Esta palestra será realizada 1 vezes durante a execução do projeto. Valor
total R$ í.500,00.

MÊs m - êTtvtDADE 02) cuRso DE MANtcuRE
SERVI O DE TERCEIROS

*A turma terá 15 alunos. O curco será rêalizado 2x (duas vezes) durante a
execução do projeto, sendo nos mês 03 e 05.
*Valor de RS 450,00 por aluno incluído material e certificação.
*O valor total do curso é deR$ 8.437,50 x2 =R$16.875,00

MÊs 03 (ATIVTDADE 03) cuRso DE DEPILAçÃo
SERVIçO DE TERCEIROS

5

e

TOTAL 3.000,0

sERVtçO DE
TERCEIROS Unidade Quantidade Custo

Unitário
Valor
Total

Lanche Unidade 100 6,00 600,00

Folder informativo Unidade 100 2 00 200,00

Palestrante Hora 4 100,00 400,00

SUBTOTAL 1.200,00

BOI 25yo 300,00

VALOR TOTAL í.500,00

Discriminação Unidade Quantidade Valor
Unitário Valor Total

Curso de Manicure com
material completo, instrutor
eceÉificação

Unidade '15 450,00 6.750,00

SUBTOTAL 6.750,00

BDI 250/0 1.687,50

TOTAL 8,437,50

57
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*A turma lerâ 20 elunos. O curso será realizado 02x(duas vezes) durantê a
execução do projeto no mês 03 e 05. Valor de R$ 400,00 por aluno
incluído material e ceÉificação.
*O valor do curso é de R$ 7.500,00 X 02 somando o total de = R$15.000,00

MÊs 04 (ATTVTDADE 01) HoRTA ALTERNATTVA

u

Discriminação Unidade Quantidade
Valor
Unitário Valor Total

Curso de Depilação com
material completo, instrutor
eceÉificação

Unidade 20 300,00 6.000,00

SUBTOTAL 6.000,00

BDI 25o/o 1.500,00

TOTAL 7.500,00

Material de consumo
Unidade Quantidade

Valor
Unitário

Valor
Total

Sementes de cebolinha Pacotes 60 5,00 300,00

Pacotes 60 5,00 300,00

Sementes de coentro Pacotes 60 5,00 300,00

Sementes de couve Pacotes 60 5,00 300,00

Kit para manutençáo da
horta (pá, regador )

Unidade 60 35,00

Pacote de adubo de 5kg Unidade 60 20,00 1.200,00

SUBTOTAL 4.500,00

BDt25% 1.125,00

TOTAL 5.625,00

Serviço de Terceiros
Unidade Quantidade

Valor
Unitário

Valor
Total

58
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Sementes de alface

2.100,00
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*A ação será realizeda 01x durante a execução do projeto, contemplando
o ltamar Guará I e ll nomês 04.
*O valor total da ação é de R$ 6.575,00

MÊs 04 IDADE 02 INCANA CULTURAL

1.4

.a

Lanche Pessoa 60 006, 360,00

lnstrutor Hora 04 100,00 400,00

760,00SUBTOTAL

BDI 25o/o 190,00

950,00TOTAL

Quantidade Valor

Unitário

TotalMATERIAL

CONSUMO

DE Unidade

23,20 1 16,00Pacote

com 48

tua em copo

450,000015Unidade 30Medalha - 1" lugar

'15,00 450,0030Medalha em acrílico - 2'

lugar

Unidade

'15,00 450,0030UnidadeMedalha em acrílico - 3"

lugar

't.466,00Subtotal

366,50BOt25%

1.832,50TOTAL

Serviço de Terceiros Unidade Quantidade Custo

Unitário

Valor

Total

59
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*Essa ação será realizada 0íx durante a execução do projeto do ltamar
Guará I e ll, nos mês 04.

*O Valor total da ação é R$ 3.707,50

MÊs 04 (AT|VIDADE 03) cuRso BÁstco DE CABELEIREIRo
(coLoRlMETRtA E ESCOVTSTA)
SERVI DE TERCEIROS

*A turma terâ 20 alunos. O curso será realizado duas vezes (O2x)durante a
execução do projeto nos meses 4 e 6. Valor de R$ 400,00 por aluno
incluído material e certificação.

*O valor total do curso é deR$ í0.000,00 x2 = R$ 20.000,00.

MÊS 05 - ATIVIDADE 01 CAMPANHA PELA NATUREZA

À\
N

5
C

h

Lanche Unidade 250 6,00 1.500,00

1.500,00
í

Subtotal

375,00BDt25%

1.875,00TOTAL

Valor TotalUnidade Quantidade
Valor
UnitárioDiscriminação

400,00 8.000,00Curso Básico de Cabeleireiro
(Colorimetria e escovista)
com material completo,
i nstrutor ecertificação

20

8.000,00SUBTOTAL

2.000,00BDl25o/o

10.000,00TOTAL

Valor
Unitário

Valor
Total

Material de consumo Unidade Quantidade

Mudas de plantas frutíferas Unidade 150 20,00 3.000,00

SUBTOTAL 3.000,00

750,00BDI 25o/o

60
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*Esta ação será reatizada apênas 0íx durante a execução do projeto
contêmplendo as duas etapas ltamar Guará I e ll no mês 05.
"Valor da atividade R$ 9.675,00.

MÊs os (ATtvtDADE 02) CAMPANHA DE vALoRtzAçÃo Do tDoso

E

TOTAL 3.750,00

Serviço de Terceiros Unidade Quantidad
e

Valor
Unitário

Valor
Total

Lanche Pessoa 400 6,00 2.400,00

Folder educativo Unidade 400 2,00 800,00

Faixa de divulgação tam
70x400cm colocada

Unidade 01 150,00 150,00

Banner (90x21) Unidade 02 120,00 240,00

Locação de tenda 6x6 Unidade 02 500,00 1000,00

Carro de som para
mobilização

Diária 01 150,00
150,00

SUBTOTAL 4.740,00

BDI 250/o í.185,00

TOTAL 5.925,00

Serviços de terceiros Unidade Quantidade
Valor
Unitário

Valor
Total

Folder em policromia,
couchê40kg, frente e verso
para a campanha do idoso

Unidade í00 2,00 200,00

Garrafa esportiva (modelo
Squezer) com adesivo da
campanha do idoso

Unidade í00 7,00 700,00

SUBTOTAL 900,00

BDt 25% 225,00

61.
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TOTAL 1.125,00

Serviços de terceiros Unidade Quantidade Valor
Unitário

Valor
Total

Lanche Pessoa í00 6,00 600,00

Carro de
mobilização

som para Hora 01 150,00 150,00

SUBTOTAL 750,00

BDI 25Yo í87,50

TOTAL 937,50

*Será realizado uma vez (0íx) durante a execução do projeto
contemplando as duas etapas do projeto ltamar Guará I e ll.

*O valor total da campanha será R$ 2.062,50

MÊs os (ATTVTDADE 03) cuRso DE MAQUIAGEM
SERVI O DE TERCEIROS

*A turma terá '15 alunos. O curco será realizado 02x (duas vezes)durante a
execução do proleto, sendo nos meses 5 e 7. Valor de R$ 450,00 por aluno
incluído material e cêrtificação.
*O valor total do curso é deR$ 9.437,50 = R916.975,00.

MÊS 05 (ATIVIDADE 04) CURSO DE MASSAGEM CORPORAL
MODELADORA

5
Çp

a

Valor TotalQuantidade
Valor
UnitárioUnidadeDiscriminação

450,00 6.750,00Unidade 15Curso de Maquiagem com
material completo, instrutor
ecertificação

6.750,00SUBTOTAL

1.687,50BDl25o/o

8.437,50TOTAL

SERVIÇO DE TERCEIROS

I

62
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*A turma teá20 alunos. O curso será realizado 02x (duas vezes )durante a
execução do projeto, sêndo no mês 05 ê 07. Valor de R$ 400'00 por aluno
incluido material ê certificação.
"O valor do curso é de R$ 10.000,00 x2= R$ 20'000'00'

MÊs06-(ATIVIDADE 01) CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE SEGURANÇA

INFANTIL E PREVEN AO DE ACIDENTES NO IMÓVEL

*Esta atividade sêrá realizada uma vez (01x) contemp lando as duas etaPas

do projeto ltamar Guará I e ll durante a execução do projeto.
*O valor total da ação é de R$ 900,00.
*Será feito uma distribuição de folders dentro do bairro.

MÊs 06 (ATtvtDADE 02) cuRso DE LIMPEZA DE PELE
SERVI O DE TERCEIROS

,\tq

Valor TotalQuantidade
Valor
UnitárioUnidade

8.000,00400,00Unidade 20Curso de Massagem Corporal
Modeladora com material
completo, instrutor
eceÉificação

8.000,00TOTAL

2.000,00

10.000,00TOTAL

TotalValor
Unitário

Serviço de Terceiros

2,00 600,00300UnidadeFolder informativo

120,00120,000íUnidadeBanner (90x1,20)

720,00Subtotal

í 80,00BDI 25o/o

900,00TOTAL

Valor TotalQuantidadeDiscriminação

4.800,00400,0012UnidadeCurso de Limpeza de Pele
com material completo,
i nstrutor ecertificação

63

Discriminação

BDI 25o/o

Unidade 

I 

Ouantidade

Valor
UnitárioUnidade
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*A turma terá 15 alun
projeto no mês 06.
certíficação.

os. O curso será réali
Valor de R$ 400,00

zado 0íxdu
por aÍuno

rante a exêcução do
incluído material e

J U

m\
*O valor total do curso é de R$ 6.000,00.

MÊS 07 (ATIVIDADE Oí)CURSO DE EXCELÊNCIA EM VENDAS
O DE TERCEIROSSERVI

*A turma terá 20
projeto no mês
ceÉificação.

alunos. O curso seÉ realizado 0íxdurante ã execução do
7. Valor de R$ 100,00 por aluno incluído material e

*O valor total do curso é deRg 2.SOO,OO

MÊs 08 ATIVIDADE 02 A Âooee NCERRAMENTO DO PDST

CP

ffi\

SUBTOTAL

BDI 25o/o 1.200,00

TOTAL 6.000,00

Discriminação Quantídade Valor
Unitário Valor Total

Curso de
Vendas
completo,
ecertificação

Excelência em
com material

instrutor

Unidade 20 100,00 2.000,00

SUBTOTAL 2.000,00

BOt 25Vo 500,00

TOTAL 2.500,00

sERV|çO DE TERCETROS Unidade Quantidade Valor
Unitário Valor Total

mobilização em dois dias

Carro de som para
Hora 0í 150,00 150,00

ção de tendas 6x6Loca
Unidade 02 500,00 1.000,00

Lanche Unidade 500 6,00 3.000,00

Apoio logístico Pessoa 05 100,00 500,00

64
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*O valor dessa ação R$ 5.812,50.
*Sendo realizado apênas uma vez durentê a execução do projeto.

11. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

MÊs oí

ETAPA PÓS.CONTRATUAL

Erxo TNFoRMAÇOES SOBRE O PROGRAMA

PLANTÃO SOCTAL (AT|VTDADE CONTÍNUA)

1-AçÃO

lmplantação do Plantáo Social, que será permanente durante a

execuçáo do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial- PDST (8 meses).

2 - OBJETIVO

Acolher e realizar escuta sensível da população beneficiária, dando

informaçÕes e esclarecimentos sobre o andamento do projeto social, sobre os

direitos e deveres de cada morador, atender e encaminhar as possíveis

demandas, fortalecer os laços de integração comunitária e realizar as

inscriçôes dos cursos e acompanhamentos dos mesmos.

3- PÚBL]CO ALVO

Todos os beneficiários do projetoltamar Guarál e ll

/T"- CARGA HORÁRIA

Esta atividade terá duração de 08 horas diárias

0 U.)O

Nor

S

[}\{J

SUBTOTAL 4.650,00

BDt25% 1 .162,50 L

TOTAL

5. ATÍVIDADES

Js.gtz,so
I
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/ Divulgaçâo do PDST na área de intervenção;

/ Realizar encaminhamentos, que se fizerem necessários, das famílias,

para programas sociais, projetos e serviços existentes no município,

conforme demanda;

/ Orientar os beneficiários de acordo com os problemas identificados na

dinâmica familiar (conflitos familiares, dependência química, higiene,

cuidados com crianças, etc.).

/ Realizar a inscriçáo dos cursos oferecidos pelo PDST;

/ Acompanhar e monitorar as atividades realizadas;

/ Realizar visitas domiciliares quando se fizer necessário;

/ F ortabzar as condicionalidades do Programa Bolsa Família através de

orientação e acompanhamento.

6 - METODOLOGIA

Tendo em vista o alcance do Plantáo Social a todos os beneficiários, os

mobilizadores sociais informarão através de folders, o funcionamento sobre o

plantão social, afim de que os mesmo procurem a técnica social que ficarâ a

disposição em local reservado, no próprio empreendimento, para serem

esclarecidos e feitos os atendimentos sociais. O Plantáo Social funcionará em

local definido pela Equipe Técnica do PDST funcionando de segunda a sexta

das 08:00 horas as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas.

O Plantão social terá local fixo, com identificaçâo visual e dotado de uma

estrutura que forneça atendimento de forma humanizada à populaçáo

beneÍiciária. Funcionará também para reunião da equipe técnica, ponto de

apoio e organização das ações que estáo elencadas no cronograma de

atividade do PDST.

Será utilizado um instrumental para quantificar e qualiÍicar a demanda de

procuras no Plantão Social,

A equipe técnica deste órgão será formada por um Coordenador, um

Assistente Social do Plantão,dois Mobilizadores Sociais e um Auxiliar

Administrativo, todos encarregados das atividades do Plantâo Social.

1

No-

D
,qBl+

\
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Esta atividade será registrada por meio de fotos e fichas

para produção de resumo a ser anexado aos relatórios parciais.

de diagnóstico

7- DETALHAMENTO DE CUSTOS

ATIVIDADE CONTíNUA (Plantâo Sociat) com a duração de 08 horas por dia

de segunda a seÍa com intervalo para almoço, durante os g (oito) meses da

execuçáo do projeto, disponível para todos os beneficiários do pDST.

* O lnstrumental d
projeto ou seja 8x.

o Planüio Social será produzido durante a execução do

N\

\.Q9"'

*Camisa e boné serão usados
técnica dentro e fora do empreên
vez) no projeto dentro do primei
receberá duas camisas, ficando

como meio de identificação da eguipe
dimento, Será comprada apenas íx (uma
ro mês de atividade e cada componente
uma de reserva. O folder será utilizado

mi

Material de Consumo Unidade Quantidade CustoU
nitário

Valor
Total

Xerox diversas (convite e
instrumental de

acompanhamento das
visitas ao Plantão Social)

Unidade 500,00 0,10 50,00

SUBTOTAL 50,00

BOI 25o/o 12,50

TOTAL 62,50

Serviço de Terceiro Unidade Quantidade CustoU
nitário

Valor
Total

Camisas PV gola pólo
com aÉe Unidade 10 25,00 250,00

Bonés com aÉe 10 15,00 '150,00

Folder com aÉ gráfica Unidade 500 2,00 1.000,00

SUBTOTAL 1.400,00

BDI 25o/o 350,00

TOTAL 1.750,00

para compor a comunicação a respeito das atividades do pDST.
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Gargo Formação Quantidade Valor TotaÍ -

0í Assistente Social (Plantão

Social)

Superior em Serviço

Social

120 horas

mensais (sêndo

30 semanais)

4.000,00

Ensino Médio ou

Superior lncompleto

í60 horas

mensais (sendo

40 semanais)

1.500,00

Ensino Médio ou

Superior lncompleto

"160 horas

mensais (sendo

40 semanais)

1.500,00

01 Auxiliar Administrativo
Ensino Médio ou

Superior lncompleto

160 horas

mensais (sendo

40 semanais)

8"500,00

BDI 25Yo 2.125,00

10.625,00

'A compra das camisas, bonés e produção de folders será realizada no
primeiro mês de atividade.

0'l Mobilizador Social

01 Mobilizador Social

TOTAL

" O Coordenador atenderá as duas etapas do PDST do ltamar Guará I e ll.

' Valor da atividade no prÍmeiro mês com a produção das camisas, bonés,
xerox e RH R$ 12.875,00.

* O valor total da atividade nos mêses seguintes (Xerox e RH) Rg1í.i25,00
X 7 perfazendo um total de R$ 77.875,00.

Erxo AÇÕES TNFORMATTVAS

MES 01 (AT|V|DADE 0í) REUNÉO INFORMAT|VA E DE

FORTALECIMENTO SOBRE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

No-

S
C PI

q
6B

1.500,00

SUBTOTAL
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1-AÇÃO

0
Àio-

3
+

)
Reuniáo de Fortalecimento Sobre Programa Minha Casa Minha Vida. Ç

2 - OBJETIVO

Fortalecer as informaçãosobre Programa Minha Casa Minha Vida junto aos

beneficiários, sobre as condiçÕes para participação do Programa, critérios de

enquadramento, regras do contrato, caráter único do subsídio, custos

decorrentes da nova habitaçáo, o Trabalho Social com apresentação da

equipe técnica, prazo da intervençáo, cronograma do Trabalho Social, com

todas as informaçôes acerca do contrato de compra e sobre a ocupação da

moradia;

3- PÚBLICOS ALVO

Todos os beneficiários do projeto ltamar Guará e ll.

.I- CARGA HORÁRIA

04 horas de duraçâo.

5 - CONTEUDO

/ O Programa Minha Casa Minha Vida/FAR;

r' Os critérios de participação e as condições contratuais;

/ lmportância de permanência no imóvel tendo em vista a impossibilidade

de recebimento de outro beneficio da mesma natureza. com o subsidio

do Governo Federal;

/ Papel e responsabilidade dos participantes (CAIXA, Poder Público,

Construtoras, Executor do Trabalho Técnico Social e beneficiário);

/ Cláusulas contratuais, do parcelamento, do prazo de alienaçáo, da

adimplência, das restriçôes (venda, aluguel, empréstimo, doaçâo);

e

/ PDST que será implementado no empreendimento.
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/ lmpactos socioambientais e sustentabilidade do projeto.

r' Prestar informações à população sobre os programas oferecidos

próximos ao entorno do loteamento habitacional;

r' A função dos parceiros bem como as secretarias da prefeitura, os

programas PRONATEC, CIESE.

/ Acesso as tarifas sociais;

/ A importância do processo de atualizaÉo no CadÚnico - Cadastro

r' lnformações sobre a oferta e localização de serviços públicos de

educaçáo, saúde, lazer, esporte, segurança pÚblica, assistência social,

cultura entre outros, e

A reuniáo será realizada pela Coordenação do Proieto, onde a mesma

organizará e articulará loda a realização da atividade. será realizada uma

grande reuniáo para informar e sensibilizar os beneficiários do projeto,

mobilizando-os a fim de esclarecer sobre os critérios do Programa Minha

casaMinha vida e divulgar os objetivos e o cronograma de atividade a ser

desenvolvido e executado durante o Projeto de Trabalho social. Bem como

tratar da importância do contrato de compra e venda da Íinanciadora e as

orientaçôes acerca do processo de ocupação das moradias, e todo o conteúdo

a ser abordado na atividade. Essa reunião será realizada em espaços definido

pela Coordenação, no qual haverá a utilização de folders para serem

distribuÍdos aos beneficiários, com ilustraçóes contendo as informações de

todo o conteúdo abordado. como também será servido água e lanche para os

beneficiários para que Possam se sentir acolhidos pelo projeto.

serão utilizados faixas e banners para a identiÍicação do projeto nas

atividades a serem desenvolvidas, começando pela reuniáo informativa. os

beneficiários serão convocados através dos meios de comunicação com

chamada local em rádio e TV, e articulação dos mobilizadores sociais. A equipe

técnica informará hora e local da reunião.
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Para registrar toda a atividade será elaborado um relatório descritivo e um

fotográfico anexado com assinatura dos participantes.

7- DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs oi (AT|VTDADE 01) REUNrÃo DE FoRTALECTMENTo soBRE
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

'Esta atividade será realizada uma vez durante a execução do projeto

conúemplando as duas etapas do Projeto ltamar Guará I e ll. Perfazendo o

total de R$ 800,00.

*Essa atividade será executada pela Prefeitu ra de lmperatriz

8 - PARCERIAS

/ Secretaria de Desenvolvimento Social- SEDES, Departamento do

Programa Bolsa Família.

EDUCAçÃO PATRTMONTAL

MÊs 01 - (ATTVTDADE 02) PALESTRA soBRE EDUcAçÃo pATRIMoNIAL:

uso Do ESPAçO, LAZER E SOC|ABILIDADE

1-AçÃO

/vut4*

J
rJo

5

Palestra sobre

sociabilidade.

educação patrimonial: uso do espaço, lazer e

q

sERVrçO DE
TERCEIROS

Unidade Quantidade
Custo
Unitário

Valor
Total

Lanche Unidade 100 6,00 600,00

Folder informativo Unidade í00 2 00 200,00

VALOR TOTAL DOS CUSTOS 800,00

2 - OBJETIVO

71
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Estimular a correta apropriação e uso dos espaços e equipamentos de

uso comum, repassar através de orientações básicas sobre a manutenção

preventiva da moradia e dos equipamentos coletivos.

3- PÚBLrcO ALVO

Todos os beneÍiciários do ltamar Guaráll.

/T- CARGA HORÁRN

Esta atividade terá duraçâo de 3 horas.

5 - METODOLOG]A

Através de palestra abordando o tema sugerido, bem como orientando

sobre o uso adequado e manutençáo dos equipamentos sociais e da estrutura'

evitando desperdício financeiro excessivo com a quebra e troca de peças e

equipamentos, incitando debates acerca da importância de cuidar bem da sua

casa, de zelar, de evitar alterar a estrutura da casa. lnformação básica sobre os

sistemas de água, esgoto, coleta dos resíduos sólidos.

A estrutura da ação será disponibilizada pela Coordenação do PDST do

Itamar Guaráll em um espaço localizado no próprio empreendimento. Será

realizada no final dessa açáo uma avaliaçáo junto aos beneÍiciários sobre a

açáo realizada, sobre sua satisfaçáo e a relevância da temática na sua vida.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

6 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

r' O uso da correta apropriaçáo dos espaços e equipamentos de uso

comum;

/ Repasse de informações básicas sobre manutençâo preventiva da

moradia e dos equipamentos coletivos;

v"

Pa
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r' Informações básicas sobre os sistemas de água, esgoto, coleta de

resíduos sólidos;

/ Zelar o imóvel, o condicionamento e exigências do imóvel conforme o

contrato da CAIXA ECONÔMlCA,

r' A educaÉo patrimonial como um processo contínuo é de fundamental

importância para a formação da cidadania.

7- DETALHAMENTO DE CUSTOS

MÊS 01 - (ATIVIDADE 02) PALESTRA SOBRE EDUCAçÃO PATRIMONIAL:
USO DO ESPAçO, LAZER E SOCIABILIDADE

*Valor total da atividade R$ 2.250,00.

'Essa atividade será executada pela Prefeitura de lmperatriz.

MÊS 02

FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO

MÊs 02 (ATIVIDADE 01) oFlclNA DE FoRTALECIMENTo E

oRGANTZAçÃO COMUNIÁRIA

//4"/ô-

-N\

o f'1t-
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Material de consumo
Unidade Quantidade

Valor
Unitário

Valor
Total

Xerox (convite
divulgação)

de Unid. 500 0,10 50,00

SUB- TOTAL 50 00

Serviço de Terceiros
Unidade Quantidade

Valor
Unitário

Valor
Total

Folders informativos Unid. 200 2,00 400,00

Lanche Pessoa 300 6,00 1.800,00

SUBTOTAL 2.200,00

TOTAL 2.250,00

t3
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1-AçÃO
Oficina de Fortalecimento e Organização Comunitária

2 - OBJETIVO

Esta oficina, busca desenvolver habilidades paÊ organização

comunitária e fortalecimento da comunidade.

3- PÚBLICO ALVO

Todos os beneficiários do ltamar Guará I e ll, com turma de 30 pessoas.

4- CARGA HORÁR]A

A carga horária será de 4 horas.

5 - METODOLOGIA

As inscrições serão realizadas pela equipe do PDST. A oficina será

desenvolvida com equipamentos disponibilizados pela Prefeitura e as

ferramentas serão adquiridas através do projeto. Serão distribuídas apostilas

relativas ao conteúdo ministrado e as aulas teóricas serão projetadas em

Datashow.

O curso será voltado para os moradores que possuem perfil de

liderança. Ao final do curso será realizado um testê diagnóstico para análise

dos objetivos alcançados e serão entregue certificados aos participantes com

frequência igual ou superior a75o/o da carga horária total.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

6 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

/ Fortalecimento comunitário;

r' Plano de Cidadania e Ação PolÍticas;

/ Formaçáohumana;

/ Habilidades Sociais;

/ Organizaçâo comunitária, e

r' Associações e cooperativas.

J"CY"
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7 - DETALHAMENTOS DE CUSTO

À n,lL
/J't"

MÊS 02
ORGANIZAç

_(ATTVTDADEoí) OFIC|NA DE FORTALECTMENTO E
AO COMUN]TARIA

N\
tí- f:'t i

Material de Consumo
Unidade Quantidad

ê
Valor
Unitário

Valor
Total

Pasta com elástico Unidade 30 4,00 120,00

Apostilas (xerox
encadernação)

e Folhas 30 6,00 180,00

Caneta esferográfica modelo
crlstal - ponta média (1.Omm)

- preta

Caixa
com 50
unidade
S

20,00 20,00

Resma de papel A4 Pacote
com 500
fls.

01 12,00 12,00

SUBTOTAL 332,00

BDt25% 83,00

TOTAL GERAL 4í 5,00

Serviço de Terceiros Unidade Quantidade
Valor
Unitário

Valor
Total

Certificado para a oficina Unidade 30 7,00 210,00

Lanche Pessoa 30 6,00 ',80,00

lnstrutor do curso Hora 4hrs 100,00 400,00

SUBTOTAL 790,00

í97,50

TOTAL GERAL 987,50

75 ,q
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"Esse curso será realizado apenas 1 vez contemplando as duas etepas

ItamarGuarálell.
*O Valor total do curso é de 1.402'50.

o
i.Q P

EIXO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORçAMENTO FAMILIAR

MÊs 02 - (ATIvIDADE 02) sEMINÁRlo DE coNsclENTlzAçÃo soBRE

CoNSUMO E ECONOMIA DOMÉSTICA (ÁGUA E LUZ)

1-AçÂO
Seminário de conscientizaçáo sobre os desperdícios domésticos'

2 - OBJETIVOS

Aprender sobre noções de economia doméstica e familiar' na busca por

mudanças de hábitos no desperdício com água e energia garantindo a reduçáo

de consumo do imóvel, bem como o equilíbrio Íinanceiro familiar'

3- PÚBLICO ALVO

Todos os moradores residentes do ltamar Guara I e ll'

4. CARGA HORÁR]A

A carga horária será de 04 horas'

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

/ Planejamento Íinanceiro; Organizaçáo e planejamento do orçamento

familiar; Racionalização dos gastos com a moradia; Acesso às tarifas

sociais dos serviços públicos; Compromissos e dívidas; Calendário de

eliminação de dívidas;

r' Poupança e Gestão do orçamento doméstico' Como reduzir o consumo

de água na cozinha; Como reduzir o consumo de água na área de

serviço; Como reduzir o consumo de água no banheiro e como reduzir o

consumo de água no uso de atividades domésticas' como lavar

automóvel e/ou aguar Plantas'
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6 - METODOLOGIA

Esta ação consiste em

/1/2,12-

instruir os participantes sobre gestão do

J. \/ l(-)

'.etr

orçamento, adquirindo noções de economia doméstica e familiar' planejamento

orçamentário, geração de autossuficiência básica' importância do equilíbrio

financeiro. Apresentando técnicas administrativas e orçamentárias como

ferramentas úteis para que a pessoa faça uso no seu lar para atingir o tão

desejado equilíbrio financeiro e ter controle dos gastos Reduzindo o

desperdício com o uso de energia e água potável'

A atividade terá duraçáo de 4 horas em horário e dias a serem definidos

pela Coordenação do PDST, terá formato de ciclo de palestras e será

ministradaporprofissionalcapacitado.Seráutilizadocartilhaseducativas'data

show e será proporcionado às participantes reflexóes acerca das temáticas

acima, desenvolvendo Sua capacidade para o equilíbrio doméstico.

A estrutura da ação será disponibilizada pela Coordenaçáo do PDST do

ltamarGuarálellemumespaçolocalizadonopróprioempreendimento.Será

realizada no final dessa ação uma avaliaçáo junto aos beneÍiciários sobre a

açáo realizada, sobre sua satisfação e a relevância da temática em sua vida'

Ao final será servido um lanche para encerramento da atividade'

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais'

7. DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 02 - (ATIVIDADE 02) sEMINÁRlo DE coNsclENTlzAÇÃo soBRE

coNsuMo E ECONOMIA DOMÉSTICA (ÁGUA E LUZ)

Valor TotalQuantida
de

Unidad
eServiço de Terceiros

1.200,006,00200Lanche

800,004,00200UnidadeCartilhas

11

N.

Custo
Unitário

Unidade
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*Esta atividade será rea lizada 1 vez.
*O valor total de uma palestra é de R$ 3.000,00.

MÊs 03

Elxo EDUCAçÃO plnl SAÚDE

MÊS 03 (ATIVIDADE Oí) PALESTRA A IMPORTÂNCIA DA AUTOESTIMA E

DA AFETIVIDADE

1-AçÃO

Palestra a importância da autoestima e da afetividade'

2 - OBJETIVO

Sensibilizar o cuidado com aS emoções, pois Sáo importantes como

adaptação a nossa vida social, que ajudam a avaliar as situaçÔes' servem de

critêrio de valoração positiva e negativa para suas situações de nossa vida'

prepârar nossas açÕes e o que nos motivam'

3- PÚBLICO ALVO

Todos os beneficiários do empreendimento ltamar Guará I e ll'

,/I- CARGA HORÁRIA

04 horas.

5 - ATIVIDADES

§

400,00í 00,004hsPessoaPaleskante

2.400,00

600,00BOt25%

3.000,00TOTAL

r' A construção do indivíduo a partir da afetividade;

SUB TOTAL
<nl:l I
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/ O que sáo afetos;

/ Emoçâo e sentimentos;

/ Como nutrir a autoestima: aceitação de si, apreciação de si' atençã

afeição;

J.V-./n

oe

m:
3

6 - METODOLOGIA

A palestra será realizada de forma efetiva, tendo duraçáo de 04 horas'

em horário e dias a serem definidos pela equipe técnica do PDST' A palestra

seráministradapeloprofissionaldepsicologiadeformadinâmicaeatravésde

apresentação oral com auxilio de data show'

A estrutura da ação será disponibilizadapela Coordenaçáo do PDST

doltamarGuarállemumespaçolocalizadonopróprioempreendimento.Será

realizada no final dessa açáo uma avaliaçáo junto aos beneficiários sobre a

ação realizada, sobre sua satisfação e a relevância da temática na sua vida'

Estaatividadeseráregistradapormeiodefotosefolhadefrequência

para ser anexada aos relatórios parciais'

7- DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊS 03 (ATIVIDADE O1) PALESTRA A IMPORTÂNCIA DA AUTOESTIMA E

DA AFETIVIDADE

*Esta patestra será realizada 1 vez durante a execução do projeto. valor

Valor
Total

Custo
UnitárioQuantidadeUnidadeSERVIçO DE

TERCEIROS

600,006,00100UnidadeLanche

200,002,00'100UnidadeFolder informativo

400,00100,004HoraPalestrante

1.200,00SUBTOTAL

300,00BDl25%

1.500,00VALOR TOTAL

total R$ 1.500,00.
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EIXO GERAçÃO DE TRABALHO E RENDA

MÊs 03 - (ATIVIDADE 02) cuRso DE MANICURE

1 - AçÃo

Curso de Manicure

2 - OBJETIVO

Qualificar a mão de obra local, dando a jovens e adultos residentes na

área de intervenção, orientações acerca de sua entrada e permanência no

mercado de trabalho, incentivando o espírito empreendedor e colocando a

disposição de tais pessoas um seruiço de auxilio para capacitação na abertura

de peguenos empreendimentos no mercado formal ou informal'

3- PÚBLICO ALVO

Jovens e adultos, residentes nos bairros da área de intervençáo;

totalizando '15 Pessoas Por turma'

4- CARGA HORÁRIA

A carga horária será de, 40 horas' não excedendo um mês a realizaçâo

do curso.

C

N.\
!t

5 - METODOLOGIA

As inscrições serão realizadas no Plantão Social do PDST e em postos

credenciadosnacomunidade,ondeserápreenchidaumaÍichacomoperfil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e

comprovantes de pagamento de água e energia (caso hala)' Tal procedimento

justifica-se no caso de procuras excessivas onde seráo realizadas triagens que

daráo prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos'

o curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso' com toda

estrutura necessária e certifi cação'

§
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Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos

objetivos alcançados e serão entregue certiÍicados aos participantes com

frequência igual ou superior a 7 5o/o da carga horária total.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folhâ de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

6 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

/ Técnicas de manicura;

/ Técnicas de pedicura;

/ Assepsia e utilização correta de materiais.

7- DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 03 - (ATTVTDADE 02) cuRso DE MAN|CURE

SERVIÇO DE TERCEIROS

A turma terá í5 alunos. O curso será realizado 2x(duas vezes) durante a
execução do projeto, sendo nos mês 03 e 05,
*Valor de R$ 450,00 por aluno incluido material e ceÉificação.
*O valor total do curso é deR$ 8.437,50 x2= í6.875,00.

EIXO DE GERAçÃO DE TRABALHO E RENDA

MÊS 03 (ATIVIDADE 03) CURSO DE DEPILAÇÃO

1-AÇÃO

4 t l-) c.^./

l\i "''

.CPI

Discriminação Unidade Quantidade
Valor
Unitário

Valor Total

Curso de Manicure com
material completo, instrutor
ecertiÍicação

Unidade í5 450,00 6.750,00

SUBTOTAL 6.750,00

BDI 25o/o 't.687,50

TOTAL 8.437,50

Curso de depilação.

B1
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2 - OBJETIVO

QualiÍicar a mão de obra local, dando a jovens e adultos residentes na

ârea de intervenção, oportunidade de qualificação profissional, onde o aluno

aprenderá os principais conhecimentos e técnicas de depilação, como realizar

um atendimento, princípios éticos, biossegurança, anatomia e fisiologia do

pêlo, tipos de pêlo, tipos de depilação, como depilar sobrancelhas, depilaçáo

artística e convencional, modelo de anamnese.

/ua'l*
?. [v,'.

P

3 - PÚBLICO ALVO

Para todos os beneficiários, especialmente mulheres e

totalizando 20 pessoas por turma.

4 - CARGA HORÁRN

A carga horária será de 20 horas.

5 - METODOLOGIA

jovens,

As inscrições serão realizadas no Plantão Social do PDST e em postos

credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com o peíil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e

comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento

justifica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que

darão prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneflciários diretos.

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda

estrutura necessária e certifi caçáo.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos

objetivos alcançados e seráo entregue certificados aos participantes com

freqüência igual ou superior a75% da carga horária total.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

B2 (f\
v

(-(-{ 6)



Elirrlra teasa
tltinha lrlda

) tJ -'

/fuÀ/ê-
6- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

r'Comoprepararseulocaldetrabalhoecomorealizaroatendimento;

/ As instruções básicas para antes, durante e depois da depilaçáo;

{ A pele, os diferentes tipos de pelo e as questÕes de estética;

r' Anatomia e Fisiologia do Pêlo;

/ Tipos de Pêlos;

/ Como depilar sobrancelhas;

,/ Como realizar a procurada e famosa depilação artística;

MÊs 03 (ATIVIDADE 03)cuRso DE DEPILAÇAo

SERVIÇO DE TERCEIROS

*A turma lerâ 20 alunos. O curso éirá realizado duas vezes (2x)durante a

execução do Projeto nos meses 3 e 5. Valor de R$ 300,00 Por aluno

incluido material e certificação.

*O valor total do curso é de R$ 7.5OO,OO x2 = 15.000'00'

MÊs 04

Erxo EDUCAÇÃO AMeteHrlL

{q+
CP )

7- DETALAMENTO DE CUSTO

Valor TotalValor
UnitárioQuantidadeUnidadeDiscriminação

6.000,00300,0020UnidadeCurso de DePilação com
material comPleto, instrutor
ecertiÍicação

6.000,00

,t.500,00
BOI 25o/.

7.500,00TOTAL

í -AÇÃO

MÊs 04 (ATIVIDADE 01) HoRTA ALTERNATIVA

o2

w

I

SUBTOTAL



Horta Alternativa para as famílias beneficiárias do projeto'

2 - OBJETIVO

Orientar os beneÍiciários sobre a importância do cultivo de hortaliças

para a própria subsistência Íamiliar por meio de técnicas de manutenção de

pequenas hortaliças.

3- PÚBLICO ALVO

Famílias dos empreendimentos do ltamar Guará I e ll'

4- CARGA HORÁRIA

A carga horária será de 04 horas diárias'

5 - METODOLOGIA

A açâo terá duração de 04 horas, em horário e dias a serem definidos

pela coordenação do PDST, no qual haverá entrega de sementes e kits para a

manutenção das hortas. Palestra sobre a importância do cultivo de pequenas

hortaliças Para a PoPulação.

Através de cartilhas' os moradores seráo orientados sobre como cultiva

pequenas hortaliças para sua própria subsistência'

A estrutura da ação será disponibilizada pela Coordenaçáo do PDST do

Itamar Guará I em um espaço localizado no prÓprio empreendimento' Será

realizada no Íinal dessa açâo uma avaliaçáo iunto aos beneficiários sobre a

açáo realizada, sobre sua satisfaçáo e a relevância da temática na sua vida'

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatÓrios parciais'

6- DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 04 (ATIVIDADE 01) HoRTA ALTERNATIVA

Unidade Quantidade
Valor

Unitário
Valor
Total

B
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Material de consumo
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a execução do Projeto,

L-

tr,

*A ação será real izada 1 vez (1x) durante
ll nos mês 4.contemplando o ltamar Guará I e

*O valor total da ação é de R$ 6.575,00.

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

MÊS 04 (ATIVIDADE 02) GINCANA CULTURAL

300,005,0060PacotesSementes de cebolinha

300,005,0060PacotesSementes de alface

300,005,00PacotesSementes de coentro

300,005,0060PacotesSementes de couve

2.100,0035,0060Kit para manutençáo
horta (pá, regador )

da

1.200,0020,0060UnidadePacote de adubo de 5kg

4.500,00SUBTOTAL

1.125,00BDt25%

5.625,00TOTAL

Valor
Total

Valor
UnitárioQuantidadeUnidade

Serviço de Terce iros

360,006,0060PessoaLanche
400,00100,0004Horalnstrutor
760,00SUBTOTAL

190,00BOt25%

950,00TOTAL

1 _ AÇÃO
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Gincana Cultural entre alunos, educadores e pais da escola da Rede

Pública da área do empreendimento ltâmar Guará I e ll.

r' Propor aos alunos desafios que levem a perceber situaçÕes problemas

gue através do raciocínio, das atitudes e da reaçâo, possam estabelecer

relações de sabedoria, respeito, amor e paz.

/ Promover momento de interaÉo e socialização no ambiente escolar, bem

como integraçáo dos estudantes e professores.

r' Oferecer momento, espaço e atividades recreativas que levem ao alcance

das expectativas quanto à diversão, percebendo a escola como um ambiente

legal e alegre.

r' Vivenciar situações de socialização, solidariedade e respeito na

comunidade escolar;

3- PÚBLICO ALVO

Alunos, Professores e pais da rede pública de ensino da área de

intervenção do projeto ltamar Guará I e ll.

IT- CARGA HORÁRIA

04 horas.

5 - ATIVIDADES

/ Íeatro;
/ Provas

/ Cabo de guerra;

/ Grito de Guerra;

,/ Provas de Conhecimentos

6 - METODOLOGIA

A Gincana Cultural lnterdisciplinar será realizada de forma efetiva, tendo

duraçáo de 04 horas. lncentivando a participação, condicionando espaço e

atividades para todos mostrarem o seu potencial. lnstigando e problematizando

os conceitos e valores a serem trabalhados, condicionando ação e reação

lv o'

to\cP,
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2 - OBJETIVO
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diferenciadas, as quais deveráo ser mediadas pêlos professores, em busca da

percepçâo dos pontos positivos e negativos.

A Gincana será organizada na área de lntervenção do Projeto, pela

equipe técnico social do ltamar Guará I e ll,juntamente com a direção escolar.

Haverá premiaçâo para os primeiros 3 lugares.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e lista de frequência

para ser anexada ao relatório da atividade desenvolvida.

7- DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊS 04 (ATIVIDADE O2)GINGANA CULTURAL

Nl o'''

d
CPIw

e

TotalValor

UniÉrio
QuantidadeUnidadeMATERIAL

CONSUMO

DE

116,0023,20Pacote

com 48

ua em copo

450,0015,0030UnidadeMedalha - 1' lugar

450,0015,0030UnidadeMedalha em acrílico - 2'

lugar

450,0015,0030UnidadeMedalha em acrílico - 3'

lugar

1.466,00Subtotal

366,50BOt2s%

1.832,50TOTAL

Serviço de Terceiros Unidade Quantidade Custo

Unitário

Valor

Total

a'7

5

I
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Lanche Unidade 250 6 00 1.500,00

Subtotal 1.500,00

BDl250/0 375,00

TOTAL 1.875,00

*Essa ação será realizada duas vez (0íx) durante a execução do projeto
do ltamar Guara I e ll, nos meses 02 e 05.

*O Valor total da ação é R$ 3.707,50.

EIXO GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

MÊs 04 (ATTV|DADE 03) cuRso BÁsrco DE cABELEtREtRo

(coLoRrMETRrA E ESCOVISTA)

1 - AÇÃO

Curso Básico de Cabeleireiro (Colorimetria)

Qualificar a máo de obra local, dando a jovens e adultos residentes na

área de intervenção, orientações acerca de sua entrada e permanência no

mercado de trabalho, incentivando o espírito empreendedor e colocando a

disposição de tais pessoas um serviço de auxilio para capacitaçáo na abertura

de pequenos empreendimentos no mercado formal ou informal.

3- PÚBLICO ALVO

Jovens e adultos, residentes do empreendimento ltamar Guará I e ll;

totalizando 20 pessoas por turma.

4- CARGA HORÁRIA

/ Àj".'

P

e

A carga horária será de 40 horas

BB

I

2 - OBJETIVO
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/er!r-5 - METODOLOGIA

As inscriçóes serão realizadas no Plantão Social do PDST e em postos

credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com o peíil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e

comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento

justifica-se no caso de procuras excessivas onde seráo realizadas triagens que

darão prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda

estrutura necessária e certificaçáo.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos

objetivos alcançados e serâo entregue certificados aos participantes com

S9frequência igual ou superior a75o/o da carga horária total.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

6 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

r' Palestra sobre cortes;

r' Higiene Pessoal do Cabeleireiro;

r' Preparo e conhecimento do material;

r' Como cortar usando tesoura e pente;

r' Maneira Correta de manuseio do material;

r' Principais cortes: (Chanel, Repicado, Fio Reto, Surfista e Social);

r' Corte em voluntários;

r' Manuseio com químicas;

/ Conhecimento de cores para cada tipo de cabelo;

r' Escova modeladora, escova lisa:

7- DETALHAMENTO DE CUSTO

iv"
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MÊs 04 (ATTVIDADE 03) cuRso BÁstco DE cABELEtREtRo

(coLoR,METRtA E ESCOVTSTA)

sERVtÇO DE TERCETROS

*A turma terâ 2O alunos. O curco será realizado duas vezes (O2x)durante a
execução do projeto no mês 4 e 6. Valor de R$ 400,00 por aluno incluído
material e certifi cação.

*O valor total do curso é deR$ 10.000,00 x2 = R$ 20.000,00.

EDUCAçÃO AMBIENTAL

MÊs 05 - (ATtvtDADE oí) CAMPANHA PELA NATUREZA

1-AçÃO
Campanha pela natureza.

2 - OBJETIVO

Conscientizar as crianças do ltamar Guara le ll sobre o papel de cada

um na preservação do meio ambiente, a importância do desenvolvimento

sustentável, preservação da natureza, sobre o uso racional dos recursos

naturais, manejo dos resíduos sólidos através da coleta seletiva.

3 - PÚBLICO ALVO

Todas os beneficiários do Projeto ltamar Guara I e ll.

/I- CARGA HORÁRIA

\i

..ÇPL

h\

Discriminação Unidade Quantidade
Valor
Unitário

Curso Básico de Cabeleireiro
(Colorimetria e escovista)
com material completo,
instrutor ecertifi cação

Unidade 20 400,00 8.000,00

SUBTOTAL 8.000,00

BDI 25o/o 2.000,00

TOTAL í 0.000,00

90

Valor Total
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A carga horária será de 04 horas

S.ATIVIDADES

/ Preservação da Natureza;
/ Movimento da conservação ambiental: desenvolvimento sustentável;
/ Uso Racional dos recursos naturais, refletindo sobre a cultura do

desperdício;
r' Politica Nacional de Resíduos Sólidos;
r' Separaçáo dos resíduos domiciliares;
r' lnserção de catadores em forma de associação ou implantaçáo de

Locais de Entrega Voluntária;

6 - METODOLOGIA

Esta açáo será realizada através das distribuições de folders educativos

e mudas de plantas pelas crianças beneficiários do projeto para chamar a

atençâo da população sobre o papel de cada um na presêrvação do meio

ambiente e o que o mesmo pode contribuir para preservá-lo. Os moradores do

Itamar Guara I e ll seráo orientados também sobre o cuidado com a planta e

sua utilidade para o meio ambiente No inicio da ação será realizada uma

palestra por pessoas convidadas da ârea do Meio Ambiente e logo após essas

orientações será realizado o plantio das plantas nas casas cujos beneficiários

estáo representados.

Esta ação envolvera parceiros de diversas áreas, (secretaria de Meio

Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Social e Escola Municipal do

empreendimento). A ação prever a paÍicipação de crianças beneÍiciárias do

projeto. Será realizada no final dessa açâo uma avaliação junto aos

beneficiários sobre a açáo realizada, sobre sua satisfação e a relevância da

temática na sua vida.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

8- DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs os - ATTvIDADE 01 (cAMeANHA eELA NATUREZA)

62

L

CPI

S.

Material de consumo Unidade Quantidade
Valor
Unitário

Valor
Total

91
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Mudas de plantas frutíferas Unidade 150 20,00 3.000,00

SUBTOTAL 3.000,00

BDt2s% 750,00

TOTAL 3.750,00

if,Inha Casa
ntaralaa lrl.la '). u

*Esta ação será realizada apenas 1 vez durante a execução do projeto

contemplando as duas etapas ltamar Guaral e ll no mês 5.

*Valor da atividade R$ 9.675,00.

AÇOES SOCIOEDUCATIVAS

MÊS 05 (ATIVIDADE 02) CAMPANHA DE VALORIZAçÃO DO IDOSO

1 - AçÃo

Campanha de Valorização do ldoso.

/ lv"t.

@
Serviço de Terceiros Unidade Quantidad

e
Valor

Unitário

Lanche Pessoa 400 6,00 2.400,00

Folder educativo Unidade 400 2,00 800,00

Faixa de divulgaçáo tam
70x400cm colocada

Unidade 01 150,00 150,00

Banner (90x2'l) Unidade 02 120,00 240,00

Locaçáo de tenda 6x6 Unidade 02 500,00 1000,00

Carro de som para
mobilizaçáo

Diária 150,00
150,00

SUBTOTAL 4.740,40

BDI 25o/o í.185,00

TOTAL 5.925,00

2 _ OBJETIVO

9Z

Q

Valor
Total

01



Sensibilizar os beneficiários do Projeto quanto às informações

referentes à aceitação familiar, preconceitos, melhoria na autoêstima e a

inclusão social.

3- PUBLICOS ALVO

ldosos beneficiários do projeto ltamar Guará I e ll

/T- CARGA HORÁRIA

Esta atividade terá duraÇão de 04 horas.

5 - ATIVIDADES

r' Palestra sobre Direitos Fundamentais;

r' Palestra Sobre saúde do idoso;

r' Noções sobre alimentação saudável;

/ Caminhada do idoso;

/ Qualidade de vida na terceira idade;

r' Serviço de medição de pressão e orientação nutricional;

/ Oficina de esporte.

6 - METODOLOGIA

Em parceria com Centro de Referência da Pessoa ldosa, com

profissionais de educação física, e profissionais da saúde, a açáo propÕe a

realização em um dia de muita descontração e orientações sobre direitos,

saúde e vida saudável.

A empresa contratada distribuíra Garrafa esportiva (modelo Squezer)

com adesivo da campanha do idoso, e folders informativos bem como a

estrutura de Datashow para as palestras. A estrutura da ação será

disponibilizada pela Coordenaçáo do PDST do ltamar Guará I em um espaço

localizado no próprio empreendimento. Será realizada no final dessa açâo uma

avaliação junto aos beneficiários sobre a ação reâlizada, sobre sua satisfaçáo e

a relevância da temática na sua vida.

1 ub\
lh;u
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Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequên

para ser anexada aos relatórios parciais'

3 - DETALHAMENTOS DE CUSTO

MÊs os (ATIVIDADE 02) GAMPANHA DE vALoRlzAçÂo Do lDoso

do projeto

1- L'Ç /
"//,2;/<^

cta

i\

j
C

*Será realizado uma vez

contemPlando as duas etaPas
(01x) durante
do proieto ltam

a execução
arGuarálell.

*O valor total da campanha será R$ 2'062'50

Valor
Total

Valor
UnitárioQuantidadeUnidadeServiços de terceiros

200,002,00100UnidadeFolder em Policrom
couchê4Okg, frente e verso
para a campanha do idoso

ia,

700,007,00100GarraÍa esportiva (m
Squezer) com adesivo da
campanha do idoso

odelo

900,00SUBTOTAL

225,00BOt25%

1.í 25,00TOTAL

Valor
Íotal

Valor
UniÉrio

QuantidadeUnidadeServiços de terceiros

600,006,00100PessoaLanche
150,00150,0001HoraCarro de

mobilização
som paÍa

750,00SUBTOTAL

187,50BDlZSYo

937,50TOTAL

í - AçÃO:

MÊS 05 (ATIVIDADE 03) CURSO DE MAQUIAGEM

94 sl
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Curso de Maquiagem.

2 . OBJETIVO:

Qualificar a máo de obra local, incentivando aos beneficiários do proj

para a importância de se capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como,

desenvolver também através do curso, possibilidades para aptidões e

competências para a realização de maquiagem.

3 - PÚBLICO ALVO

Jovens e adultos, residentes do ltamar Guará I e ll; totalizando 15

pessoas por turma.

4- CARGA HORÁRIA

A carga horária será de 24 horas, sendo seis tardes.

I ?É6
ilaL*

95
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5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Historia da beleza;

Conceitos sobre os tipos de maquiagem;

Objetivos da maquiagem social;

Conhecendo o seu cliente'

Conduta profissional;

Conservação e esterilização dos instrumentos de habalho,

Tipos de pele Cuidados básicos com a pele;

Preparação da pele para maquiagem;

Harmonizaçáo e estética;

Características dos fonnatos de rosto;

Valorização dos formatos de rosto através do estudo de luzes e sombras;

CorreçÕes faciais através da maquiagem: nariz, queixo, olhos e lábios;

Uniformização da pele;

Estudo das cores - síntese aditiva das cores, síntese substrática e circulos

cromático

Produtos cosméticos;

Tipos de pincéis;
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Aplicação de sombras para diferentes tipos de olhos;

Correção da colocaçâo do blush de acordo com cada tipo de rosto;

Tecnicas de aplicaçáo da maquiagem;

Maquiagem dia e noite;

Maquiagem para pele negra, senhoras e orientais;

Maquiagens especiais: noivas, debutantes, madrinhas e festas;

6- METODOLOGIA

As inscrições seráo realizadas no Plantão Social do pDST e em postos

credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com o perfil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e

comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento

justiÍica-se no caso de procuras excessivas onde serão realizadas triagens que

daráo prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda

estrutura necessária e certiÍicação.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos

objetivos alcançados e serão entregue certificados aos participantes com

freqüência igual ou superior a 7 SYo da carga horária total.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

T.DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs os (ATtvtDADE 03) cuRso DE MAeutAGEM

sERV|çO DE TERCETROS

) p6'l
/2,k"-

N"\.

P.W

Discriminação Unidade Quantidade Valor Total

Curso de Maquiagem com
material completo, instrutor
ecertificação

Unidade 15 450,00 6.750,00

96

Valor
Unitário
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*A turma terá í5 alunos. O curso será rea lizado duas vezes (2x)durante a

execução do projeto, sendo nos mês 5 e 7. Valor de R$ 450,00 por aluno

incluido material e cêÉificação.

*O valor total do curso é deR$ 8.437,50 x 2 = R$í6.875,00'

MÊs 05 (ATIVIDADE 04) CURSO DE MASSAGEM CORPORAL

MODELADORA

1-AÇÃO:

Curso de Massagem Modeladora.

2.OBJETIVO:

Qualificar a máo de obra local, incentivando aos beneficiários do projeto

para a importância de se capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como,

desenvolver também através do curso, possibilidades para aptidões e

competências para a realização de massagem modeladora'

3- PÚBLICO ALVO

Beneficiários do projeto ltamar Guará I e ll. Turma de 20 alunos'

,+- CARGA HORÁRIA

A carga horária será dê 40 horas (ficando a combinar com os inscritos o

melhor horário e dias para arealizaçáo do curso).

5- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

/ Historia da beleza;

r' Massagem modeladora;

r' Drenomodeladora;

6.750,00SUBTOTAL

1.687,BDt25%

TOTAL

/ Cosmetologia :voltada para gordura localizada, celulite e flacidez

97
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8.437,50
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credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com o perfil

socioeconômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e

comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja)' Tal procedimento

justifica.senocasodeprocurasexcessivasondeseráorealizadastriagensque

darão prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos'

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso' com toda

estrutura necessária e certifi caçáo.

Ao Íinal do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos

objetivos alcançados e serão entregue certificados aos participantes com

frequência igual ou superior a 75o/o da carga horária total'

Estaatividadeseráregistradapormeiodefotosefolhadefrequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

7-DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊS 05 (ATIVIDADE 04} CURSO DE MASSAGEM CORPORAL

MODELADORA

sERVrçO DE TERCEIROS

J.( J
/fuà/--

N"'
.Mt
a?

(-ttr

Discriminaçáo Unidade Quantidade
Valor
UniÉrio

Valor Total

Curso de Massagem CorPora
Modeladora com material
completo, instrutor

Unidade 20 400,00 8.000,00

9B N

rrí-t'ã ã:.ã-
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/ conhecendo a teoria acerca dos principais equipamentos estéticos do

mercado:

/ Manthus, Cellutec e Manta e Corrente russa.

/ Anatomia.

r' Fisiologia.

/ Biometria.

6- METODOLOGIA
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*A turma terâ 20 alunos. Ocurso será realizado uma vez (02x) duas

vêzêsdurante a execução do projeto, sendo nomês 05 e 07,

* Valor de R$ 400,00 por aluno incluído material e certiÍicação.

*O valor do curso é de R$ 10.000,00 1 != f,$20.000,00 reais.

MÊS 06

SEGURANçA NO IMÓVEL

J A1U

Tv}\
-t{t:

L

MÊs 06- (ATIVTDADE oi) CAMPANHA EDUCATTVA soBRE SEGURANçA
tNFANTIL E PREVENÇÂO DE ACTDENTES NO TMOVEL

1.AÇÃO

Campanha educativa sobre segurança infantil no imóvel.

2.OBJETIVO

Sensibilizar os beneficiários do PDST para quem possam cuidar da

segurança das crianças do empreendimento, com cuidados dentro e fora dos

imóveis.

3.PUBLICO ALVO

Todos os beneficiários do ltamar Guara I e ll

4.CARGA HORÁRIA

04 horas.

5.CONTEÚDO PROGRAMÁNCO

/ A importância da segurança infantil;

r' O uso de materiais protetorês para tomadas, quinas de mesas, trava de
portas, trava de gavetas;

99 N

eceÉificação

TOTAL 8.000,00

BDI 25o/o 2.0w,00

TOTAL 10.000,00
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/ Cuidados com produtos químicos, materiais cortantes e remédios;

/ Atenção com brincadeiras longe de casa;

/ Prevenção da ausência da criança no empreendimento;

6-METODOLOGIA

A casa pode apresentar alguns perigos para as crianças e pensando

nisso a atividade será desenvolvida para todos os beneficiários que moram

com crianças em faixa de risco com acidentes domésticos. A atividade será

desenvolvida em dia e local definido pela equipe técnica do PDST, será

realizado uma palestra para abordar os temas que envolvem o conteúdo da

atividade. A equipe técnica pode articular o convite a algum representante do

Corpo de Bombeiro de lmperatriz para que possa falar sobre como planejar a

prevençáo de acidentes domésticos e exempliÍicar casos ocorridos.

Será produzido um banner para divulgar a atividade e também será

produzido folders orientacionais sobre o tema abordado. Ao final do evento

será servido um lanche confraternizando o alcance da ação.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e folha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

4 -DETALHAMENTOS DECUSTO
MÊs 06- (ATIVIDADE 0J) CAMPANHA EDUGATIVA soBRE SEGURANÇA
INFANTIL E PREVENÇÃó DE ACIDENTES NO IMÓVEL

tEsta atividade será realizada uma vez (01x) contemplando as duas etapas
do projeto ltamar Guará I e ll durante a êxecução do projeto'
*O valor total da ação é de R$ 900,00
*Será feito uma distribuição de folders dentro do bairro'

N"

PG

Serviço de Terceiros Quantidade Valor
Unitário

Total

Folder informativo Unidade 300 2,00 600,00

Banner (90x1,20) Unidade 01 ''t20,00 120,00

Subtotal 720,00

BDI 25o/o 180,00

TOTAL 900,00

L00 N
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EIXO GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA tuüJ^'
N..

uÊs oe (ATIvTDADE 02)cuRso DE LIMPEZA DE PELE

í -AçÃo
Curso de Limpeza de Pele

2 - OBJETIVO

QualiÍicar a mão de obra local, incentivando aos beneÍiciários do PDST

para a importância de se capacitarem para o mercado de trabalho. Bem como,

desenvolver também através do curso, aptidóes e competências para a

realizaçáo de limpeza de pele superficial e profunda.

3 - PÚBLICO ALVO

Jovens e adultos beneficiários do ltamar Guaral e ll .

4. CARGA HORÁRIA

A carga horária será de 20 horas. Cada turma terá 15 alunos.

5 _ METODOLOGIA

As inscrições serão realizadas no Plantão Social do PDST e em postos

credenciados na comunidade, onde será preenchida uma ficha com o perfil

sócio-econômico do candidato e anexado xérox dos documentos pessoais e

comprovantes de pagamento de água e energia (caso haja). Tal procedimento

justifica-se no caso de procuras excessivas onde seráo realizadas triagens que

darão prioridade a pessoas de baixa renda e aos beneficiários diretos.

O curso será desenvolvido em espaço apropriado para curso, com toda

estrutura necessária e certificação.

Ao final do curso será realizado um teste diagnóstico para análise dos

objetivos alcançados e serão entregue certificados aos participantes com

freqüência igual ou superior a75o/o da carga horária total.

qPL
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Esta atividade será registrada por meio de fotos e Íolha de frequência

para ser anexada aos relatórios parciais.

6 - CONTÉUDO PROGRAMÁTICO:

r' Exame da pele (tipos de pele);

r' Cosméticos utilizados em limpeza de pele;

/ Aprendizagem do procedimento de limpeza de pele;

/ Treinamento no processo de extração da acne;

/ Treinamento em sequência completa de limpeza de pele com pacientes

reais.

T.DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs 06 (ATtvtDADE 02) cuRso DE LrMpEzA DE PELE

sERVtçO DE TERCETROS

*A turma teá 12 alunos. O curso seÍá realizado 01X (uma vez)durante a
execução do projeto. Valor de R$ 400,00 por aluno incluído material e
ceÉificação.

*O valor total do curso é de R$ 6.000,00.

EIXO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

,)

N"'
\

b
C {

Discriminação Unidade Quantidade Valor Total

Curso de Limpeza de Pele
com material completo,
instrutor eceÉificação

Unidade 12 400,00 4.800,00

SUBTOTAL 4.800,00

BDI 25o/o 1.200,00

TOTAL 6.000,00

MÊs 07 (ATTVTDADE 01)cuRso DE ExcELÊNch EM VENDAS

102
q)

Valor
Unitário
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I - AçÃO

Curso de Excelência em Vendas.

2- OBJETIVO

Qualificar a mão de obra para o desenvolvimento em vendas
3 - PÚBLICO ALVO

Jovens e adultos, residentes

20pessoas por turma.

na área de intervençáo; totalizando

4- CARGA HORÁRIA

A carga horária será de, 20 horas.

5 - METODOLOGIA

As inscrições serão realizadas pela a equipe técnica do pDST, onde
será preenchida uma Íicha com o perfir socioeconômico do candidato e
anexadas xérox dos documentos pessoais e comprovantes de residências
(caso haja). Tal procedimento justifica-se no caso de procuras excessivas onde
serâo realizadas triagens que darão prioridade a pessoas de baixa renda e aos
beneficiários diretos. o curso será ministrado por um proÍssionar quariÍicado na

área. será realizada no finar dessa agâo e serão entregue certificados aos
participantes assíduos e uma avariação junto aos beneficiários sobre a ação
realizada, sobre sua satisfaçáo e a relevância da temática na sua vida.

A estrutura para o desenvorvimento da atividade será em parceira com o
CRAS mais próximo e ou serviço de convivência e Fortalecimento de Víncuros
do empreendimento.

Esta atividade será registrada por meio de fotos e forha de frequência
para ser anexada aos relatórios parciais.

5 -CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

4 ó'7\l
m\

P
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r' Pratica em vendâs;

r' Atendimento ao público;

r' O comportamento do profissional de vendas;

r' Entendendo o comércio varejista;

/ Agregando valor ao produto e o planejamento de vendas, e

/ Conhecendo o perfil do cliente.

7- DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs oz (ATTV|DADE 02) cuRso DE ExcELÊNch EM vENDAs
sERV|çO DE TERCETROS

*A turma terá 20 alunos. O curso será realizado uma vez (íx)durante a
execução do projeto nos mês 7. Valor de R$ í00,00 por aÍuno incluído
material e certificação.

*O valor total do curso é deRg 2.500,00.

EIXO ENCERRAMENTO DO PDST

MÊS OS

MÊs 08 (ATTvIDADE 01) AçÃo DE ENcERRAMENTo E AVALIAÇÃo Do

PDST

1-AçÁO
Ação de encerramento do PDST do Projeto ltamar Guara I e ll.

2 - OBJETIVO

\ '15

o\

(
Ç3

§"

Discriminação Unidade Quantidade
Valor
Unitário Valor Total

Curso de Excelência em
Vendas com material
completo, instrutor
ecertificação

Unidade 20 100,00 2.000,00

SUBTOTAL 2.000,00

BDt2s% 500,00

TOTAL 2.500,00

);
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Proporcionar aos beneficiários das 500 casas um momento de

descontração ao final do ltamar Guara le ll. Esclarecer sobre o final das

atividade do Trabalho Técnico Social.

3- PÚBLICO ALVO

Os 500 beneficiários do Projeto ltamar Guara I e ll.

4 - CARGA HORÁRh

03 horas

5- ATIVIDADES

r' Esclarecer sobre suas verdadeiras obrigaçÕes com a comunidade;

r' Apresentar a avaliaçáo Íinal do PDST (Quantidade de cursos,
quantidade de pessoas beneficiadas, quantos Íoram inseridos no
mercado de trabalho etc.)

r' Apresentação dos gaslos do PDST;

/ Despedida da equipe técnica;

r' PreparaÉo do grupo para busca sua autonomia;

6 - METODOLOGIA

A açáo está prevista para ser realizado com duração de pelo menos 03

horas, em horário e dias a serem definidos posteriormente pela Coordenaçáo.

No momento do encerramento será realizada uma pesquisa de

satisfaçáo para avaliarmos o desenvolvimento do Projeto Social e seu impacto

no empreendimento.

Esta atividade será registrada por meio de fotos para ser anexada aos

relatórios parciais.

3 (t',/6
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7-DETALHAMENTO DE CUSTO

MÊs os (ATTvIDADE oí)AçÃo DE ENcERRAMENTo Do eDST

*O valor dessa ação R$ 5.812,50.

*Sendo realizado apenas uma vez durante a execução do projeto,

j.c,7'7
/Ud{^"

b l,

!àe :lsERVrÇO DE TERCETROS Unidade Quantidad
e

Valor
Unitário Valor Total

Carro de som pa'a

mobilização em dois dias
Hora 0í 150,00 150,00

Locaçáo de tendas 6x6 Unidade 02 500,00 1.000,00

Lanche Unidade 500 6,00 3.000,00

Apoio logístico Pessoa 05 100,00 500,00

SUBTOTAL 4.650,00

BOt25% í .162,50

TOTAL 5.8't2,50
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í2-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES _ ITAMAR GUARÁ II

L07

.PA

S-
ATUAL

MACROAÇÕES ATIVIDADES Mês
0í

Mês
02

Mês
03

Mês
o4

Mês
05

Mês
06

Mês
07

Mês
08

TOTAL

Plantão Social
(atividade será realizada pela
empresa licitada)

X X X X x X X X I

INFORMATIVAS
AçOES

Reunião de Fortalecimento Sobre

Programa Minha Casa Minha Vida

(atividade será realizada pela
Prefeitura)

X 1

PATRIMONIAL
EDUCAçÃO

Palestra sobre educaçáo
patrimonial: uso do espaço,lazer e
sociabilidade.
(atividade realizada pela
Prefeitura)

X 1

FORTALECIMENTO
COMUNITÁRIO

(será executada pela
empresa licitada)

Oficina de fortalecimento e

organização comunitária

X

1

Etxo

PLANEJAMENTO E

GESTÃO DO

ORçAMENTO

FAi,IILIAR

Seminário de conscientização sobre

consumo e economia doméstica

(água e luz)

X

1

I o7g @

(
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(será executada pela

empresa licitada)

1

EDUCAçÃO
AMBIENTAL
(será executada pela
empresa licitada)

Campanha pela Natureza
x

Horta Alternativa
X

1

EDUCAçÃO PARA
SAUDE

(será executada pela
emprêsa licitada)

Palestra a importância da
autoestima e da afetividade

X

1

Gincana Cultural x 1AÇOES
SOCIOEDUCATIVAS
(será executada pela

emprêsa licitada)

Valorização do ldoso X
1

Campanha ed ucativa sobre
segurança infantil e prevenção de
acidentes no imóvel

X 1

SEGURANÇA NO
IMOVEL

(será executada pela
êmprêsa licitada)

X X 2
Curso Básico de Cabeleireiro
(Colorimetria e Escovista)

Curso de Manicure x X 2

X X 2Curso de Depilaçáo

X 1

X

GERAçAO DE
TRABALHO E RENDA
(será executada pela

emprêsa licitada)

Curso de Excelência em Vendas
1

ia
iT z

o-ío
-z(/,-e

2_9

Curso de Maquiagem
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2XCurso de Massagem Corporal
Modeladora

,|XCurso de limpeza de pele

x 1

ENCERRAMENTO DO
PDST

(será executada pela
empresa licitada)

Ação de encerramento do Plano de
Desenvolvimento Socioterritorial

4 7 3 3 2 30J J 4QUANTIDADE DE
AÇOES POR MÊS

*As ações: Ações informativas: "Reunião de Fortalecimento Sobre Programa Minha Gasa Minha Vida", ação Educaçâo

Patrimonial :"Palestra sobre educação patrimonial: uso do espaço, lazer e sociabilidade serão atividades a serem

executadas pela Prefeitura de lmperatriz.

E as demais atividadês das macroaçóes serão executades pela emprcsa licitada como:Fortalecimento Comunitário,
Planejamento e Gestiio do orçamento familiar, Educação Ambiental, Educação para Saúdê, Ações Socioeducativas,
Segurança no lmóvel, Geração de Trabalho e Renda, Encerramento do PDST.

7
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e consumo

a Técnica (instrutores de curso, palestranle)

iÍáíico (carlilhas, Íolder§, banne6, camisa, bohés,

)s, gâraÍa squezeÍ, sacolas personalizadas)

lê Tenda 6x6

Manicure

DepilaÉo

CabeleiÍeiro

Maquiagem

Massagem CorPoral Modeladora

Limpeza de Pele

! Éxcelência em Vendas

gistico

te Social (Plantão Social)

dor Social (01)

dor Social (01)

12.'122,50

2.000,o0

EtrO62.50I62,503.812.50ItE9liftn

500,00500,00

Gzl477,50

1.000,00

62.50J

14.325,003.950,003.S50.003.S50,00750,001.725,@
s62,50187,50375,00

7-í03,00900,002.612,50578,001.262,50'1.750,00

3.200,001.950.001.250,00

r6.875,00
8.437.508.437.50

15.000,007.500.007.500,00
20.000,0010.000.0010.000,00

18.874,969.437,509.,137,46

20.000,0010.000,0010.000,00

7.500,007.500,00

2.500,002.500,00

5.000,005.000,00
I

EEEE!

625,00

40.000,o0

m

5.000,005.000,00EIitrIoBfirrrü5.000,00
í5.000,00't.875,001.875,001.875,001.875,00í.875,001.875,001.875,001.875.00
í5.000,001.875,001.875,001.875,001.875,00'1.875,001.875,001.875.00't.875.00
15.000,001.875,00'1.875,00ír:tFí.8751.875,001.875,001.875.001.a75.00
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o con3umo

a Técnica (instnrtores de crrrso, palestrante)

iom

;ráfco (cârtilhas, íolders. bannors, camisa, bonés,
)s, gaíraÍa §quezer, sacolâs personalizadas)

Manicure

Depilação

Maquiagem

Massagem Corporal Modeladoía

Limpeza de Pele

Excelência em Vendas

gistico

fociâl

:e Social (Plantão Social)

loí Social (01)

IItr80

2.400.00

600,00

rcI I I

II
II I

-

II

-

IIII

II

-

II

I IIIIII
-

I

-

IIII
I

-
-

IIII

-

III
II III

I I IIII
I I II II I

a) o*. z
q

,or Social (01)
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,e Tenda 6x6
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14, EQUIPE DE TR,ABALHO

Para a execução do PDST será necessário a seguinte equipe técnica:

r
I
i

Nome

(01) Assistente Social
(Plantão) -a contratar -

(02) Agênte Mobilizador
Social-acontratar-

(01) Assistênte
Administraüvo

Formação
Acadômica

Serviço Social

Ensino médio
completo ou

Superior lnmmpleto

AtÍibuição na
Equipê

Agente
mobilizador social

Número de Horas
dispoflibilizadas ao

pÍojêto
Situação Funcional

30h semanais Técnico do PDST

40h semanais
Técnico do PDST

Técnico do PDSTAssistente
Adminisfativo

Ensino Médio ou
Superior lncompleto

Cleri smar P. Carvalho Soares

40h semanais

Assistênte Social teÉ como atribuição executar todas as açõeC do PDST, como elaboração e enyiodos relatórios mensais para a lnstituição Financeira, realizar palestras, a avaliação contÍnua e visitasdomiciliares aos beneficiários do ltamar Guaaá ll, desenvolvendo um acompanhamento sistemático dêtodas as açÕes.

lmperatriz MA 17 I 12t2O1B

IF

/
Francisco de Assis Andrade Remos

Prêíeito Municipal de lmperatriz Secretária Socid

' O tlobilizador social teÉ coÍno atividadê rêalizaÍ visitas domicíliares, divulgar o projeto, fazer visitasinstitucionais ê reali:aí a p€squisa dê satisfaçb.

'o Assistente Administrativo apoiará a equipe nas rotinas administrativas de todo o projeto social.

i
Assistente Social - CRESS 2.710 - 2s Região

'{-

Técnico Social I

li
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PE,RMANENTE DE LICITAÇAO

PREGÂO PRESENCIAL N' 021/2019-CPL

P ,
ANEXO II

(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL

lmperatriz ([/A), _de de 201 9

A(o)
PREGOEIRO (A) MUNICIPAL
nÊÉ-pÉeôÀo ÉnesÉucrlr- N" 02íl20í s-cpL.

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa
vem pela presente iníormar a Vs. Sas. que o Sr

é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida,
podêndo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação,
tomar ciência de decisóes, assinar propostas e rubricar documentos das demais licitantes, recorrer,

desistir da interposição de recursos, acordar, formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos
inerentes ao certame.

Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal

Rua Urbano Santos, 1.657 Juçarc,lmperatriz/MA CEP 65900-505

18
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANE,NTE D[, LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL N'021/2019 - CPL

ANEXO lll

(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO N" 12019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL PARA A
PRESTAÇAO OE SERVIçOS PREVISTO NO PDST -
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL A
SER DESENVOLVIDA COM OS BENEFICÁRIOS DOS
EíI'IPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA - RECURSOS FAR - FAIXA I, CONFORME
PREVISTO NA PORTARIA DO MINISTERIO DAS CIDAOES
NO 21, DE 22 DE JANEIRO DE 2014, ENTRE SI
CELEBRAM O MUNIC|PIO OE IMPERATRIZ E A
EMPRESA 

-, 

NA FORMA ABAIXO.

Ao(s) 

- 

dias do mês de 

- 
do ano de 2019, de um lado, o MUNICÍP|O OE IMPERATRIZ,

CNPJ/MF n' 06.158.455/0001-16. localizado na Rua Rui Barbosa, no 201, Centro, através do(a)
Secretário(a) Municipal
agente polítrco, portador do RG n.o SSP/MA e do CPF/MF n.0 , doravante
denominado simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
CNPJ/MF n o _, estabelecida na neste ato, representada
pelo, Sr portador do RG n.o e do CPF/MF n.o 

-, 

doravante
denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n.o

e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento,

_, brasileiro(a),

Rua Urbano Sântos, 1657 Juçara, lmperatriz/MA - cEP 65900-505

19

indepêndentemente de transcriÇão na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum
acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto do presente processo licitatório a Contratação de empresa especializada em execução
de trabalho social para a prestaÇão de serviços previsto no PDST - Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial a ser desenvolvida com os beneficiários dos empreendimentos do Programa Minha
Casa Minha Vida - Recursos FAR - Faixa l, conforme prevrsto na Portaria do Ministério das Cidades no

21 , de 22 de janeiro de 2014, Processo n' í 6.001.265/20í 8- SEDES, e em conformidade com o

Pregão Presencial no O2112O19-CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este
instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no
procedimento licitatório realizado na forma da Lei no 8.666, de 21 de junho de '1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAçÕES OA CONTRATADA
l. Para a execução dos serviços identificados como Objeto deste Edital, a Pessoa Jurídica contratada
deverá obedecer rigorosamente às referencias do "Manual de instruções do Trabalho Social nos
Programas e Ações do Ministério das Cidades" aprovado através da Portaria no21, de janeiro de 2014,
disponível no endereço www.ministériodascidades.gov.br;

ll. A Pessoa Jurídica contratada deve possuir profissional com formação e qualificação compatíveis ao

trabalho, para figurar como Responsável Técnico pela elaboraÇâo e execução dos serviços- formação
em Serviço Social ou Sociologia; 

^ 
U'
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

lll. A qualificação técnica dos profissionais prestadores de serviço e comprovação de experiência será
representada mediante a apresentação de currículo, bem como a suficiência da equipe para a
execução do Trabalho Social;
lV. A Equipe Técnica dos profissionais do ltamar Guará | devera ser composta minimamente pelos
profissionais: 01 Coordenador das duas êtapas do ltamar Guará I e ll (que poderá ter formação em
Serviço Social, Pedagogia ou Sociologia), 01 Assistente Social do PDST, 2 (dois) mobilizadores sociais
(poderá ter nível médio) e 2 (dois) Estagiário de Serviço Social, todos os profissionais devem
comprovar sua formação, experiência e habilidades em projetos de reassentamento,
habitacionalirecuperação de áreas degradadas.O coordenador terá como atribuição a gestão das duas
etapas do Projeto Técnico Social do ltamar Guará I e ll, realizando o acompanhamento, monitoramento
e avaliação da execução do PDST.
- O Assistente Social terá como atribuição executar todas as ações do PDST, como elaboração e envio
dos relatórios mensais para a lnstituição Financeira, realizar palestras, a avaliação contínua e visitas
domiciliares aos beneficiários do ltamar Guará l, desenvolvendo um acompanhamento sistemático de
todas as ações.
- O Mobilizador Social terá como atividade realizar visitas domiciliares, divulgar o projeto, fazer visitas

v institucionais e realizar a pesquisa de satisfação ltamar Guará ll.
- O Assistente Administrativo apoiará a equipe nas rotinas administrativa de todo o projeto social ltamar
Guará l.
V. A Equipe Técnica dos profissionais do PDST ltamar Guará ll devera ser composta minimamente
pelos profissionais: 01 Assistente Social,2 (dois) mobilizadores sociais (poderá ter nível médio) e 01

Assistente Administrativo (poderá ter nível médio) todos os profissionais devem comprovar sua
formação, experiência e habilidades em projetos de reassentamento, habitacional/recuperação de
áreas degradadas.
- O Assistente Social terá como atribuição êxecutar todas as ações do PDST, como elaboração e envio
dos relatórios mensais para a lnstituiçâo Financeira, realizar palestras, a avaliação contínua e visitas
domiciliares aos beneficiários do ltamar Guará ll, desenvolvendo um acompanhamento sistemático de
todas as ações.
- O Mobilizador Social terá como atividade realizar visitas domiciliares, divulgar o projeto, íazer visitas
institucionais é realizar a pesquisa dê satisfação aos beneficiários do ltamar Guará ll.
- O Assistente Administrativo apoiará a equipe nas rotinas administrativa de todo o projeto social do
Itamar Guará le ll.
Vl. O Quadro Técnico terá estabelecidos suas atribuições e atividades, bem como, suas respectivas
formações proflssionais, número de horas, valor da hora técnica trabalhada e o valor total a ser pago

- por cada proíissional, bem como a designação do profissional que coordenara a execução do PDST do
Itamar Guará I e ll, fazendo o uso do mesmo valor e mesma composição da equipe contratada no
presente termo de referência.
Vll. A equipe executora do PDST deverá ter um espaço físico adequado às necessidades, próximo ao
empreendimento para a rcalizaçáo do Trabalho Social e do Plantão Social, com objetivo de evitar o
deslocamento das famílias. A empresa deverá equipar este espaço com materiais permanentes,
necessários à realizaçáo do Trabalho Social, sem quaisquer ônus advindos dos recursos do Projeto,
considerando que os recursos do FAR- Fundo de Arrendamento Soclal, Náo podem ser destinados a
compra de equipamentos permanente. Este espaço fÍsico deverá ser locado, se necessário.
Vlll. Plantôes Sociais: A empresa contratada deverá realizar plantóes sociais (em dias fixos) dentro
do empreendimento para a realização do Trabalho Social O Plantão Social funcionará em local definido
pela Equipe Técnica do PDST funcionando de segunda a sexta das 08:00 horas as í2:00 e das 14:00
as 18:00 horas. O plantão servirá para acolher e realizar escuta sensível da população beneficiária,
dando informaçóes e esclarecimentos sobre o andamento do projeto social, sobre os direitos e deveres
de cada morador, atender e encaminhar as possíveis demandas, fortalecer os laços de integração
comunitária e realizar as inscrições dos cursos e acompanhamentos dos mesmos,
lX. A Equipe Técnica da empresa contratada deverá registrar todo o processo de execução do trabalho

,AT
/ch#

social desenvolvido com as famílias, por meio de fotos com datas, ofícios, lista de presença em liv
ata em todas as reunióes realizadas, ficha de inscrição dos cursos ofertados, relatórios so
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execução deste contrato

í

avaliaÇões aplicadas com os beneficiários, entre outros, a fim de comprovação da execução de Ob.ieto

do Termo.
X. E de inteira responsabilidade da empresa contratada, obedecer e executar com qualidade o que

está estabelecida no Termo de Referência, no PDST, prezando pela qualidade dos serviços prestados

às Íamílias contempladas pelo programa.
Xl. A responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos e dos serviços executados da empresa

contratada para êsta finalidade, inclusive a promoção de readequaçóes, sempre que detectadas

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto relativo ao Trabalho Social.

XlÍ. Haverá possibilidade de reprogramaçóes das açôes previstas no PDST, sempre que o atraso e

inviabilizar a execução das ações do Trabalho Social, no intuito de compatibilizar o andamento dos

trabalhos.
Xlll. Os custos do PDST deveráo ser elaborados por atividades, em conformidade com âs metas

estabelecidas, e que para cada atividade fique estabelecido qual produto deverá ser entregue pra fins

de comprovação/pagamento de cada uma delas.
XiV n àmprela coniratada deverá exercer rigoroso controle dos cumprimentos de prazos e valores de

acordo com o cronogramas de execução de atividades do PDST vigentes e aprovados pela CAIXA-

GIHAB;
XV. prestar esclarecimentos devidos quando questionados pela Secretaria de Desenvolvimento Social

-SEDES;
XVl. Apresentar o cronograma e plane.iamento mensal de atividades para em têmpo hábil fomentar a

participação dos beneficiãrios nas ações propostas através de metodologia diversificada;

Lvll. Ga;antir o transporte para os participantes dos cursos de geração de renda;

XVlll. Fazer contato prevro com a coordenação da SEDES para a solicitação de disponibilidade dos

espaços para os cursos;
XlX. Éarticipar das reuniões convocadas pela SEDES.

XX. Executar os serviços, objeto do presente termo com prazo de execução imediato, a partir da data

da Ordem de Serviço, na quantidade especificada e local estabelecido;

XXl. pagar todas âs despesas, tais como taxas, impostos, tributos, íretes, seguros, mão de obra,

garantia e todas as outras despesas decorrente da contratação.

ÍXll. A ,e"ponsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou

representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de

serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis
)ülll. Garantii quê a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, náo

eximirá o fornecedor de iotal responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre

as partes.
XX|V. n assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de

05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art." 81 na

Lei 8.666/93.
)üV. O Contratado fica obrigado a apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da

proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da

assinatura do contrato.
XXVI. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,

previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários

Lxvll. Manter durante a eiecução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes por ela

assumidas, todas as condiçóes d; habilitação exigidas nesse termo, apresentando os comprovantes

que lhe forem solicitados pela Contratante
iXVlll. Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições

inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita

execução do objeto.
XXIX. 

-proporcionar 
todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.

XXXI. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Secretaria de

Dêsenvolvimento Social e Serviços Públicos ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a

Ne
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XXX|l. A inadimplência da Contratada, com reíerência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento;

I XXX|ll. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, seguros mão-de-obra, garantia e
todas as despesas decorrentes da contrataÇão;
XXXIV. Executar os serviços, objeto do presente termo com prazo de execuÇão imediato, a partir da
data da Ordem de Serviço, na quantidade especificada e local estabelecido;
XXXV. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da

obrigaçáo assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas;
XXXVI. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avenÇadas e as normas da Lei

8.666/93, respondendo pelas consequências de sua lnexecução total ou parcial;

CLÁUSULA TERCEIRA. DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE
l. Disponibilizar, tempestivamente, as informações e condições necessárias perâ o bom

desenvolvimento dos serviços obJeto deste Termo de Referência;
ll. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato,
visando a sua regularização.
lll. Realizar a supervisão da execuçâo do Projeto de Trabalho Social e Plano de Desenvolvimento
Sócio Territorial.
lV. Analisar e deliberar, em conjunto a CAI)G-GIHAB sobre os pedidos de reprogramaÇão das

atividades.
V Acompanhar a execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO
l. O valor global para a prestaÇão dos serviÇos é de R$

ll. No preço, resultante da proposta vencedora da licitação, incluêm todas as despesas com impostos,

seguros, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviÇos

Pela efetiva execução dos serviços e pelo exato cumprimento das obrigaçóes assumidas, na forma do
Edital de Licitação, a prefeitura efetuará o pagamento à contratada conforme previsto no contrato de
prestação de serviços, mediante a apresentação dos produtos e após a aprovação dos mesmos pela

CAIXA,
lll. Correráo por conta exclusiva da contratada todos os tributos devidos sobre as obrigaçôes

decorrentes do objeto deste Edital, bem como as contribuições a Previdência Social, encargos
trabalhlstas, prêmios de seguro e acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam

necessárias à execução dos serviços contratados, ressalvadas as despesas decorrentes da execução

do Pro.jeto Técnico de Trabalho Social.
lV O valor para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social será de R$
(-), que deverá ser aplicado mediante cronograma físico-

financeiro aprovado e todas as despesas efetuadas deverão ser comprovados mediante notas fiscais e
recibos condizentes com cada despesa.
V O repasse das parcelas ocorrerá de acordo com o cronograma de desembolso físico-financeiro

aprovado (parte integrante do PDST a ser apresentado), em total coníormidade com as metas,
produtos e prazos estabelecidos, contendo em 08 meses as atividades a serem desenvolvidas. O
repasse ocorrerá mediante a apresentação do Relatório e seus anexos. O Relatório de
Acompanhamento de Trabalho Técnico Sociel - O Relatório de Acompanhamento de Trabalho

Social visa comprovar a realizaçáo das atividades conforme previstas no Projeto, bem como justificar a

impossibilidade de realizaçâo e a avaliação da efetividade das açôes para que, se necessário,
reprogramá-las. O Relatório, conforme modelo disponibilizado pela GIHAB, deverá conter os seguintes
documentos em anexo: Relatório Social, registro fotográfico com data, lista de frequência, cópia da ata

de reuniâo (se houver), avaliação das atividades desenvolvrdas, Íichas de registro de acompanhamento
individual das famílias, cópia do material de divulgação utilizado, material didático e outros documentos
relacionados à execução do Trabalho Social, ou seja, no relatório social mensal serão registra
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todas as atividades realizadas constantes no projeto, as que foram realizadas e as que não foram
possíveis de realizar no mês previsto, com suas respectivas justificativas, onde deverá também, prever
no relatório uma data gara realizar as açôes que não foram cumpridas. Além de conter tudo que
aconteceu no empreendimento durante o mês, rêferente ao Trabalho Social, o Relatório ainda deverá
conter:
Vl. A metodologia utilizada nas atividades, número de particrpantes, parceiros envolvidos, resultados
alcançados e sua correlação com os objetivos específicos previstos no PTS e no PDST;
. AvaliaÇão das atividades pela comunidade e pela equipe executora;
. Despesas do período em referência;
r A assinatura dos responsáveis técnicos da Pessoa Jurídica executora do trabalho, em conjunto
com representantes da Prefeitura Municipal de lmperatriz.

Vll. Destacamos que os materiais a serem produzidos (folders, cartilhas, outros) deverão ser
adequados ao público a que se destina, em termos de linguagem e atratividade. Os Relatórios
de Acompanhamento do Trabalho Social deverão ser preenchidos e entregues
impreterivelmente até O 5'DIA ÚTlL DÊ CADA MÊS. Após a assinatura do contrato, o repasse das
parcelas poderá soírer alterações, de acordo com a execução das atividades.
CLAUSULA QUINTA. DO CRITERIO DE REAJUSTE
L Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e
a retribuição da Administração para a justa remuneração será efetuada a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
| - A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato previstas nos art. 86 e 87 da Lei no 8.666/93,
fixa-se em 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
ll -A contratada, pela inexecução, parcial ou total, ou atraso injustificado íicará sujeita à aplicação das
sansões administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93.
lll - Ocorrerá a rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do art. 78, da Lei 8.666/93, bem
como aos efeitos constantes nos arts. 79 e 80, da referida Lei.
CLÁUSULA SÉTlMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
I. O prazo para execução dos objetos neste termo é de 12 (doze) meses, sendo obrigatoriamente 08
meses para execução das açôes do PDST, período que deverá estar explicitado no Cronograma Físico/
Financeiro do PDST.
í1. A prorrogaÇão do prazo previsto no subitem anterior somênte será admitida nas condiçôes
estabelecidas no parágraío lo, incisos I a Vl, Art. 57 da Lei No 8666/93.
llí. As CondiçÕes de reajuste, repactuaÇões, equilÍbrio econômico-financeiro, rescisão, sanções e as
demais normas deste termo de referência, deverâo constar em cláusulas da minuta do contrato.
CLÁUSULA OITAVA. DAS DESPESAS
l. As despesas decorrentes da prestação de serviços do presente correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
ll. Valor Dota o Orçamentária ltamar Guará I

"s

FichaUnidade Orçamentária: 1 6.001.08.482.0032. 1 301

Projeto/ Atividade: Minha Casa Minha Vida - PMCMV
(Empreendimento ltamar Guará l) Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial - PDST)

0034Í\ilaterial de Consumo í ÃoÕ3.3 90.30 99

3646 00133903099 Material de Consumo

Unidade Orçamentária: 16.001.08.482.0032.1301
Projeto/ Atividade: Minha Casa Minha Vida - PMCMV
(Empreendimento ltamar Guará l) Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial -PDST)

1600 00343.3.90 39 99 Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
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Ficha FonteUnidade Orçamentária: 1 6.001.08.482.0032.1301
Projeto/ Atividade: Minha Casa t\Iinha Vida - PMCMV
(Empreendimento ltamar Guará ll) Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial -PDST)

1599 00343 3.90.30 99 Material de Consumo

3646 001Material de Consumo

Ficha Fonte

3.3 90.39.99 Ouúos Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

3647 001Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica3 3.90.39 99

3.3.90 39 99 Outros ServiÇos de terceiros - Pessoa Jurídica 3647 001

lll. Valor Dota oO mentária ltamar Guará ll

e20n?noo

Socioterritorial -PDS

cLÁUSLA NONA - DO PRAZO DE INíCIO DA EXECUçÃO E FORNECIMENTO
l. O Prazo de execução do Plano de Desenvolvrmento Socioterritorial - PDST será de 08 (oito) meses,
de acordo com o Cronograma do Termo de Referência. Todas as atividades deverão ser registradas
com fotos, atas, listas de presença e outros documentos considerados pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
l. A FISCALIZAÇÃO da execução dos serviços será feita pela SEDES, através de seus representantes,
equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, o
Termo de Referência, Projeto de Trabalho Técnico e Social, os prazos, as condições do Edital, a
PROPPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato.
ll. A Secretaria de Desenvolvimento Social designará através de portaria o seu representante na
qualidade de fiscal, para recebimento e atesto do trabalho executado, objeto deste Contrato, Trabalho
Social, para acompanhar o processo dê fiscalização do contrato, até a prestação Íinal do serviço, ou
outros representantes, especralmente designados, que anotarão em registro próprio todas as
ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na
forma do Artigo 67,§ ío e 20, da Ler no 8.666, de 21.06.93.
lll. Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso nâo previsto no Edital, no Termo de Referência, Projeto de Trabalho
Técnico e Social, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da SEDES, nos Regulamentos e em
tudo mais que, de qualquer formâ, se relacione, direta ou indiretamente, com os serviços em questão e
seus complementos, ouvida a autoridade do órgão.
lV As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes a Administraçáo.
V. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

§1o - Compete. ainda. especificamente à FISCALIZAÇÃO:
o A pessoa designada em portaria fará o acompanhamento sistemático da execução das
atividades do Trabalho Social, será informado com antecedência das atividades a serem realizadas.
. Possuir graduação em Serviço Socaal ou Pedagogia com experiência de prática profissional em
ações socioeducativas em intervenções de habitação.
o Comunicar à Contratada, através do fiscal designado, qualquer problema quê ocorra
durante a execução dos serviÇos;

/
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. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado no cronograma anexo ao termo de
referência;
. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
ObrigaÇões Contratuais;
. lnÍormar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento e exigir a

sua substituição ou reparação, conforme o caso,
. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da
execução do objeto deste Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;
. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;
. Relatar oportunamente a SEDES ocorrência ou circunstância que acarretar
dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA RESCISÃO DO CONTRATO
l.A inexecução total ou parcial do contrato ensêja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências
prescritas nos artigos 77 a81 da Lei n0 8.666/93, de 21106193.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA . SUBCONTRATAÇAO
l.O contratado não poderá ceder, sub-rogar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste Contrato por
não haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar mediânte prévia autorização, por escrito,
observando-se, quando concedida autorização para subcontratação, celebrar com terceiro a quem
subcontratar, Contrato com inteira obediência aos termos do Conúato original firmado com a SEDES e

sob a sua inteira em exclusiva responsabilidade e não poderá ultrapassar do valor do objeto
contratado, na forma determinada pela SEDES.
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de lmperatri/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios ortundos da execução destê Contrato.
E, para ftrmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente
instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela

Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz (MA), _ de de 2019

NTE
ala Í\/unicipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEÍVUNHAS

CPF

C
J
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PREGÃO PRESENCIAL NO 02íl2O19.CPL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO lNC. V DO ART. 27 DALÉl8.666/93

DECLARAÇAO

(Nome dâ Empresa)-, inscrito no CNPJ/MF sob no

intermédio do seu representante legal o(a) S(a)
Carteira de ldentidade no e do CPF no

por

-3:rffi:::

disposto no inc. V do arl.27 da Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de
\/ 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

rnsalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

(data)

(representante legal)

(Observaç ão: êm caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Ne
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PREGÃO PRESENCIAL N' 021/2O,I9.CPL

ANEXO V

MoDELo DE DECLARAçÃo oE cIÊI.IcII E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n" 02112019-
CPL, realizado pela Prefeitura i/unicipal de lmperatriz, e coníorme exigências legais, que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(MA), _ de de 2019

Representante Legal da Empresa
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