
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 722-1139.CEP: 68.750-00 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 

OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 

CAPACITAÇÃO, CURSOS, OFICINAS E PALESTRAS SOCIOEDUCATIVAS PARA OS 
BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURUÇÁ. 
 
JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto apresenta o Plano de Trabalho para realização das ações 
socioeducativas, capacitações, oficinas, seminários e cursos de qualificação profissional com 
usuários dos programas e serviços da Secretaria de Assistência Social, Equipe Técnica, Conselho 
Tutelar e demais conselhos ligados à Assistência Social. Assim também, como crianças e 
adolescentes e famílias usuárias das políticas setoriais (educação e saúde) envolvidas nas 
condicionalidades do Programa Bolsa Família. 

O referido projeto visa atender aos anseios dos usuários, equipe técnica e gestão da 
Política de Assistência Social, através da promoção de melhoria na prestação dos serviços e na 
qualidade de vida da população usuária da Assistência Social no município de Curuçá, considerando 
que a busca pela qualificação e atualização profissional é, uma política governamental, que enfatiza 
a necessidade de ampliar a inserção no mercado de trabalho. 

Nesta perspectiva, toda iniciativa no sentido da qualificação e aprimoramento 
profissional deve ser ressaltada, assim, como o acompanhamento das famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família no que diz respeito às condicionalidades de inserção e permanência no 
Programa e a qualificação da mão de obra, como objetivo a superação da situação de 
vulnerabilidade e pobreza destas famílias. Para isso é necessário que se fomente ações que 
contribuam com a qualificação profissional, empoderamento e protagonismo das famílias 
assistidas. 

O projeto objetiva também atender os profissionais e demais usuários da Política de 
Assistência Social, em especial os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nas 
diversas faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens e idosos) onde a cada dia convivemos com 
diversas situações conflitantes na sociedade, fruto de rompimento de vínculos familiares e sociais. 

A oferta de cursos de qualificação profissional, como forma de incentivo ao 
empreendedorismo e promoção social, o município contribui para o amadurecimento educacional e 
pessoal dos sujeitos, constituindo mudanças no contexto econômico e social da comunidade local. 
Através da qualificação profissional e social é possível acrescentar melhorias significativas no 
desenvolvimento econômico do município e ao mesmo tempo oportunizar melhoria da qualidade 
de vida, com objetivos e metas, inspirados em valores universais da educação para os direitos 
humanos, contribuindo assim para a formação de uma sociedade democrática e para o 
desenvolvimento integral do ser humano, através da qualificação e valorização dos profissionais e 
beneficiários assistidos pelo município. 

As Capacitações oficinas e palestras socioeducativas com beneficiários e usuários dos 
programas sociais, propiciam a problematização e reflexão crítica das situações vividas em seu 
território, além de questões muitas vezes cristalizadas, naturalizadas e individualizadas. As 
palestras consistem em exposições orais a respeito de um tema, que atendam expectativas e 
necessidades das famílias. É a forma mais aberta de participação comunitária dos serviços de 
atenção integral a família-PAIF e SCFV, desta forma, representa importante instrumento de 
divulgação do CRAS, CREAS e inserção de novas famílias em suas ações. 

Assim, em conformidade com as diretrizes da Política Pública de Assistência Social e 
de incentivo a promoção social e qualificação profissional, a Prefeitura Municipal de Curuçá Pá, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, ofertarão atividades socioeducativas 
(palestras e oficinas), seminários, capacitações e cursos de qualificação, de acordo com a demanda 
apresentada no município e as diretrizes da Política de Assistência Social. 
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OBJETIVO GERAL: 

Melhorar os serviços prestados aos Usuários da Política de Assistência Social, 
possibilitando melhoria na qualidade de acesso aos bens e serviços ora ofertados no município de 
Curuçá - Pará. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Promover a adequação das ofertas de cursos de aperfeiçoamento laboral, visando melhor 
qualidade de vida e Promover a qualificação do quadro de pessoal para o desempenho de 
atividades; 
 Utilizar metodologias de ensino compatíveis com avanço nas tecnologias  com as mudanças nos 
processos de produção e gestão; 
 Qualificar sujeitos de transformação social junto às políticas públicas; 
 Fortalecer as Instâncias de Controle social; 
 Fortalecer o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes; 
 Acompanhar os usuários e familiares dos SCFV; 
 Acompanhar famílias atendidas no PAIF; 
 Acompanhar os beneficiários do Programa Bolsa família. 
 
PRINCÍPIOS NORTEADORES: 

Quanto às ações voltadas à Política Nacional de Assistência Social – PNAS em 
consonância com o disposto na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, capítulo II, seção I, artigo 
4º, rege-se pelos seguintes princípios democráticos: 
I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica; 
II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas; 
III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação 
vexatória de necessidade; 
IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 
V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos 
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

A Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas 
setoriais, considerando as desigualdades sócio territoriais, visando seu enfrentamento, à garantia 
dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais. Sob essa perspectiva, objetiva: 
•       Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, especial para 
famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; 
•       Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso 
aos bens e serviços sócios assistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; 
•       Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que 
garantam a convivência familiar e comunitária. 
 
METODOLOGIA 

Os cursos e capacitações serão ministrados, seguindo a metodologia fundamentada 
nos conceitos e ideias inerentes a cada área e cuidadosamente voltada para a construção 
participativa e coletiva do conhecimento, vinculando as experiências prévias dos usuários e 
técnicos como forma de valorização das vivências dos mesmos.. 

As palestras e oficinas socioeducativas e socialização serão executadas de forma 
participativa, elaboração e construção de material relacionado ao tema trabalhado e vivências dos 
participantes.  
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Os temas serão escolhidos baseado nos objetivos dos Programas Sociais, nas diretrizes 
da Política Nacional de Assistência Social, na Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais e 
na LOAS. 
 
Carga Horária  

Os cursos de qualificação terão carga horária de  30 (trinta) e 40 (quarenta) horas,  
dependendo da especificidade. 

As capacitações técnicas e seminários, terão carga horária de 6 (seis) e 8 (oito) horas, 
de acordo com o tema e aprendizagem.  

As palestras e oficinas terão carga horária de 1:30 (uma hora e trinta minutos), 02:00 
(duas), 4 (quatro) e 8 (oito) horas, em conformidade com os temas, participação dos envolvidos e 
material a ser trabalhado/confeccionado. 
 
Público Alvo: 

Este projeto é destinado aos usuários da política de assistência social, atendidos nos 
programas sociais existentes no município (crianças, adolescentes, jovens, famílias, idosos), aos 
parceiros e políticas setoriais voltados a questão social (Educação e Saúde), aos Trabalhadores do 
SUAS, Controle Social, Sistema de Garantia de Direitos e Agentes Públicos envolvidos no 
fortalecimento e promoção social, na Zona Urbana e Rural do município e sociedade civil de Curuçá 
e o Órgão Gestor da Assistência Social. 
 
VALOR 

Os serviços objeto desta licitação terão valor global máximo de R$ 
...............................(................................reais). 
CERTIFICAÇÃO: 

A empresa contratada deverá elaborar, imprimir e entregar os Certificados a todos os 
participantes. Os detalhes referentes a carga horária, ministrante e conteúdo bem como a arte 
deverão ser acordados com a Secretaria Municipal de Assistência Social. 
AVALIAÇÃO: 

A empresa contratada deverá aplicar ao final de cada serviço realizado, um 
questionário que deverá ser preenchido pelos cursistas e entregue a instituição formadora e a 
Secretaria Municipal de Assistência Social abordando os seguintes itens: 

 Desempenho do formador facilitador; 
 Satisfação com a metodologia aplicada; 
 Interesse mutuo demonstrado; 
 Agilidade na solução de possíveis problemas identificados; 
 Analise dos conteúdos aplicados. 

 

PLANILHA DE ATIVIDADES E CUSTOS 

ITEM DESCRIÇÃO C/H QUANT 
Nº 

PARTICIPANTES 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
Capacitação para 
entrevistadores do Cadúnico  

08:00 1 -     

2 
Capacitação sobre os sistemas 
da Rede SUAS 

08:00 1 -     

3 
Capacitação sobre o Sistema de 
Informação do PBF 

08:00 1 -     

4 
Capacitação para Trabalhadores 
do SUAS do CRAS e CREAS 

08:00 1 -     
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5 

Oficina de capacitação com os 
Técnicos do SCFV- Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos 

08:00 1 -     

6 

Oficina de Planejamento com 
Orientadores do SCFV- Serviço 
de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos 

08:00 2 -     

7 

Oficina de capacitação para o 
CMDCA – Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e Conselho Tutelar 

08:00 1 -     

8 
Oficina de capacitação para o 
CMAS – Conselho Municipal de 
Assistência Social 

08:00 1 -     

9 
Oficina com famílias do PBF 
sobre a importância das 
Condicionalidades 

04:00 2 -     

10 Curso de Corte e Costura 40:00:00 3 25     

11 Curso de Cabeleireiro 40:00:00 3 25     

12 Oficina de Culinária 08:00 4 25     

13 
Palestra sobre Temas diversos 
(demanda/vivência dos 
usuários 

01:30 50 -     

14 

Oficinas Socioeducativas – 
temas diversos ( 
demanda/vivência dos 
usuários) 

02:00 30 -     

15 
Oficina de Socialização e 
Cuidados pessoais  

08:00 6 30     

16 Oficina de Artesanato 08:00 20 30     

17 Oficina de Arte 04:00 20 30     

18 Gestão de Pessoas 04:00 4 20     

19 Liderança na Prática 04:00 4 20     

Valor Total do Projeto   

 
PRAZO DE EXECUÇÃO 
Este projeto tem como meta de execução no período de 12 (doze) meses contados a partir da 
assinatura do contrato podendo ser acrescido e prorrogado por igual período, na forma dos artigos 
57, II, e 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desse Termo de Referência correrá a conta de recursos 
específicos consignados nos orçamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Curuçá 
Exercício 2019. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços realizados serão acompanhados por um técnico indicado pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, com o objetivo de dirimir quaisquer dúvidas que possa surgir no 
período de Contrato, sem prejuízo de plena responsabilidade da empresa perante a Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Aos profissionais indicados para fiscalizar a execução dos serviços 
caberão as seguintes atribuições: 

a) Impedir a utilização de qualquer componente que seja enquadrado nos padrões de 
qualidade; 

b) Exigir o cumprimento de todos os itens componentes deste Termo de Referência; 
c) Notificar a empresa por escrito, os possíveis casos da execução dos serviços em desacordo 

com o Termo de Referência; 
d) Comunicar a autoridade competente qualquer anormalidade ocorrida na realização dos 

serviços, durante a vigência do Contrato; 
e) Propor e acompanhar pesquisa de opinião junto aos servidores municipais, com vistas a 

determinar o grau de satisfação dos serviços oferecidos. 
f) Encaminhar as autoridades superiores em tempo hábil decisões e providências que 

ultrapassem sua competência.  
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
Incumbe ao CONTRATANTE  
a) Acompanhar a execução contratual através de técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Cidadania;  
b) Disponibilizar os locais de realização dos cursos; 
c) Prover todos os meios necessários a realização do objeto do contrato, particularmente aqueles 
em que lhe são afetos;  
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio do setor competente.  
e) Elaborar normas e procedimentos operacionais destinados à perfeita execução do contrato. 
f) Realizar o pagamento em parcelas correspondentes a cada etapa dos serviços realizados pela 
Contratada.   
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das outras obrigações requeridas nesta Licitação, a empresa vencedora ficará 
obrigada a: 
a) Elaboração do material didático utilizado nos cursos de formação continuada e qualificação 
profissional.  
b) Convocação, seleção, treinamento e pagamento dos profissionais responsáveis pela execução dos 
cursos;  
c) Fornecimento de todo material necessário para realização dos cursos de Formação Continuada e 
Qualificação Profissional objeto deste Edital;  
d) Escalar pessoal de apoio que deverá ter nível de escolaridade mínimo de Graduação nas áreas 
que compõem o objeto desta licitação e/ou áreas afins;  
e) Organização das providências atinentes ao transporte de pessoal e do material a ser utilizado por 
ocasião dos cursos; 
f) Pagamento de todas as despesas, impostos e obrigações sociais, tributárias e previdenciárias;  
g) Apresentação de cronograma das atividades desenvolvidas e relativas à estrutura e à 
organização dos cursos;  
h) Manter durante toda a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no presente Edital 
 
 
 
 
 

ARIANA ALMEIDA DA SILVA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 


		2019-04-01T09:07:43-0300
	ARIANA ALMEIDA DA SILVA:78275970253


		2019-04-01T10:09:23-0300
	ELIZABETE MOREIRA DA SILVA:69717818215




