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EDITAL 

 
 

LICITAÇÃO Nº 2/2017-00003 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

ÓRGÃO REQUISITANTE: SEC. MUN. DE SAÚDE  

LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS 

LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS. 

LOCAL DA REUNIÃO: SALA DA LICITAÇÃO, PREDIO DA PREFEITUR A MUNICIPAL, 2ª 

RUA, 281-CENTRO. 

 
 

O Município de SOURE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, representada neste ato pela 

Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que, 

em obediência ao que preceitua as normas gerais da Lei Federal 8.666/93 e demais normas complementares, 

fará realizar licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo “TÉCNICA E PREÇO” visando 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EM 

SAÚDE AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE SOURE, CONFORME PROJETO, de acordo com as 

disposições deste instrumento e seus anexos. 

 

Os Envelopes n.º 01 "DOCUMENTAÇÃO", n.º 02 " PROPOSTA TÉCNICA " e   n.º 03    “PROPOSTA 

COMERCIAL¨ serão recebidos, em invólucros opacos e lacrados, na Comissão de Licitações, situada na 2ª 

RUA, 281 - CENTRO - SOURE, até o dia 17 de Outubro de 2017, às 08:00 horas, no local supra citado. 

 

I - OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EM 

SAÚDE AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE SOURE, CONFORME PROJETO. 
 

2 - Os serviços serão executados  obedecendo rigorosamente aos termos deste Edital, seus anexos . 

 
III - INFORMAÇÕES RELATIVAS À LICITAÇÃO: 
 

3.1. As informações administrativas relativas à Licitação serão prestadas pela Comissão de Licitações, 

situada na 2ª RUA, 281 - CENTRO  – SOURE. 

 

3.2. As informações relativas à Licitação serão repassadas também pela Comissão de Licitações, 

através do e- mail: sourelicitacao@gmail.com. 

 

3.3. A Comissão Permanente de Licitação fornecerá as expensas dos interessados o edital e seus anexos, 

bem como outras informações que ao seu critério sejam consideradas indispensáveis ao pleno conhecimento 

desta Tomada de Preços. 
 

3.4 A Comissão Permanente de Licitação poderá, antes da data limite para apresentação das propostas, 

introduzir aditamentos, modificações ou revisões no edital, sob forma de adendo, encaminhando o inteiro teor 

das alterações a todos os interessados que tenham adquirido o edital desta Tomada de Preços, por carta, ofício 

ou publicação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, não 

alterar a formulação da proposta. 
 

3.5. Caso as datas previstas para os eventos da presente TOMADA DE PREÇOS seja declarada como 

mailto:licitacao@gmail.com.
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feriado ou ponto facultativo, e, não havendo retificação da convocação, serão estes realizados no primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo local, dia e hora previstos. 
 

3.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser 

convidados a colaborar com a mesma, assessorando-a, quando necessário, profissionais de reconhecida 

competência técnica e não vinculados, direta ou indiretamente, a qualquer dos licitantes, ligados ou não ao 

Poder Executivo Municipal. 
 

3.7. Deverá ser apresentada pela empresa licitante, Carta de Credenciamento do representante da 

mesma na licitação, quando não se tratar do seu titular. A carta de credenciamento deverá ser firmada pelo 

responsável legal da proponente com firma reconhecida e junto a ela deverá constar cópia do documento de 

identidade do credenciado. 

3.7.1. O não cumprimento deste item não acarretará a inabilitação do licitante, podendo, se atendido as 

exigências deste Edital, competir em igualdade de condições com os demais, porém a pessoa representante 

será mera portadora das referidas propostas não tendo direito à manifestar – se no certame. 

 

3.7.2 Será permitida a participação de apenas um representante especificamente designado, de cada 

proponente, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação. 
 

IV - DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 

4.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na 

aplicação da Lei, devendo o pedido ser protocolado até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes de habilitação. 
 

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital de licitação perante a Administração o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 

4.2.1. Considerar-se-á como licitante para o subitem acima, aquele que demonstrar, através de 

documentação acostada às suas razões de impugnações, sua devida representação. 
 

4.2.2. Caso não comprove sua representação, conforme disposto anteriormente, será recebido à 

impugnação como se tivesse sido interposta por cidadão, devendo obedecer ao prazo constante no §1.º do art. 

41 da Lei 8.666/93, sob pena de intempestividade. 

 

V - DA PARTICIPAÇÃO: 
 

5.1. Poderão participar da licitação Empresas inscritas em no Registro Cadastral da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SOURE, ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 3 (três) dias 

úteis antes da abertura do certame, conforme especificado neste edital. 

 

5.2. Não será permitida a participação de consórcios. 

5.3. Será vedada a participação de empresas na licitação quando: 

5.4.   Não sejam especializadas no ramo do objeto desta licitação, não estejam legalmente constituídas e 

que não comprovem sua habilitação, conforme disposto neste edital; 

5.5. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

5.6 - Impedidas de licitar e/ou contratar com o Município de SOURE; 

5.7. - Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

VI - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO: 
 

6.1. No local mencionado no preâmbulo, até a data e hora estabelecidas, a Comissão de Licitações, 
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receberá devidamente lacrados os invólucros nºs. 01, 02 e 03 concernentes aos Documentos de habilitação e 

Proposta Técnica e Proposta de Preços de cada participante. 

 

6.2. Os licitantes deverão entregar até às 08:00 horas do dia 17 de Outubro de 2017, na sala da 

Comissão de Licitação, sua Documentação, Proposta Técnica e sua Proposta de Preços em 03 (três) 

envelopes opacos, indevassáveis, rubricados, contendo na parte exterior os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE I – HABILITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de SOURE (Razão Social completa do licitante) 

Ref. Edital de Tomada de Preços nº2/2017-00003 

 

ENVELOPE II - PROPOSTA TÉCNICA 

Prefeitura Municipal de SOURE (Razão Social completa do licitante) 

Ref. Edital de Tomada de Preços nº. 2/2017-00003 

 

ENVELOPE III - PROPOSTA COMERCIAL 

Prefeitura Municipal de SOURE (Razão Social completa do licitante) 

Ref. Edital de Tomada de Preços nº. 2/2017-00003 

6.3. Os dois invólucros deverão constar em lugar visível, a titulação do seu conteúdo: Envelope n.º 1 

Documentação; Envelope n.º 2 Proposta Técnica e Envelope n.º 3 Proposta de Preço - nome, endereço da 

Empresa, número  do Edital,  e/ou número do processo, e/ou objeto do Edital. 

 

6.4. No horário estabelecido a Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura do invólucro 

n.º 01, conferirá e rubricará todo o conteúdo que, em seguida, também será examinado e rubricado pelos 

representantes legais ou procuradores das Empresas participantes presentes que assim o desejarem. 
 

6.4.1 Abertos os envelopes de Habilitação, não serão aceitas desistências de propostas seja a proposta técnica 

ou proposta de preços, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

6.5. Da decisão quanto à habilitação ou inabilitação dos participantes, será dada ciência às 

interessadas na própria sessão ou através de publicação na imprensa oficial. 

 

6.6. A Comissão Permanente de Licitação, encerrada a 1ª fase do certame, após o transcurso do prazo 

para eventuais recursos, ou havendo desistência expressa de recurso pelas licitantes, procederá a abertura do 

Envelope n.º 02 – Proposta Técnica das participantes habilitadas, em sessão Pública. 

 

6.7. O ENVELOPE 2 - PROPOSTA TÉCNICA e o ENVELOPE 3 - PROPOSTA COMERCIAL de 

licitantes inabilitados serão devolvidos, devidamente lacrados, aos respectivos proponentes, desde que 

decorrido o prazo legal e não tenha havido recurso, ou após denegação deste. 

 

6.8. Verificadas as pontuações alcançadas pelos proponentes em suas qualificações, serão abertos os 

envelopes contendo as propostas comerciais, não havendo tempo suficiente, será marcados dia e hora para a 

sessão pública de abertura dos envelopes de propostas comerciais. 
 

6.9. Feitos os cálculos estabelecidos neste Edital será indicada a ordem classificatória final do certame. 
 

6.10. A Comissão Permanente de Licitação, rubricados os documentos apresentados, poderá interromper 

a sessão de julgamento para diligências e cálculos, retomando a sessão, não havendo possibilidade poderá 

reagendar a sessão segundo as regras comumente adotadas pela Administração. 
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6.11. Os recursos serão processados e julgados nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 

6.12. É facultada à Comissão Permanente Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

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

documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
 

6.13. Qualquer licitante, através de seu representante legal, poderá fazer constar em ata seus reclames, 

ficando a critério dos membros da Comissão considerá-los ou não, não possuindo, entretanto, efeito de 

recurso, que tem seu próprio procedimento. 
 

6.14. De todas as reuniões realizadas serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todas as 

propostas apresentadas, as reclamações, as impugnações e demais ocorrências que interessarem ao julgamento 

da licitação. 
 

6.15. As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão, a juízo da Comissão Permanente de Licitação, 

por esta resolvida durante as mesmas ou deixada para ulteriores deliberações, na forma da Lei. 
 

6.16. O encaminhamento dos envelopes pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

previstas neste edital. 
 

VII - FASE DE HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO INVÓLUCRO N.º 01 - 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: 

7.1. As Empresas cadastradas no cadastro de fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SOURE, possuidoras de Certificados de Registro Cadastral em que constem expressamente o atendimento às 

disposições da Lei Federal 8.666/93, deverão apresentar no Envelope n.º 01 o referido Certificado de Registro 

Cadastral, comprovando a inscrição do licitante no ramo de atividade condizente e compatível com o objeto 

desta licitação. 

 

7.1.2 Também deverá anexar ao invólucro de habilitação os documentos referidos no item 7 deste edital e 

seus subitens. 
 

7.2. As Empresas que não possuam registros cadastrais referidos no item 7.1 nos termos do disposto 

no parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Federal n.º 8.666/93, deverão apresentar os documentos a seguir 

relacionados, até 3 (três) dias úteis antes da abertura do certame, na Comissão de Licitações, situada na 2ª 

RUA, 281 - CENTRO , que será considerada especificamente para a Habilitação na licitação, devendo 

apresentar no Envelope  n.º 1, o protocolo de entrega  da referida documentação. 

 

7.2.1. Capacidade Jurídica 

 

7.2.1.1. Registro Comercial no caso de Empresa individual; 

 

7.2.1.2. Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado onde se situa a sede ou 

domicílio da licitante e ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados em se tratando de 

sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores. 

 

7.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria 

em exercício; 
 

7.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
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quando a atividade assim o exigir. 

 

7.2.2. Capacidade Técnica 

 

7.2.2.1. Atestado(s) de fornecimento anterior, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, condizente e compatível com o objeto da presente licitação, através do qual fique comprovada a 

capacidade de fornecimento do mesmo. 
 

7.2.2.1.1. Em sendo o atestado expedido por pessoa jurídica de direito público, deverá ser apresentado 

contendo a devida identificação do emitente e de seu subscritor, por exemplo, C.N.P.J., endereço, telefone, 

nome, R.G., etc... 

7.2.2.1.2. Na hipótese de Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, o mesmo deverá 

vir acompanhado da respectiva Nota Fiscal original ou cópia autenticada. 

7.3. Apresentar DECLARAÇÃO que a licitante, no ato da assinatura do contrato, irá comprovar que 

possuem em seu quadro técnico os profissionais indicados para compor a Equipe Técnica. 
 

7.4. Apresentar Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos responsáveis técnicos no conselho 

profissional competente a seguir. 
 

a) Empresas e profissionais no Conselho Regional competente, sendo inválida a certidão que 

não apresentar rigorosamente a situação atualizada da empresa. 

7.5. Comprovação de que a empresa possui em seu quadro técnico(s) permanente, responsável (eis) 

técnico(s) detentor (es) de atestado(s) de capacidade técnica. 

7.5.1. A comprovação pela licitante do vínculo do responsável técnico será feita por meio de um dos 

seguintes documentos ou por meio de declaração futura de contratação emitida pela empresa: 
 

a) Empregado – apresentar cópia do registro de Contrato de Trabalho constante da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE); 
 

b) Profissional Autônomo – apresentar cópia do Contrato de Prestação de Serviços com a 

empresa, devidamente publicada, em se tratando de Sociedade Anônima; 
 

c) Sócio – apresentar cópia do Contrato Social em vigor, devidamente registrado, consolidado ou 

com a última alteração. 
 

7.6. Idoneidade Financeira 

 

7.7. Certidão negativa de falência ou concordata, Recuperação Judicial ou extra Judicial expedida pelo 

Distribuidor Judicial da Comarca sede da proponente, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data de 

abertura das Propostas deste Edital, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 
 

7.8. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

7.9. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ); 

 

7.10. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou 

sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

 

7.11   Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
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7.12. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com validade na data de abertura da licitação. 

 
 

7.13. Poderá a empresa anexar ao invólucro de habilitação, Procuração constituindo a pessoa que 

representará a interessada na licitação, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive 

para receber intimações e, eventualmente, desistir de recursos. Devem ser observadas as seguintes regras: 

 
7.13.1. A não apresentação não será motivo de inabilitação, impedindo a licitante tão somente de se 

manifestar durante os trabalhos de julgamento, exceto se o procurador assinar documentos em nome da 

Empresa/licitante, hipótese em que a procuração deverá obrigatoriamente ser anexada à documentação, sob 

pena de inabilitação ou desclassificação,  conforme o caso. 

 

7.13.2. As procurações serão retidas pela Comissão Permanente de Licitação e juntadas ao respectivo 

processo de licitação. 

 

7.14. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por membro da Comissão Permanente de Licitação, ou 

publicação em órgão de imprensa oficial, exceto quando constar no próprio documento que sua validade 

depende da apresentação do original. 

 

7.15. Os documentos apresentados deverão estar com prazo de validade especificado no próprio 

documento ou Lei em vigor, na data de abertura do invólucro n.º 1. Caso não seja especificado no 

documento, o referido prazo de validade será de 06 (seis) meses  a partir de sua expedição. 

 

7.16. Todos os documentos expedidos pela Empresa deverão estar subscritos por seu representante 

legal ou procurador, com identificação clara de seu subscritor. 

 

7.17. Toda a documentação necessária à habilitação deverá, preferencialmente, ser relacionada, 

separada e colecionada  na ordem estabelecida neste Edital. 

 

VIII - DO INVÓLUCRO N.º 02 – PROPOSTA TÉCNICA: 
 

8.1. A Proposta Técnica deverá ser redigida com clareza e de modo a oferecer fácil compreensão, 

apresentada preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente, impressa em 1 (uma) via 

elaborada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, numeradas, rubricadas em todas as suas folhas e assinada na 

última pelo representante legal da empresa proponente. 

 
8.2. A Proposta Técnica visa à avaliação dos conhecimentos básicos da licitante com relação ao objeto 

licitado, além de permitir a verificação da capacidade e conhecimento técnico da licitante e da sua equipe. A 

Proposta Técnica, contendo textos descritivos, tabelas, gráficos, fotos e outros dados, deverá abranger 

obrigatoriamente os elementos abaixo relacionados: 

 
 Conhecimento do Assunto 

 Plano de Trabalho e Metodologia 

 Equipe Técnica e Estrutura Organizacional 

 

 
8.3. Os documentos deverão ser apresentados em única via, em papel timbrado da licitante, no formato 
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A4, na fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5. Gráficos, tabelas e ilustrações poderão 

ser apresentadas em tamanho A3, totalizando no máximo 50 (cinquenta) páginas. Os textos deverão ser 

redigidos com clareza e de maneira metódica e racional, de modo a oferecer fácil compreensão, com todas as 

folhas assinadas ou rubricadas manualmente pelo representante legal da Empresa licitante ou por seu 

procurador legalmente constituídos. 
 

8.3.1 Conhecimento do Assunto 

 
8.3.1.1. O Conhecimento do Assunto será demonstrado através de exposição de, no máximo, 20 (vinte) 

páginas de texto, compreendendo: 

 
8.3.1.2. Caracterização da População e da Área de Interesse do Projeto; 

 
8.3.1.3. Conhecimento/apresentação das particularidades que poderão influenciar nas soluções de 

projeto, considerando as condições locais e de ordem legais/institucionais; 

 
8.3.1.5. Essa exposição poderá conter figuras, fotos e mapas condizentes com o conteúdo descrito acima. 

 
8.3.2 Plano de Trabalho / Metodologia 

 
8.3.2.1. A partir das diretrizes descritas no Termo de Referencia desta licitação, a licitante deverá 

apresentar e justificar a metodologia a ser adotada para realizar os trabalhos da área social. 

8.3.2.3. será necessário que a licitante analise os principais desafios do trabalho social e como enfrentá-los. 

 
8.3.3 Equipe Técnica e Estrutura Organizacional 

 
8.3.3.1. Relação dos profissionais que irão compor a equipe técnica a ser alocada para execução dos 

serviços, devendo da mesma constar o nome completo, tempo de formação, vinculação, nível, função(ões), 

principal(is) atribuição(ões) e experiência de cada integrante, relacionando os serviços executados 

compatíveis com o objeto da presente licitação. 

 
8.4. De acordo com os serviços relacionados e comprovados será avaliado o nível de experiência da equipe 

técnica para a execução dos serviços. 

 
8.5. Para cada um dos serviços executados e relacionados a titulo de experiência do técnico deverá ser 

anexado atestado(s) de capacidade técnica comprovando a execução dos mesmos, conforme exigido nas 

alínea  a seguir. 

 
8.6. Descrição da estrutura organizacional a ser mobilizada para a execução dos serviços, incluindo: 

 
8.6.1- A apresentação da estrutura organizacional da equipe alocada aos trabalhos e a infra-estrutura de apoio 

necessária aos trabalhos a serem realizados; 

 
8.6.2. A experiência da licitante e da sua equipe técnica será demonstrada através dos documentos 

relacionados a seguir: 

 
8.7. Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnica da Licitante, cuja somatória contemple a 
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integralidade das atividades, emitido pelo contratante, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente certificado(s) pelos respectivos Conselhos Regionais competentes, de acordo com os 

seguintes requisitos: 
 

8.7.1. Experiência em coordenação de equipes e execução de projetos de Saúde Ambiental; 

 
8.7.2. Experiência em coordenação e/ou execução de projetos multissetoriais integrados desenvolvidos 

em área de interesse social. 

 
8.8. Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica-profissional do Coordenador Geral, 

emitidos obrigatoriamente por pessoa jurídica de direito público ou privado, em execução de serviços de 

características técnicas semelhantes com o objetivo da presente licitação, sendo as parcelas de maior 

relevância relacionadas abaixo: 

 
8.8.1. Coordenação de equipes e elaboração/execução de projetos de urbanização integrada nos moldes 

ou semelhantes ao previsto no termo de referência, parte integrante deste edital. 

 
IX.   DA PROPOSTA, CONTIDA NO INVÓLUCRO N.º 03 PROPOSTA COMERCIAL, deverá constar : 

 

9.1. Nome, endereço e CNPJ da empresa; 
 

9.2. Prazo e validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

abertura da licitação. 

 

9.3. Prazo de entrega, em até 30 (trinta) dias a contar da data da retirada da Nota de Empenho. 
 

9.4. Preço unitário e preço total, sendo preços líquidos, incluindo despesas e quaisquer tributos e 

eventuais descontos. O preço cotado deve ser equivalente aos praticados no mercado na data de apresentação 

da proposta, devendo ser  "preço a vista", não podendo ter embutidos encargos financeiros. 

 

9.5   Validade dos serviços 

 

9.6. A apresentação da Proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas e termos deste 

Edital. 

 

X - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA: 

10.1. Os documentos constantes do envelope nº 02 – Proposta Técnica, serão analisados e julgados com 

base nos critérios descritos abaixo, cuja pontuação máxima será a seguinte: 
 

a) Conhecimento do Assunto (CA); 

b) Plano de Trabalho e Metodologia (PTM); 

c) Equipe Técnica e Estrutura Organizacional (ETO); 

 
10.2. Para se extrair a Nota de Proposta Técnica (NPT), torna-se em consideração a pontuação relativa 

aos 03 (três) requisitos citados. 

 
10.3. A Nota de Proposta Técnica (NPT) corresponderá a 100 (cem pontos) e será obtida através da 

seguinte formula: 
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NPT = CA+PTM+ETO 
 

Proposta Técnica (PT) – máximo de 100 (cem) pontos. 

 
10.4. Os itens da Proposta Técnica serão avaliados conforme valores indicados na escala que segue com 

variação entre pontuação mínima e máxima: 

 
a) Conhecimento do Assunto (CA) 30 Pontos 

Altamente satisfatória 30,00 

Satisfatória 20,00 

Pouco satisfatória ou inconsistente 10,00 

Não apresentada ou apresentada de forma insuficiente ou incompatível 

com a sistemática exposta de execução dos trabalhos 

0,00 

a)   Plano de Trabalho e Metodologia (PTM) 40 Pontos 

Altamente satisfatória 40,00 

Satisfatória 30,00 

Pouco satisfatória ou inconsistente 15,00 

Não apresentada ou apresentada de forma insuficiente ou incompatível 

com a sistemática exposta de execução dos trabalhos 

0,00 

  

b)   Equipe Técnica e Estrutura Organizacional (ETO) 30 Pontos 

Altamente satisfatório 30,00 

Satisfatória 20,00 

Pouco satisfatória ou inconsistente 10,00 

Não apresentada ou apresentada de forma insuficiente ou incompatível 

com a sistemática exposta de execução dos trabalhos 

0,00 

10.5. O julgamento e a pontuação do quesito Equipe Técnica e Estrutura Organizacional, será feito 

conforme a documentação apresentada pela Licitante, descrita neste Edital, obedecendo aos seguintes 

critérios: 

 
10.6. Exposição sucinta indicando a equipe técnica e a estrutura organizacional – máximo de 5 (cinco) 

pontos. 

 
10.7. Experiência da licitante, comprovada através de atestados de capacidade técnica – máximo de 10 

(dez) pontos. 
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10.8. Coordenação e execução de projetos de saúde ambiental – máximo de 05 (cinco) pontos – não 

excedendo 02 (dois) atestados: 

 

 02 (dois) atestados......................................................5 pontos. 

 01 (um) Atestado........................................................2,5 ponto. 

 
Nenhum atestado..........................................................0 ponto 

 
10.9. Coordenação e/ou execução de projetos multissetoriais integrados desenvolvidos em área de 

interesse social 

– máximo de 05 (cinco) pontos – não excedendo 02(dois) atestados. 

 
 02 (dois) atestados......................................................5 pontos. 

 01 (um) Atestado........................................................2,5 ponto. 

 

 
10.10. Experiência da Equipe Técnica, comprovada através de atestados de capacidade técnica 

relacionados dos profissionais a seguir: 

 
10.10.1. Coordenador Geral – Educador (saúde ambiental) – máximo de 15 (quinze) pontos. 

 
10.10.2. Experiência profissional superior a 8 (oito) anos – máximo de 5 (cinco) pontos. 

 
 > 8 anos..........................................................................5 pontos. 

 = 8 anos..........................................................................2 pontos. 

 

 
10.11. Especialização em desenvolvimento de Projetos na área de saúde ambiental voltado para 

população de baixa renda, comprovada por meio de Diploma de Conclusão de Curso emitido por Faculdade 

de Ensino Superior reconhecida pelo MEC , não excedendo 3 (três) Diplomas– máximo de 05 (cinco) pontos. 
 

 03 Diplomas....................................................................5 pontos. 

 02 Diplomas....................................................................3 pontos. 

 01 Diplomas ...................................................................2 pontos. 

 
10.12. Experiência em execução e/ou Coordenação de projetos de saúde ambiental, não excedendo 

3(três) atestados – máximo de 05 (cinco) pontos. 

 03 atestados....................................................................5 pontos. 

 02 atestados....................................................................3 pontos. 

 01 atestado......................................................................2 pontos. 
 

10.12.1. A não apresentação por parte da licitante da equipe acima exigida desclassificará a concorrente. 

 
XI - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: 
 

11.1. O julgamento processar-se-á levando em conta o critério de técnica e preço desde que atendidas 
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as especificações deste Edital e o interesse da Administração. 
 

11.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem borrões ou rasuras, que não permitam o 

seu entendimento, bem como as que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas neste Edital, 

aquelas cujo valor global ultrapassar o valor fixado para a escolha da modalidade, ou com os preços 

incompatíveis com os preços correntes no mercado, nos termos do  art. 43, inciso IV da Lei Federal n.º 

8666/93. 

 

11.3. Na hipótese de todas as participantes serem inabilitadas ou terem suas propostas desclassificadas 

com base no Art. 48, da Lei Federal 8.666/93, a Comissão Julgadora poderá, a seu critério e devidamente 

fundamentada, fixar às licitantes o prazo de 08 ( oito ) dias úteis para apresentação de nova documentação, 

amostras, outras propostas escoimadas das causas que levaram à inabilitação ou desclassificação. 

 

11.4. Procedida a classificação e verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, apelar-

se-á ao sorteio, entre as empatadas, que se realizará em ato público. 

 

11.5 As propostas de preços aprovadas serão classificadas em ordem crescente. 

 
11.6. A nota da Proposta de Preços (NPP) tem um limite máximo de 100 (cem) pontos e obedecerá a 

seguinte regra: 

 
11.7. A proposta de menor preço será atribuída a nota 100 (cem); 

11.8. A nota da Proposta de Preços das demais concorrentes será obtida mediante a seguinte fórmula: 

NPP = PMV / VPA x 100 

Onde: 
 

NPP: Nota da Proposta de Preços; PMV = Proposta de menor valor VPA = Valor da proposta em análise 

11.9. A nota de classificação final das concorrentes (NF) será de acordo com média aritmética 

ponderada das valorações das respectivas Propostas Técnicas (NPT) e Proposta de Preços (NPP), calculada 

conforme abaixo: 

 
NF = (NPT x 0,7) + (NPP x 0,3) 
 

Onde: 
 

NF = Nota final de proposta 
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NPT = Nota proposta técnica em análise 
 

NPP = Nota de proposta de preços em análise 

 
11.10. Será considerada a primeira colocada no certame a licitante que obtiver a maior nota final. 

 
11.11. Em caso de empate na Nota Final (NF) entre duas ou mais licitantes, o critério de desempate 

obedece a seguinte sequencia: será declarada primeira colocada à empresa que tiver a proposta com o menor 

preço; caso persista o empate, a decisão será definida por sorteio. 

 

XII - DOS RECURSOS: 
 

12. Os recursos eventualmente interpostos dos atos praticados pela Administração serão processados de 

acordo com o art. 109 e parágrafos da Lei Federal 8.666/93, e deverão ser protocolados no prazo legal, pela 

Comissão de Licitações, situada na PRAÇA LICURGO PEIXOTO, no horário de expediente da(o) FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

 

XIII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
 

13. Procedida a classificação, julgamento e adjudicação, nos termos dos critérios estabelecidos neste 

Edital, pela Comissão Permanente de Licitação, o processo será encaminhado a(o) Sr(a). MARIA DE 

NAZARE NUNES PEREIRA a quem caberá proceder à homologação do certame. A vencedora será 

oportunamente convocada para a assinatura do Contrato, conforme Minuta Anexa ao Edital. 

 

 

XIV - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO E REALIZAÇÃO 

DOS SERVIÇOS: 
 

14. A vencedora será convocada para, no prazo de 05 ( cinco ) dias corridos, contados da data do 

recebimento da convocação, assinar o Contrato e retirar a Nota de Empenho, devendo, para tanto: 

 

14.1 - Comprovar sua regularidade quanto aos encargos tributários do Município de SOURE, o que se fará 

mediante apresentação de certidão negativa de débitos expedida pela Secretaria Municipal das Finanças deste 

Município, ainda que a Empresa tenha sede em outro Município; 

 
 

14..2 Comprovar a inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social através de Certidão 

Negativa de Débitos- CND, e para com o Fundo de Garantia de tempo de serviço - FGTS, através de 

Certificado de Regularidade e Situação, ambos documentos com prazo de validade em vigor. 

 

14.3. O prazo para realização dos serviços do objeto da licitação será o constante da proposta, respeitado o 

estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA. e será contado a partir da data do recebimento da ordem de 

serviços pelo fornecedor . 

 

XV - DO PREÇO E REAJUSTAMENTO: 
 

15.1. O preço que vigorará no contrato será aquele proposto pela  licitante vencedora. 
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15.2. Não será concedido reajuste de preços. 

 

15.3. Não haverá atualização ou compensação financeira. 

 

15.4. Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em atendimento 

as determinações contidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

 

XVI - DA DOTAÇÃO: 
 

16.1. . Os recursos financeiros necessários à execução do objeto da presente licitação onerarão as seguintes 

dotações: Exercício 2017 Atividade 0901.101220001.2.030 Manutenção do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, do orçamento vigente. 

 

 

XVII -   DO PAGAMENTO: 
 

17.1. O prazo de pagamento será, de 30 (trinta) dias corridos, contados após o cumprimento do 

adimplemento contratual, com a entrega na Unidade Recebedora dos documentos discriminados a seguir: 

 

17.1.1. 1ª Via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura; 

 

17.1.2. Fatura no caso de apresentação de Nota Fiscal; 
 

17.1.3. Cópia da Nota de Empenho; 

 

17.1.3.1. Na hipótese de existir Nota de Retificação e/ou Nota Suplementar de Empenho, cópia(s) da 

mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos citados. 
 

17.2. O pagamento será efetuado com cheque nominal ao fornecedor ou crédito em conta corrente no 

BANCO DO BRASIL S.A, ou outro Banco que venha a ser indicado pelo contratado. 

 

17.3. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem 

implicarão na aceitação dos serviços. 

 

 

XVIII - DAS PENALIDADES: 
 

18.1. Aplicar-se-ão à presente licitação e contratação dela decorrente se for o caso, às sanções 

previstas no Capítulo IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, e demais normas pertinentes, sendo que, com relação 

as multas , serão aplicadas como segue: 

 

18.1.1. Em caso de recusa em assinar o Contrato e/ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo 

estabelecido neste Edital ou fazê-lo com atraso, sem a devida justificativa aceita pela Administração : 20,0 % 

(vinte inteiros por cento) sobre o valor da proposta, sem prejuízo da pena de suspensão temporária do direito de 

licitar e contratar pelo prazo mínimo de 01(um) ano com o Município de SOURE, a critério da Administração, 

nos termos do art. 81 da Lei 8.666/93; 

 

18.1.1.1. Incidirá na mesma penalidade a Empresa que não apresentar os documentos elencados nos 
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itens 10.1 impossibilitando a entrega da Nota de Empenho e/ou Assinatura do Contrato. 

 
18.1.2. Multa de: 0,5 % ( meio por cento ) por dia de atraso sobre o valor do Contrato, até o limite de 

10 (dez) dias; a partir desta data será considerado o atraso como  inexecução parcial; 

 

18.1.3. Multa de 2,0% (dois inteiros por cento), sobre o valor do contrato por desatendimento de 

cláusula contratual; 

 

18.1.4. Multa pela inexecução parcial do contrato : 20,0 % ( vinte inteiros por cento) sobre o valor da 

parcela inexecutada, ou sobre o valor da quantidade entregue com atraso superior a 10 (dez) dias e inferior a 

30 (trinta) dias; a partir desta data será considerado como inexecução total do contrato; 

 

18.1.5. Multa por inexecução total do contrato : 20,0 % ( vinte inteiros por cento ) sobre o  valor 

contratual. 
 

18.2. As penalidades poderão ser aplicadas concomitantemente, conforme dispõe o § 2º, do artigo 87 

da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

18.3. O prazo para pagamento da(s) multa(s) será de 05 ( cinco ) dias úteis a contar da intimação da 

Empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, a importância relativa à(s) multa(s) será 

descontada do pagamento, podendo, conforme o caso, ser inscrita para constituir dívida ativa, na forma da 

Lei, caso em que estará sujeita ao procedimento executivo. 

 

18.4. São pertinentes à presente licitação/contratação, inclusive, as sanções penais, estabelecidas na Lei 

Federal n.º 8.666/93. 

 

 

XIX -  DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

18.1. Fica a licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste Edital. 
 

18.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de 

normas Federais, Estaduais ou Municipais, disciplinando a matéria. 

 

18.3. A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de 

todas as exigências legais provenientes do fornecimento, bem como a promoção de diligência destinada a 

esclarecer a instrução do processo ( § 3º do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93 ). 

 

18.4. Os casos omissos, assim como as dúvidas surgidas, serão resolvidas pela Comissão Julgadora. 

 

18.5. A Comissão Permanente de Licitação é constituída por membros nomeados pela autoridade 

competente do Município de SOURE, consoante Portaria anexa ao processo pertinente a esta licitação. 

 

18.6. Rege a presente licitação, por TOMADA DE PREÇOS a Lei Federal 8.666/93 e restante 

legislação sobre a matéria, bem como o contrato objetivado, notadamente quanto aos casos omissos, eventuais 

alterações, rescisão e recebimento de seu objeto. 

 
 

XX - ANEXOS DO EDITAL 
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ANEXO I -   TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO II  - CREDENCIAL 

ANEXO III  -   MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

 

 

SOURE-PA, 15 de Setembro de 2017. 

 

 

 
 

DIEGO HENRIQUE ALVES CUNHA MOTTA 

Comissão de Licitação -  Presidente 
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ANEXO  I TERMO DE REFERÊNCIA 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EM 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE SOURE, CONFORME PROJETO. 

 
 

1. OBJETIVO  

Desenvolver atividades preventivas e educativas em saúde ambiental, proporcionando informações e 

atividades sanitárias, visando à qualidade de vida das famílias e diminuição dos impactos ambientais. 

 
2. DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: 

 Promover o levantamento dos dados sócio - econômicos, demográficos e dos impactos ambientais junto às 

famílias da comunidade; 

 Desenvolver atividades de investigação epidemiológica para a descoberta das doenças que são ocasionados pelos 

impactos ambientais; 

 Sistematizar e analisar os dados levantados no cadastro; 

 Promover parcerias com instituições municipais como: Secretaria de Educação, Secretaria de Trabalho e 

Promoção Social, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura/Produção; 

 Realizar visitas domiciliares para a educação e promoção da saúde, visando a melhoria da qualidade de vida das 

famílias; 

 Visitar a escola local para despertar uma consciência crítica nas crianças e adolescentes do ensino fundamental; 

 Desenvolver educação ambiental quanto aos resíduos líquidos e sólidos, artrópodes e roedores; 

 Promover educação sanitária sobre higiene dos alimentos e proteção ambiental; 

 Implantar a Vigilância Ambiental envolvendo educação e sociedade, onde a comunidade também assumirá o 

compromisso com a vigilância; 

 Implantar a coleta seletiva de lixo. 

 
3. PROPOSTA DO OBJETO A SER CONTRATADO 
 

A presente proposta objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de trabalho em 

saúde ambiental, com o desenvolvimento de ações socioeducativas conforme elaborado em projeto 

aprovado ou modificações executadas com a anuência da FUNASA. 
 

4. JUSTIFICATIVA 

A educação ambiental e em saneamento do meio, desenvolvidos em comunidades urbanas e rurais brasileiras, 

é uma atividade ainda bastante restrita, principalmente nos municípios do interior da região Norte. Sua 

relevância é ainda maior quando se trata de comunidades carentes onde o acesso á saúde e a escola são 

comprometidos pelas distâncias que precisam percorrer para ter acesso a esses serviços, principalmente 

devido a baixa renda e meios de transportes. Há a necessidade de desenvolver ações de políticas públicas, 

onde se desempenhem papel ativo na busca de soluções para os problemas encontrados e a possibilidade de 

tornar disponíveis, às comunidades envolvidas, os resultados de investigações, de forma simples e 

compreensível, que pode servir de instrumento para melhor dimensionamento e eficácia dessas políticas 

públicas. 

A comunidade de Bairro Novo retrata, assim como várias outras a realidade citada acima, a baixa renda e o 

baixo grau de escolaridade das famílias, a maioria extrativista, prejudica o acesso a informação e á saúde. 

Além do mais, um fator de grande relevância é a dificuldade que a unidade de saúde local encontra em 

atender a localidade em sua totalidade, pois algumas famílias precisam percorre longas distâncias em busca 

de atendimentos especializados, geralmente na capital do Estado. Porém, a gestão municipal busca 
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implantar/ampliar no local o programa da Estratégia de Saúde da Família e a implantação do programa de 

Saúde Bucal, o que acaba por estimular o desenvolvimento do projeto de educação em saúde na localidade, 

além do que a mesma possui um fator de bastante relevância     que é a concentração de grande parte da 

população da sede do município, agrega ainda em sua vizinhança, duas áreas de ocupação bastante populosas 

que são a do Puá e a do Sossego. 

Além disso, a comunidade não executa a coleta seletiva de lixo, a maioria do lixo é coletada de maneira geral 

pelo serviço municipal, programas de saneamento básico estão sendo implantados na localidade, porém uso 

dos recursos hídricos ainda é feito forma irracional e sem as medidas sanitárias adequadas, além de ainda ser 

observado focos de queimadas de entulhos em algumas  áreas. 

 

 
5. PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

O Projeto será desenvolvido em 12 (doze) meses, todos envolvidos para a execução dos eixos e macro ações 

designadas para a etapa em questão, aprovada em projeto. 
 

Compreendendo que a metodologia de intervenção é um processo composto por estratégias e procedimentos 

técnicos interventivos, fundamentados neste projeto a partir dos seguintes estratégias: 
 

- conhecimento da realidade territorial; 

 
- conhecimento do perfil da população e do respectivo território de intervenção; 

 
- levantamento dos serviços, programas das diferentes políticas sociais; 

 
- equipe de trabalho, capacitada e com experiência reconhecida na área habitacional, e com supervisão 

do gestor público responsável pela intervenção; 
 

- sistema de planejamento e gestão da intervenção que seja capaz de aperfeiçoar as ações. 

 

Para o levantamento de dados epidemiológicos, sociais, ambientais, econômicos e educativos serão utilizados 

os seguintes instrumentos: coleta de dados, observação dos espaços; análise documental da unidade escolar, 

do posto de saúde e da associação de moradores; bem como abordagens informais junto aos responsáveis por 

instituições municipais como Secretaria de Saúde, Secretaria do Trabalho e Promoção Social, Secretaria de 

Educação, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura/Produção. 

 

Também serão realizadas visitas domiciliares, aplicação de questionários, reuniões, e encontros mensais com 

as famílias para informação e análise dos dados coletados. Os encontros terão o referencial teórico adotado, 

quanto à temática Educação em Saúde Ambiental como promoção da saúde e preservação do meio ambiente. 

 

A Educação Sanitária e Ambiental terá um enfoque estratégico voltado para a promoção do saneamento 

básico, de maneira que o processo pedagógico seja pautado no ensino contextualizado, abordando o tema da 

questão da distribuição, uso e aproveitamento racional dos recursos hídricos, a coleta, tratamento, destino 

final dos esgotos e a possibilidade de reutilização de água, além da coleta, destinação adequada, tratamento, 

redução do consumo, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos domésticos. Para tanto serão feitas ações 

educativas (palestras, oficinas) mensalmente tanto para as crianças como para os adultos da comunidade. 

Outros temas abordados serão: Políticas ambientais; O que é meio ambiente; Preservação ambiental; 

Degradação ambiental; Consciência ambiental; O que é desenvolvimento sustentável; Relação do homem 

com a natureza; Educação em saúde e ambiental; Higiene corporal e pessoal; Higiene dos alimentos; Doenças 

ocasionadas pela falta de saneamento básico, pelo lixo, água, esgoto e vetores. As atividades serão realizadas 
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nas escolas e no espaço utilizado pela Associação dos Moradores da Comunidade, disponibilizando o ônibus 

para transporte das famílias de comunidades distante do local das atividades. Os materiais didáticos utilizados 

serão: Data Show, folhetos/panfletos educativos, Cartilhas educativas, blocos de anotações, lápis e borrachas, 

canetas e pastas de documentos, esses recursos serão fornecidos para motivar a participação e aprendizagem 

das pessoas envolvidas no processo de educação. Além disso, serão realizadas oficinas de reciclagem de 

papel e peças teatrais com fantoches com temas relacionados com saúde e meio ambiente para dinamizar as 

ações oferecidas na comunidade. 

 
A execução do Projeto pela empresa contratada contará com acompanhamento de equipe da secretaria 

municipal de saúde, composta por profissionais do Serviço Social, Pedagogia, e/ ou Psicologia e de nível 

médio, de acordo com a caso necessidade. 

O acompanhamento da execução das atividades pela equipe SECRETARIA DE SAÚDE será realizada a 

partir dos seguintes procedimentos: 

- reunião mensal com equipe da SECRETARIA DE SAÚDE e Terceirizada, com objetivo de acompanhar, 

monitorar e avaliar o andamento das ações do projeto, estabelecendo uma gestão conjunta no projeto. 
 

- relatório mensal de execução do projeto, considerando as atividades propostas, conforme cronograma. Os 

relatórios de execução do projeto deverão constar: lista de presença, registros fotográficos, relatórios/pró-

memórias das reuniões realizadas, cartilhas, folders conforme apresentação e necessidade do trabalho 

desenvolvido. 

 
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

 

 Atividades de mobilização, comunicação, participação e organização comunitária: 

Experiências exitosas em projetos de trabalho em saúde ambiental no estado e no país têm demonstrado que o 

bom desempenho da intervenção depende da efetiva participação e adesão dos moradores envolvidos no 

processo. Para tanto, buscaremos promover espaços de diálogo entre a comunidade. 
 

(conforme projeto) 
 
 

 Acompanhamento e execução do remanejamento das famílias. (Caso se aplique integralmente) 

Operacionalizar as atividades necessárias para promover o diálogo e apropriação das famílias beneficiárias 

com a unidade habitacional. Assim, essas atividades serão vinculadas as ações das temáticas ambiental, 

cultural, esportiva e de geração de trabalho e renda. 
 

 

 Envolvimento e desenvolvimento social (ações de socioeducativas; e geração de ocupação e 

renda2) 

O desenvolvimento das ações educativas envolvendo saúde, sanitário, educação ambiental entre outros 

possíveis temas de maior interesse público; atividades esportivas, culturais e de geração de trabalho e renda 

visando fomentar nos beneficiários, relações saudáveis e comprometidas com seu ambiente familiar e 

comunitário, promovendo o pertencimento no território. 
 

(conforme projeto) 

 

6. RECURSOS HUMANOS (conforme projeto elaborado) 

A empresa deverá disponibilizar profissionais, conforme planejado sendo: 

 
a) Assistente Social: 
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 Possuir formação superior; 

 Possuir inscrição no órgão de classe regulador do exercício da atividade profissional; 

 Possuir experiência comprovada em projetos que envolvam desenvolvimento e participação 

comunitária, habitacionais, no trato com comunidades, na condução de trabalhos com grupos diversos, 

atendimento individuais, visita domiciliar, Planejamento das ações; 

 Ter disponibilidade para o desenvolvimento de atividades, no período da noite e durante fins de 

semana, conforme a necessidade; 

 Realizar capacitações e participar das reuniões de equipe e com os beneficiados do programa e 

com a gestão quando for o caso. 
 

b) Sociólogo (a): 

 Possuir formação superior; 

 Experiência comprovada em projetos que envolvam desenvolvimento e participação 

comunitária, e projetos habitacionais; 

 Experiência na execução de processos de avaliação e/ou acompanhamento de pós-ocupação. 

 

 
c) Psicólogo (a) 

 Possuir formação superior; 

 Possuir inscrição no órgão de classe regulador do exercício da atividade profissional; 

 Possuir experiência comprovada em projetos que envolvam desenvolvimento e participação 

comunitária, habitacionais, no trato com comunidades, na condução de trabalhos com grupos diversos; 

 Ter disponibilidade para o desenvolvimento de atividades, no período da noite e durante fins de 

semana, conforme a necessidade; 

 Realizar capacitações e participar das reuniões de equipe e com os beneficiados do programa e 

com a gestão quando for o caso. 

 
 

d) Educadores 

 Possuir ensino médio ou cursando nível superior na área de humanas; 

 Ter conhecimento de educação popular; 

 Ter disponibilidade para o desenvolvimento de atividades, no período da noite e durante fins de 

semana; 

 Desenvolver atividades pedagógicas de caráter emancipatório com grupos de crianças, 

adolescentes, adultos, Pessoas com deficiência e idosos; 

 Possuir experiência comprovada em projetos que envolvam desenvolvimento e participação 

comunitária, no trato com comunidades, sensibilidade na escuta e na condução de trabalhos com grupos 

diversos; 

 Realizar capacitações e participar das reuniões de equipe e com os beneficiados do programa; 

 Planejamento das ações e realização de relatórios das atividades. 

 

 
e) Estagiário de nível superior (quando for o caso e que estejam em orçamento) 

 Estar matriculado no curso de Serviço Social; 

 O estágio deverá ser extracurricular; 

 Deverá estar cursando a partir do 4°semestre; 

 Ter disponibilidade para o desenvolvimento de atividades, no período da noite e durante fins de 

semana; 
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 Possuir qualificação, conhecimento ou experiência em projetos que envolvam desenvolvimento 

e participação comunitária, habitacionais, no trato com comunidades, na condução de trabalhos com grupos 

diversos; 

 Realizar visitas domiciliares, atendimentos individuais e ao núcleo familiar, encaminhamentos, 

atendimentos em grupos, capacitações e participação nas reuniões em equipe e com os beneficiados do 

programa, sob supervisão do Técnico Responsável pelo PROJETO; 

 Realizar suporte às capacitações e participar das reuniões de equipe e com os beneficiados do 

programa; 

 

 Participar de planejamento das ações e realização de relatórios das atividades, sob supervisão do 

Técnico Responsável; 

 Estar segurado pela empresa. 

 

 
7. EXIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO 

 

 
A empresa deverá: 

 

 

 A empresa vencedora irá executar deve possuir em seu objeto de trabalho-Contrato Social, a 

execução de projetos sociais; 

 Apresentar estrutura física (sede), equipada, infraestrutura organizacional, que possibilite o 

monitoramento das atividades, elaboração de relatórios e materiais necessários para o desenvolvimento do 

trabalho social; 

 Caso não tenha sede ou filial no município, deverá estruturar escritório ou potencializar estrutura 

para execução no próprio empreendimento, utilizando os recursos/equipamentos sociais disponíveis; 

 Possuir experiência de, no mínimo cinco (05) cinco anos de atividade em elaboração e execução de 

projetos em saúde ambiental, com ênfase em desenvolvimento e participação comunitária; 

 Possuir experiência na condução de trabalhos com grupos diversos e equipes multidisciplinares; 

 Desenvolver um trabalho articulado com redes de organizações sociais que possam aportar recursos 

humanos e materiais para a implementação das atividades a serem desenvolvidas; 

 Possuir suporte para fornecer material didático e informativo para os participantes dos cursos e 

reuniões propostas, conforme o PROJETO; 

 Produzir materiais didáticos, informativos e as cartilhas, conforme PROJETO; 

 Adquirir e fornecer materiais de consumo e equipamentos conforme descrição na composição de 

custos do PROJETO; 

 Disponibilizar a equipe de profissionais, estagiários, educador, agente mobilizador, entre outros 

profissionais, conforme as necessidades e especificações deste Termo de Referência e PROJETO; 

 A empresa deverá entregar à coordenação do PROJETO os currículos de todos profissionais 

selecionados; 

 Além da contratação e pagamento destes trabalhadores para a execução das atividades previstas no 

PROJETO, caberá à empresa as responsabilidades legais da referida contratação, incluindo encargos sociais, 

transporte e outras prerrogativas previstas na legislação trabalhista; 

 A empresa deverá ao final de cada mês de trabalho fornecer nota fiscal à gestão municipal 

correspondente aos custos do trabalho, após aprovação da medição através dos relatórios acompanhado da 

verificação feita pelo fiscal de contrato responsável; 

 Havendo necessidade da realização de reuniões de orientações técnicas na FUNASA ou no 



 
GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Comissão Permanente de Licitação – 2ª Rua, 281 - Centro – Soure – Pa – CEP.68.670-000 

 

 

município, a executora deverá participar juntamente com a coordenação municipal para garantir socialização 

e ajustamentos pertinentes necessários; 

 A empresa devera realizar relatório final de avaliação; 

 As empresas concorrentes deverão apresentar a melhor qualidade técnica na execução do Projeto. 

 
 

8. INSTRUMENTOS E PRAZOS 

 
A empresa será responsável pela elaboração dos relatórios de acompanhamento do Projeto de Trabalho 

Técnico Social - PROJETO, que deverão ser entregues a coordenação do PROJETO, conforme o modelo 

exigido pela Caixa Econômica Federal e acordado com coordenação do projeto, devendo atender as 

exigências estipuladas no Cronograma de Execução de Atividades (anexo I) e respeitas as seguintes 

orientações: 

 
 

Relatórios Mensais: deverão ser entregues em duas vias e em meio magnético, até o 5º dia útil de cada mês, 

abordando informações quantitativas, qualitativas, incluindo os seguintes elementos: 
 

 Relatórios das atividades realizadas; 

 Listas de presenças nas atividades realizadas; 

 Mapa de atendimento em plantão social; 

 Fichas de avaliação das atividades; 

 Registros fotográficos impressos (coloridos) e em meio magnético. 

Nestes relatórios deverão ser justificados os entraves, soluções para os mesmos e aspectos positivos no 

decorrer daquele período, inclusive as ações que porventura não foram desenvolvidas com detalhamento de 

previsão de realização e justificativas específicas, incluindo avaliação do trabalho realizado e informações 

acerca das despesas efetivadas no período, detalhando as mesmas conforme projeto aprovado. 

 

 

Avaliação pós-ocupação: a empresa contratada deverá elaborar pesquisa de avaliação de pós-ocupação do 

processo por amostragem de no mínimo 20% do público. Após a análise, os dados serão socializados aos 

grupos das comunidades beneficiadas e inclusos em relatório final. 
 

Relatório Final: deverá ser entregue após a execução dos serviços nos 12 (doze) meses definidos, 

condicionando a última fatura, caso ainda não tenha sido finalizada no período de execução do TTS supra 

referido. Neste relatório deverão constar os resultados da pesquisa de pós-ocupação, bem como avaliação da 

equipe de trabalhadores do projeto, entre outros comprovantes que por ventura não foram possíveis o 

fechamento. 
 

9. COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 
 

O valor do PROJETO é de R$ 198.000,00 distribuídos em 12 (doze) meses, conforme Cronograma de 

Desembolso Mensal, Cronograma Físico e Composição de custos. Após a assinatura do contrato, o repasse 

das parcelas será ajustado conforme cronograma físico-financeiro. 
 

10. PRAZOS 
 

O Projeto de educação em saúde ambiental será desenvolvido em 12 (doze) meses. 
 

11. PAGAMENTOS 
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A empresa terá seu repasse financeiro em até 48 horas, mediante aprovação do relatório parcial do 

desenvolvimento das atividades. 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA GERAL FINANCEIRO  
 

 
1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ 
PREFEITURA MUNCIPAL DE SOURE 

2- Ação 3- Nº do Processo 

 
C
O

N
C
E
D

E
N

T
E
 

(E
M

 R
$
 1

,0
0
) 

4- Ano 5- Meta 6 – Mês 

2017  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

        
        
        
  Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

   196.759,11     

        
        

 7- Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R$ 1,00)   
P
R
O

P
O

N
E
N

T
E
 

(E
M

 R
$
 1

,0
0
) 

8- Ano 9- Meta 10 – Mês 

2018  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

        
        
        
  Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

   1.240,89     

        
        

 11- Total Acumulado de Recursos do Proponente (Em R$ 
1,00) 

198.000,00 
12- Total Geral dos Recursos (Em R$ 1,00) 198.000,00 
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Plano de Aplicação 

 
 

Despesas  
Unidade 

 
Quantidade 

Preço 

Unitário Total 

Deslocamento/Frete de veículo Diária 122 200,00 24.400,00 

Alimentação diária da Equipe Unid 840 15,00 12.600,00 

Deslocamento/transporte dos Frete 20 700,00 14.000,00 

Alimentação diária dos participantes Unid 2.000 15,00 30.000,00 

Oficinas e Cursos Hora/aula 520 30,00 15.600,00 

Materiais de divulgação:     

Faixas Unid 12 30,00 360,00 

Banners Unid 12 250,00 3.000,00 

Folders Unid 2.500 3,00 7.500,00 

Rádio local Anuncio 45 50,00 2.250,00 

Carro som Diária 30 150,00 4.500,00 

Camisetas Unid 1.500 10,00 15.000,00 

Materiais didáticos     

Fichas/formulários Unid 550 0,50 275,00 

Bloco de anotações Unid 1.500 3,00 4.500,00 

 

 
 

Lápis Unid 1.500 0,30  

Borrachas Unid 1.500 0,20 300,00 

Canetas Unid 1.500 1,00 1.500,00 

Cartilhas educativas Unid 2.000 6,00 12.000,00 

Bolsa artesanais p/ material Unid 1.500 5,00 7.500,00 
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Oficinas educativas     

Tinta guache Frasco 300 7,90 2.370,00 

Pincéis de Pintura Unid 200 2,00 400,00 

E.V.A (folha) Unid 400 1,00 400,00 

Papel crepom (folhas) Unid 800 0,50 400,00 

Cola branca pequena frasco 400 1,80 720,00 

Cola de Isopor frasco 400 2,50 1.000,00 

Folhas de Isopor Unid 100 2,00 200,00 

Cola quente frasco 1000 4,60 4.600,00 

Pistola para cola quente Unid 25 10,70 267,50 

Estiletes Unid 25 3,40 85,00 

Grampeador Unid 20 6,80 136,00 

Grampos para papel caixa 40 4,80 192,00 

Fitilhos coloridos Unid 1.000 1,80 1.800,00 

Oficina teatral com fantoches     

Bonecos Unid 8 20,00 160,00 

Cenário Unid 2 177,00 354,00 

Atividade  de  coleta  seletiva   de     

Luvas de borracha Par 200 10,00 2.000,00 

Botas 7 léguas Par 200 40,00 16.000,00 

Cestos temáticos de coleta seletiva Unid 50 250,00 12.500,00 

Sacos para lixo Unid 650 1,50 975,00 

Atividades livres de reciclagem     

Liquidificador Unid 04 168,50 674,00 

Varal Pacote 20 2,80 56,00 

Pregadores Pacote 20 2,50 50,00 

Bacias Unid 15 32,60 489,00 

Esponjas Unid 30 2,10 36,00 

Pano Prato Unid 30 6,00 180,00 

Tela de naylon Unid 20 10,00 200,00 
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ANEXO II 

Memória de cálculo das despesas cadastradas de acordo com as metas a serem cumpridas. 
 

Meta 1- Realizar visitas domiciliares em 75% das famílias; 
 

1ª etapa: Realizar visitas periódicas com aplicação de entrevistas e questionários e cadastro das famílias. Elemento de 

despesas: Diárias Período: 28/08/2017 a 28/10/2018 

Descrição Unidade Quantidad 

e 

Valor unitário Subtotal 

Alimentação diária da 
equipe (30 dias) 

Unid 210 15,00 3.150,00 

Deslocamento da equipe (frete 
de veículo) 

Dia 30 dias 200,00 6.000,00 

Valor total    9.150,00 

Tesoura Unid 20 9,70 194,00 

Total (Funasa)    196.759,11 

Contrapartida (0,63%) do total    1.240,89 

 

 

 



 
GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Comissão Permanente de Licitação – 2ª Rua, 281 - Centro – Soure – Pa – CEP.68.670-000 

 

 

 

 

 

 
 

2ª etapa: Realizar seminários na escola local, divulgar e convocar o maior nº de pessoas a participar das atividades educativas 

Elemento de despesas: Material de consumo/Serviço Período:28/08/2017 a 28/10/2018 
 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Faixas temáticas Unid. 12 30,00 360,00 

Banners Unid 12 250,00 3.000,00 

Folders Unid 2.500 3,00 7.500,00 

Divulgação em rádio Dia 45 dias 50,00 2.250,00 

Divulgação   em   carro som Dia 30 dias 150,00 4.500,00 

Fichas/formulários Unid 500 0,50 250.00 

Valor total    17.860,00 
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Meta 2- Alcançar 80% de ações educativas referentes à educação ambiental quanto aos resíduos líquidos e sólidos, artrópodes e roedores 

e  educação  sanitária  sobre  higiene  dos  alimentos  e  proteção  ambiental  para  famílias  da comunidade e população infanto-

juvenil; 

1ª etapa: Realizar ciclos de palestras e seminários sobre saneamento básico e preservação do meio ambiente Elemento de 

despesas: Material de consumo Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Camisas Unid 500 10,00 5.000,00 

Bolsas artesanais Unid 500 5,00 2.500,00 

Canetas Unid 500 1,00 500,00 

Bloco de anotações Unid 500 3,00 1.500,00 

Lápis Unid 500 0,30 150,00 

Borrachas Unid 500 0,20 100,00 

Cartilhas educativas Unid 700 6,00 4.200,00 

Alimentação dos participantes Unid 400 15,00 6.000,00 

Deslocamento dos 

participantes  (frete  de ônibus) 

Dia 04 700,00 2.800,00 
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Valor total    22.750,00 

 

 
 

2ª etapa: Realizar oficinas de reciclagem de papel e confecção de peças artesanais decorativas com lixo  reciclável. 
 

Elemento de despesas: Material de consumo Período28/08/2017 a 18/07/2018 
 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Pincéis de Pintura Unid 100 2,00 200,00 

Tinta guache Unid 150 7,90 1.185,00 

E.V.A (folha) Unid 200 1,00 200,00 

Papel crepom 

(folhas) 

Unid 400 0,50 200,00 

Cola branca Unid 200 1,80 360,00 

Cola de Isopor Unid 200 2,50 500,00 

Folhas de Isopor Unid 100 2,00 200,00 

Cola quente Unid 500 4,60 2.300,00 

Pistola para cola quente Unid 25 10,70 267,50 

Estiletes Unid 25 3,40 85,00 

Grampeador Unid 20 6,80 136,00 

Grampos para papel (caixas) Caixa 20 4,80 96,00 



 
GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Comissão Permanente de Licitação – 2ª Rua, 281 - Centro – Soure – Pa – CEP.68.670-000 

 

 

Fitilhos coloridos Unid 500 1,80 900,00 

Alimentação dos participantes Unid 400 15,00 6.000,00 

Deslocamento dos participantes (frete de ônibus) Dia 04 700,00 2.800,00 

Valor total 15.429,50 

 

 

 

 

3ª etapa: Contratar serviços para realizar cursos de reciclagem e palestras e atividades educativas sobre educação  em saúde 

ambiental. 

Elemento de despesas: Serviços de terceiros – pessoa jurídica Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 
 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Cursos e oficinas de reciclagem  de papel e 
garrafas pet, palestras e  oficinas educativas. 

Hora/aula 520 30,00 15.600,00 

Valor total    15.600,00 

 
 

Meta 3- Alcançar 80% do levantamento dos dados socioeconômicos, demográficos e dos impactos ambientais junto às famílias 

da comunidade, assim como levantamento dos dados epidemiológicos da  comunidade. 

1ª etapa: Visitas as comunidades para observação do cenário, investigação das áreas mais degradadas da comunidade e 

identificar os principais impactos ambientais que acontecem nos dias atuais na  região. 

Elemento de despesas: Diárias Período 28/08/2017 a 18/07/2018 
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Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Alimentação diária da equipe 

(30 dias) 

Unid 210 15,00 3.150,00 

Deslocamento da 

equipe (frete de veículo) 

Diaria 30 200,00 6.000,00 

Valor total    9.150,00 

 

 

 

2ª etapa: Busca de dados nas instituições municipais na sede do  município. 
 

Elemento de despesa: Diária/ Material de consumo Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 
 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Deslocamento da equipe 
(frete  de veículo) 

Diária 02 200,00 400,00 

Fichas/formulários Unid 50 0,50 25,00 

Valor total    425,00 

 
 

3ª etapa: Visitas domiciliares com aplicação de entrevistas e questionários nas famílias com investigação dos principais problemas 

de saúde que afeta a comunidade principalmente aqueles causadas pelos impactos ambientais. 

Elemento de despesas: Diária Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 
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Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Alimentação diária da 
equipe (30 dias) 

Unid 210 15,00 3.150,00 

Deslocamento da 

equipe (frete de 

veículo) 

Diaria 30 200,00 6.000,00 

Valor total    9.150,00 

 

 
 

Meta 4- Promover a sensibilização em 75% das famílias da importância da ação preventiva  da saúde e  da 

preservação do meio ambiente; 

1ª etapa: Realizar  ciclos  de palestras  sobre  as consequências  dos  impactos  e propondo  mudança  de  atitudes  

nos participantes. 

Elemento de despesas: Material de consumo Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 
 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Canetas Unid 500 1,00 500,00 

Borrachas Unid 500 0,20 100,00 

Cartilhas 

Educativas 

Unid 650 6,00 3.900,00 

Bolsas Artesanais Unid 500 5,00 2.500,00 

Camisas Unid 500 10,00 5.000.00 
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Bloco de 
Anotações 

Unid 500 3,00 1.500,00 

Lápis Unid 500 0,30 150,00 

Alimentação dos 

participantes 

Unid 400 15,00 6.000,00 

Deslocamento 

dos participantes 
(frete  de ônibus) 

Diaria 04 700,00 2.800,00 

Valor total    22.450,00 

 

 

 

2ª etapa: Realizar atividades educativas com apresentações de teatros com bonecos fantoches que  mostrem  as alternativas para um ambiente 

mais saudável e  sustentável. 

Elemento de despesas: Material de consumo Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Bonecos fantoches Unid 08 20,00 160,00 

Cenário para apresentação de 
fantoches 

Unid 02 177,00 354,00 

Valor total    514,00 
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Meta 5- Fomentar e Orientar a coleta seletiva de Resíduos Sólidos 

1ª etapa: Desenvolver atividades orientativas de como fazer a separação correta do lixo e enviar para reciclagem. Elemento de 

despesas: Diárias Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Alimentação diária da equipe 

(30 dias) 

Unid 210 15,00 3.150,00 

Deslocamento da equipe (frete de 
veículo) 

Diaria 30 200,00 6.000,00 

Deslocamento dos participantes 
(frete  de ônibus) 

Diaria 4 700,00 2.100,00 

Valor total    11.250,00 
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2ª etapa: Orientar coleta de lixo nas localidades com separação do lixo que pode ser reciclado e reutilizado. Elemento de 

despesa: Material de consumo Período: 28/08/2017 a 18/07/2018

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Luvas de borracha Par 200 10,00 2.000,00 

Botas 7 léguas Par 200 40,00 16.000,00 

Cestos temáticos de coleta 

seletiva 

Unid 50 250,00 12.500,00 

Alimentação dos 

participantes 

Unid 200 15,00 3.000,00 

Sacos para lixo Caixa/pacote 650 1,50 975,00 

Valor total    34.475,00 
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Meta 6- Realizar seminários e cursos de reciclagem de papel e garrafa pet. 

1ª etapa: Realizar seminários sobre como contribuir para manter o meio ambiente saudável, sua necessidade e seus benefícios. 

Elemento de despesas: Material de consumo Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Canetas Unid 500 1,00 500,00 

Borrachas Unid 500 0,20 100,00 

Cartilhas 

Educativas 

Unid 650 6,00 3.900,00 

Bolsas Artesanais Unid 500 5,00 2.500,00 

Camisas Unid 500 10,00 5.000.00 

Bloco de 
Anotações 

Unid 500 3,00 1.500,00 

Lápis Unid 500 0,30 150,00 

Alimentação 

dos 

participantes 

Unid 400 15,00 6.000,00 

Deslocamento 

dos participantes 
(frete  de ônibus) 

Dia 04 700,00 2.800,00 

Valor total    22.450,00 
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2ª etapa: Orientar e acompanhar as atividades de reciclagem incentivando a criatividade dos participantes. Elemento de 

despesas: Material de consumo Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Varal (em pacote) Unid 20 2,80 56,00 

Pregadores (pacote) Unid 20 2,50 50,00 

Bacias Unid 15 32,60 489,00 

Esponjas Unid 30 2,10 36,00 

Pano Prato Unid 30 6,00 180,00 

Tela de naylon Metro 20 10,00 200,00 

Tesoura Unid 20 9,70 194,00 

Pincéis de Pintura Unid 100 2,00 200,00 

Tinta guache Frasco 150 7,90 1.185,00 

E.V.A Folha 200 1,00 200,00 

Papel crepom Folha 400 0,50 200,00 

Cola branca Frasco 200 1,80 360,00 

Cola de Isopor Frasco 200 2,50 500,00 

Isopor Folha 100 2,00 200,00 

Cola quente Frasco 500 4,60 2.300,00 
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3.1. Valor total do projeto: 

 

a) Recursos FUNASA: R$ 196.759,11 

b) Recurso Contrapartida: R$ 1.240,89 

c) Valor Total: R$ 198.000,00 
 
 

 

 

Assinatura do Responsável Técnico pelo Projeto 

Grampos para papel (caixas) Caixa 20 4,80 96,00 

Fitilhos coloridos Unid 500 1,80 900,00 

Valor Total    7.346,00 
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I. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE: 
 

1.1. Identificação da Entidade Proponente: 

 

NOME: Prefeitura Municipal de 

Soure CNPJ: 05.133.863.0001-50 

ENDEREÇO: Segunda rua n°351 

BAIRRO: Centro. 

CIDADE: Soure 

CEP: 68.870-000 

FONE/FAX: (91) 3741-1101 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: gutoetps@hotmail.com

 ESFERA: 

( X  ) 

Municipal (

 ) Estadual 

 

1.2. Identificação do Representante Legal da Entidade Proponente: 
 
 

          NOME: CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVÊA 
CPF: 778.585.062-24  

RG: 4021162 
  

ÓRGÃO ESPEDIDOR/UF: SSP-PA CARGO: Prefeito Municipal 

FONE: (91) 98267-0246  

ENDEREÇO ELETRÔNICO : gutoetps@hotmail.com



 
GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Comissão Permanente de Licitação – 2ª Rua, 281 - Centro – Soure – Pa – CEP.68.670-000 

 

 

 

 

 
 

2 – DADOS GERAIS DA CIDADE 
 

 

2.1 - Histórico da cidade 

 

A origem da cidade de Soure-Pa é a aldeia dos índios Maruanazes. Nos tempos coloniais ali se 

radicaram missionários, quando Francisco Xavier de Mendonça Furtado veio governar o Pará nos meados do 

século XVIII, era ali uma freguesia, sob o orago do Menino Deus. E dentro de sua política de criar 

municípios no interior da Amazônia, Mendonça Furtado elevou Soure à categoria de vila, em 1757, dando- 

lhe, assim, a autonomia municipal. 

 

Em 1653, chegava em Santa Maria de Belém, do Grão-Pará, Pe. Antônio Vieira, acompanhado 

de mais três jesuítas com poderes régios de imediatamente tomarem para si a responsabilidade em por fim 

nas batalhas sangrentas existentes entre portugueses e nativos da região, principalmente os da ilha Grande de 

Joanes e, ao mesmo tempo, colocar em prática os seus conhecimentos para trazer o arredio a uma 

convivência mais justa. Depois de muitos contatos com o povo da Grande ilha, o padre obteve a  autorização 

de fundar o primeiro povoado no lugar, passando a se chamar Joanes, onde conseguiu concentrar o maior 

número de indígenas já realizado no Brasil, para a assinatura do tratado de paz. 

 

Após esse feito, as missões religiosas existentes no Grão-Pará, empreenderam um valioso papel 

que através de seus missionários possuidores de larga experiência na convivência com outros índios, 

buscando com muita insistência catequizar o gentio da imensa ilha. Esses religiosos lutavam em defesa da 

liberdade dos índios, que era as orientações dadas por Pe. Vieira. Introduziram a rústica pecuária nas 

campinas marajoara com o pioneirismo da Companhia de Jesus - Jesuítas. 

 

Logo que a ilha de Joanes foi doada por D. João IV, em 23 de dezembro de 1665, o seu 

donatário não impediu os trabalhos dos religiosos, e sim incentivou o pequeno desenvolvimento que 

florescia no Marajó. Autorizou a doação de sesmarias aos religiosos e particulares. 

 

Enquanto isso no porto de Santa Maria de Belém do Grão-Pará prosseguia a chegada de 

colonizadores, motivava o peso da preocupação das autoridades, com a escassez de recursos alimentícios na 

cidade, devido a tardia chegada de provimentos, principalmente de gado vacum que eram transportados de 

lugares longínquos e não se adaptavam nos terrenos alagadiços do lugar. Para ele, a única solução de escapar 

da crise, seria a valorização da pescaria que era perfeitamente realizada pelo braço indígena, como: a pesca 

da tartaruga, do peixe boi e do pirarucu. Mas havia diversas carências: a falta de mão-de- obra; o tempo de 

duração da pesca seriam demoradas devido a falta de experiência; condições precárias para essa atividade e 

outras dificuldades apresentadas. A Fazenda Real não demonstrava interesse investir nesse setor. 

 

Em 1680, um dos produtos mais valorizado que existia na Capitania do Grão-Pará, era a 

tartaruga, utilizada na confecção de pentes, caixas, baús, etc. os quais as pessoas de todas as raças 

utilizavam. O interessante é que esse quelônio habitava os oceanos e fazia um giro pela costa norte do 

Brasil, onde possuem muitas ilhas com imensas praias, lugares apropriados para eles desovarem. 

 

Na costa oriental da ilha de Grande de Joanes, os lugares adequados para botarem seus ovos 

eram: a praia do Cambu (Soure), localizada a leste do rio do mesmo ponto cardeal da ilha e da praia 

Frecheria, na ilha de Frechas (Soure) ao norte da grande ilha. 

 

Para alívio das autoridades, no princípio da década de 1680, apareceu um dos produtos da pesca 
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solucionando o sabor de melancolia, os problemas da população referentes à condição de vida, que era de 

total pobreza que já figurava aos arredores de Belém, possuindo um considerável valor, a tainha. Havia com 

abundância nas águas da região oriental do Grão-Pará; Tocantins, rio Pará, boca dos rios, estuários e bacias 

adjacentes. Passando a ser tainha um dos principais alimentos da população de Santa Maria de Belém, o que 

aumentou ainda mais a empolgação das autoridades de tomarem para si o interesse administrativo da pesca. 

 

Em 1685, foi organizado um estabelecimento pesqueiro na aldeia de Joanes, localizada ao norte 

do rio Condeixa e do distrito de Joanes, pelo governador e capitão-general Francisco de Sá de Menezes, 

passando abastecer a cidade de Belém com quinze a vinte mil tainhas por mês. Apesar dos resultados 

favoráveis, o problema emergencial da alimentação ia ser resolvido, mas mostrava do outro lado os 

contrastes como: a produção do estabelecimento pesqueiro foi decaindo de uma forma sem solução até ser 

extinto, já que nunca foi do interesse da Fazenda Real. Principalmente por requerer um número de gente e a 

má convivência dos portugueses com os indígenas do lugar, resultava na escassez da mão-de- obra. 

 

Em 12 de março de 1691, frei Antônio da Piedade, religioso do Carmo, fez uma proposta ao rei, 

daria mais de um conto de réis por ano para criar três pesqueiros na ilha Grande de Joanes. Muito anterior a 

esta data, havia realizado um levantamento com base nas pescarias e cada uma iria render em média 21 mil 

cruzados, independente dos pagamentos dos empregados. 

 

A 13 de setembro do mesmo ano, o rei solicita informações do governador do Grão-Pará, se 

realmente o frei Antônio havia instalado pelo menos um pesqueiro na ilha Grande de Joanes, que além de 

haver gente suficiente, iria ganhar a Fazenda Real um conto de réis anualmente e a pobreza que padecia 

miséria, ficaria remediada. 

 

O governador e capitão general Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, informou 

negativamente ao rei, devido o recuo dos religiosos para essa atividade e o próprio governo não tomava para 

si por diversos motivos. 

 

Os padres das companhias religiosas que atuavam no trabalho de catequizar as tribos indígenas 

da ilha Grande de Joanes desenvolviam excelente papel na pecuária, como era o caso dos mercedários, 

jesuítas e carmelitas. Os capuchos de Santo Antônio mostravam habilidade no desenvolvimento cristão, 

convivendo com os nativos da imensa ilha, mais precisamente na parte leste desse arquipélago. O que 

despertou frei Jerônimo de São Francisco, comissário da ordem, autorizar aos seus religiosos fundarem duas 

aldeias na ilha Grande de Joanes, no início de 1702. 

 

Os lugares escolhidos para a instalação das aldeias eram as partes mais altas da região, que era 

onde viviam as tribos de índios Maruanazes que passou a denominação de Menino Jesus, e Caya que foi 

chamada de São Francisco Xavier. O objetivo desses missionários da Ordem dos capuchos eram ensinar o 

nativo a produzir na terra, contando com sua experiência na pesca para suprir de peixes as famílias de 

colonizadores que chegavam a Santa Maria de Belém, mudando a condição de vida e mais permaneceram no 

isolamento como a tribo dos Aruãs. 

 

As “feitorias de pesca” instaladas na foz do rio Araruna até o rio Cajuúna estendeu-se até o 

cabo Maguari, onde continuavam a dar excelentes resultados, que era fruto da excelente convivência dos 

índios com os padres capuchos de Santo Antônio. Posteriormente, o estabelecimento pesqueiro foi 

desmembrado. O de Cajuúna passou também a funcionar como “feitoria de pesca”, onde controlava essa 

atividade que ia do rio Cambu até o cabo Maguari - rio Tartarugas. 

 

Essas “feitorias de pesca” tiveram um papel importante à província do Grão-Pará, o peixe em 

ocasiões servia para substituir o dinheiro em certos negócios, como pagamentos de propinas e ordenados às 

companhias na cidade de Santa Maria de Belém. A partir de 1720, o peixe, tais como, tainha, gurijuba e  o 

pirarucu, eram a base de alimentação nessa cidade. 
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Em 1737, o governador interino do Grão-Pará, Antônio Duarte de Barros transformava a aldeia 

de São Francisco Xavier, em freguesia, permanecendo o mesmo nome, sendo a primeira criada na ilha 

Grande de Joanes, ficando sob a responsabilidade dos padres capuchos de São Boaventura. Nesse mesmo 

ano, o governador eleva a aldeia de Menino Jesus, a Freguesia, aos franciscanos de Santo Antônio foi dada a 

responsabilidade. Bem como outros lugares foram transformados em aldeias, como a de Monforte, onde está 

Joanes, a qual ficou sob a responsabilidade dos capuchos de Boaventura; a tribo dos Sacacas passou a 

denominação de aldeia de Nossa Senhora da Conceição, sob a responsabilidade dos mesmos; a região 

habitada pêlos índios Mondim foi chamada de aldeia de São José, ficando aos cuidados dos padres 

franciscanos de Santo Antônio da Freguesia do Menino Jesus. 
 

Pode-se encontrar a influência desses religiosos na ilha Grande de Joanes, dentre eles: a aldeia 

de São José (Mondim) o qual tem sua localização na foz do rio Paracauari, passou a servir de ancoradouro 

dos veleiros de pesca que e guardavam o tempo ou o mar se acalmarem para prosseguirem viagem tanto para 

as “feitorias de pesca” como para Santa Maria de Belém do Grão Pará. Contribuiu com o crescimento 

populacional, que no início da sua criação chegou a pouco mais de mil habitantes, que na sua maioria eram 

indígenas que exerciam funções de pesca. 
 

Francisco Xavier de Mendonça transforma seus objetivos em realidade, começando a dar 

autonomia a diversos lugares do Grão-Pará, a partir de 1752. Viajou ao baixo Amazonas, afim de verificar 

as demarcações das novas terras brasileiras a que ordenava o tratado de Madri. 

 

No dia 29 de abril de 1754, foi incorporada pela Carta Régia a ilha Grande de Joanes à Coroa 

portuguesa, pelo governador do Grão-Pará, o bispo D. Miguel de Bulhões e Souza. 
 

Através do acordo assinado entre os dois países europeus, o que proporcionou um processo de 

mudança, foram decretados a lei de liberdade dos índios no ano de 1755. No mesmo ano, foi regulamentado 

o Diretório e a elevação das antigas aldeias que passaram a freguesias e missões, a categoria de vilas com 

denominações lusitanas. 

 

Em 1757 a ilha Grande de Joanes muda o seu nome. Devido a ilha ser uma muralha, tendo sido 

obra da natureza contra as tormentas do mar, os portugueses dão-lhe o nome de ilha do Marajó, que é uma 

palavra  tupi - “imbara-yo”, que quer dizer barreira do mar. 

 

Há tempos o governo português enviava casais de portugueses para o Brasil. No qual exigia que 

durante o período dessa viagem feita de Portugal ou da ilha dos Açores até o norte do Brasil, mais 

precisamente ao Grão-Pará, os colonos teriam que ter grandes privilégios, principalmente na alimentação.  O 

período de viagem estava previsto para dois meses. No desembarque recebiam suprimentos  alimentares, 

material agrário que era necessário para a tarefa de preparar a terra, sementes para plantar, um boi e duas 

vacas. 

 

Os primeiros portugueses que chegaram no leste da ilha, vinham de uma cidade chamada 

Concília, no distrito de Coimbra (Portugal), nas proximidades do rio Mondego aonde existe as cidades de 

Soure, Salvaterra, Condeixa e Monsarás. Quando chegaram perceberam que o Marajó, onde iriam se fixar, 

se parecia muito com o seu lugar de origem. O local na época dos romanos se chamava Saurium, que queria 

dizer, lugar com muitos jacarés, daí originou-se o nome Soure. 

 

Os portugueses solicitaram ao governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado que desse 

prioridade aos nomes portugueses, o que aconteceu. A freguesia de São Francisco Xavier, chamou-se 

Monsarás; a freguesia de Menino de Deus, passou a se chamar Soure; a aldeia de Nossa Senhora da 

Conceição, para Salvaterra; uma localidade próxima a freguesia de São Francisco Xavier para Condeixa. 

 

Em 1757, foi imposto pela Coroa portuguesa que se criassem vilas em seu território para que 

tivessem autonomia e estivessem na Independência do Império. 
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Em 1764, Feliciano Ramos Nobre Mourão, ouvidor geral da província, visita lugares do Grão- 

Pará e encaminhou ao capitão-general Fernando da Costa de Atayde Teive de Souza Coutinho, governador, 

que fazia um perfil e mostrava as necessidades imediatas da gente do local. Por onde passava ia descrevendo 

as vilas, que se localizavam na parte leste da ilha de Marajó. 

 

Sendo a região de Soure um importante abastecedor de peixes para a cidade de Belém, como o 

ainda é, foram entregues a arrendatários, que passaram a explorar o produto dessa atividade. Quando o 

capitão-general Fernando da Costa Athayde Teive de Souza Coutinho, governador, estava na administração, 

autorizou a criação do Pesqueiro Novo, que se localizava na ponta Maguari, na extremidade da ilha de 

Marajó, sob a responsabilidade do capitão Luís Ferreira da Cunha. 

 

Quando o governo civil de São Luís do Maranhão, foi transferido para Santa Maria de Belém, 

pelo Decreto Régio de 20 de agosto de 1772, veio junto a ele um grande desenvolvimento populacional no 

Estado, o que passou a se tornar uma preocupação em decorrência da falta de estrutura. 
 

Em 1775, houve uma decadência nos pesqueiros do litoral da vila de Soure, onde o índio era a 

maior mão-de-obra. Nessa época houveram grandes epidemias de bexigas, que tinha como causa principal os 

maus tratos sofridos por eles. As perseguições e a violenta matança que lhes era imposta contribuiu  para 

que se escondessem nos campos ou até mesmo saírem em busca de novos lugares, uma vez que conheciam a 

Lei de 1741, que os protegia. 

 

Com a instalação do Pesqueiro Real pela Coroa Portuguesa em 1786, nessa região que saía 

grande produção de tainha, a vila de Soure passou a esse novo e maior contribuidor de alimento e desafogou 

a preocupação alimentar que a população de Belém. Tinha uma fartura na produção de peixes que estava em 

franco desenvolvimento. Em 1792, o pesqueiro Real possuía as “feitorias de pesca”, que se localizavam na 

foz do rio Araruna, Cajuúna, que estendiam as pescarias do rio Paracauari até a ponta do rio Maguari. 

 

Pelo rompimento do Tratado de Madri, firmado entre Espanha e Portugal, os bens  pertencentes 

a Espanha que se localizavam nas terras de Portugal foram confiscados, onde estava incluso as do Marajó 

(1794), dentre as quais a fazenda de São Lourenço que não fora vendida passando a pertencer a Real 

Fazenda. 

 

No século XIX, o Pesqueiro Real possuía a seguinte organização: um feitor, oficiais inferior ou 

subalternos, os quais eram responsáveis por observarem os trabalhos, um administrador na cidade de Belém 

e um armazém que realizava a venda através de vendedores. O dinheiro arrecadado pelo pesqueiro era usado 

para pagar os empregados e o salário chegava a um conto de réis por ano e outros custos do pesqueiro. 

 

Em 1820, ainda existia o pesqueiro, já então chamado de Nacional que organizava a pesca entre 

a vila de Soure e a Ponta do Maguari. Era um só espaço que compreendia aproximadamente treze léguas. 

Quando faltava o peixe, costumavam os pescadores faze-lo aproximar à costa, tocando buzinas no mar. 

 

A partir de 1822, retorna o antigo sistema de pesca, por arrendamento até meados de 1827, 

quando a junta da fazenda extinguiu os cargos de administração e mandou que as remessas de peixes fossem 

para os armazéns da Marinha para seu provimento, os quais reembolsavam ao pesqueiro Nacional. 

 

Passou a vila de Soure ser um  rotineiro entroncamento, de um lado proporcionado pela pesca e 

de outro a pecuária, como até hoje. E isso influenciou um despertar migratório àquela parte marajoara, 

devido a exuberância da natureza, o confronto se tornava sonolento o que provocou um contingente de 

pessoas de pouca responsabilidade que não buscava resgatar compromisso para o desenvolvimento e nem 

aproveitar as oportunidades necessárias que lhes rodeava e lutar para o crescimento do lugar. 
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Na vila de Monsarás foram anexados os povoados de Condeixa e Monforte. Mas, houve 

também o descaso dos habitantes da vila de Soure e Salvaterra, o que proporcionou-lhes as suas decadências. 

Com isso, o Conselho da Província do Pará, que tinha como presidente o tenente coronel José Joaquim 

Machado de Oliveira, nas sessões realizadas de 10 a 17 de maio de 1833, resolveu extingui - las, ficando os 

seus territórios pertencendo a Monsarás. 

 

Na administração do presidente da província do Pará, brigadeiro, Francisco José de Souza 

Soares D’Andrea (1836 a 1839), apareceu na ilha do Marajó do lado do rio Igarapé Grande ou Paracauari, 

um grupo de 14 desertores, do batalhão de Pernambuco, misturaram-se com alguns rebeldes que viviam 

dispersos na região dos campos da imensa ilha, ramificação do levante ocorrido no município de Muaná em 

1823, passaram a ensaiar o cangaceirismo, a cavalo em fazenda marajoara para roubas. 

 

Foram formadas companhia de guerrilhas montadas, passando com isso, colocar pânico nas 

fazendas, principalmente as da costa norte litorânea. 

 

Em 30 de janeiro de 1854, o presidente da província do Pará, tenente coronel Sebastião do 

Rego Barros, assina o decreto nº1318, autorizando a regulamentação das terras localizadas no leste do 

Marajó. Justamente onde atualmente estão localizados os municípios de Soure e Salvaterra. No dia 10 de 

fevereiro desse mesmo ano, o presidente assina e envia para Monsarás, um ofício declarando a validade dos 

votos 
 

Mas, devido a sua decadência, o Conselho da Província do Pará, nas sessões realizadas de 10 a 

17 de maio de 1833, resolveu extingui-lo, ficando seu território anexado ao de Monsarás (na época do 

município), do qual fez parte até 1959, através da lei provincial nº1959, apesar de ter, em 9 de novembro de 

1847,  através  da lei  provincial  nº138, reconquistado  o  predicamento  de  vila.  Mas  o  descaso  de seus 

habitantes no cumprimento da lei que determinava a instalação do município fez com que durante 11 anos 

Soure continuasse agregada a Monsarás. 

A 2 de setembro de 1858 determinou que a Câmara de Monsarás marcasse as eleições para a 

nova Câmara de Soure. Aquela era constituída por Antônio de Assis Leite Bittencourt (presidente), Luiz 

Henrique de Faria Galo, Fidelis Constantino da Silveira Barros, Francisco de Paula Guemor e Antônio 

Jerônimo dos Santos. No dia 7 de janeiro de 1859 esses mesmos vereadores apuraram o pleito de Soure.  E 

no dia 20 seguinte ocorreu à instalação solene do município, com a posse dos eleitos: Cristóvão Antônio de 

Melo (presidente), Raimundo Gonçalves de Figueiredo, Meandro Constante de Figueiredo, Vitor Antônio de 

Moraes Rocha, Bento José Ferreira de Brito Júnior e padre Ambrósio Henrique da Silva Egues. 

 

A última Câmara do período monárquico foi a seguinte (eleita em 1887): Gustavo Adolfo de 

Aguiar Nunes (presidente), Gentil Augusto Cardoso, Manoel Cordeiro Batista da Silva, Ângelo Custódio 

Ferreira, Luiz da Silveira Gonçalves e Cristóvão de Pina e Mello. 

 

Após a proclamação da República, o governo Provisório do Pará extinguiu a Câmara Municipal 

de Soure, no dia 16 de março de 1890 (decreto nº75). No mesmo dia, pelo decreto nº76, criou o Conselho de 

Intendência Municipal, nomeando, para ocupá-lo: Antônio Bezerra da Rocha Moraes (presidente), 

Diocleciano Emiliano da Costa Pereira, Raimundo Gonçalves de Figueiredo, Olegário M. de Brito e Gustavo 

Adolfo de Aguiar Nunes. 

 

No dia 19 de setembro de 1890 Soure ganhou a categoria de cidade, através do decreto  nº194. 

A 12 de junho de 1894 a Lei nº652 extinguiu o município de Monsarás, ganhando Soure, com isso, o 

aumento de seu território. 

 

Apenas em 20 de janeiro de 1959 foi instalado, solenemente, o município de Soure, elevado à 

categoria de Cidade pelo Decreto-lei nº 194, de 19 de setembro de 1890, situação que só foi alterada em 

1961, através da Lei nº 2.460, que criou o município de Salvaterra, cujo território passou a ser formado por 

804 Km2  desmembrado de Soure. 
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O primeiro Conselho de Intendência sourense eleito pelo povo foi composto por Raimundo 

Gonçalves de Figueiredo, presidente; Anastácio Antônio da Silva, Antônio de Alcântara Muniz e João Félix 

Gemaque Pereira de Mello. 

 

A cidade de Soure, antiga aldeia dos índios Maruanazes e posteriormente freguesia sob o orago 

do Menino Deus teve o predicamento de vila outorgado por Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em 

1757, com o qual entrou para a independência do Império. 

 

A sua decadência levou o Conselho da Província do Pará a suprimi-la, em 1833, sendo o seu 

território reunido ao da vila de Monsarás, de cujo município fez parte até 1859, não obstante a Lei provincial 

nº 138, de 9 de novembro de 1847 lhe ter concedido o titulo de vila. 

 

A falta de cumprimento, pelos seus habitantes, do artigo da Lei que determinava a instalação do 

município somente depois de construída a casa da Câmara e a cadeia, demorou de 11 anos a execução da 

resolução da Assembléia Provincial. 

 

Somente em 2 de setembro de 1858 o presidente da Província mandou que a Câmara Municipal 

de Monsarás marcasse dia para a eleição da nova Câmara de Soure, eleição que ficou apurada em 7 de 

janeiro de 1859 por aquela Câmara, então constituída por Antônio de Assis Leite Bittencourt, Presidente, e, 

Vereadores Luiz Henrique de Faria Gaio, Fideles Constantino da Silveira Barros, Francisco de Paula 

Guemor e Antônio Jerônimo dos Santos. 

 

Em 20 do mês de janeiro de 1859, teve lugar a solene instalação do município de Soure, 

havendo comparecido o Capitão Leite Bittencourt, acompanhado do Secretário da Câmara de Monsáras, 

Raimundo Amâncio Rodrigues. Sendo deferido o juramento legal empossou os primeiros Vereadores de 

Soure, Cristovão Antônio de Melo, Presidente, e, Raimundo Gonçalves de Figueiredo, Meandro  

Constantino de Figueiredo, Vitor Antônio de Morais Rocha, Bento José de Souza Alves, José Ferreira de 

Brito Júnior e Padre Ambrósio Henrique da Silva Egues. 

 

Com a proclamação da República, o Governo provisório do Estado, pelo Decreto nº75 de 16 de 

março de 1890, dissolveu a Câmara Municipal e criou o Conselho de Intendência Municipal pelo Decreto 

nº76, da mesma data. Para o qual nomeou Antônio Bezerra da Rocha Morais, Diocleciano Emiliano da 

Costa Pereira, Raimundo Gonçalves de Figueiredo, Olegário M.de Brito e Gustavo Adolfo de Aguiar Nunes. 
 

Obteve Soure a categoria de cidade pelo Decreto nº194, de 19 de setembro de 1890. 

 

Em virtude da Lei nº 652, de 12 de junho de 1894, que extinguiu o município de Monsarás , o 

seu território ficou aumentado com uma grande parte desse município, restaurado depois com a Lei nº1 296, 

de 8 de março de 1913. 

 

Do primeiro Conselho Municipal, eleito no regime republicano, fizeram parte Raimundo 

Gonçalves de Figueiredo, Anastácio Antônio da Silva, Antônio de Alcântara Muniz e João Felix Gemaque 

Pereira de Melo. 

 

Na divisão territorial estabelecida pelo Decreto-lei estadual nº4 505, de 30 de dezembro de 

1943, para vigorar no quinquênio 1944-1948 o município de Soure é composto de 4 distritos: Soure, 

Condeixa, Joanes e Salvaterra. 
 

2.2 - Localização 
 

Localiza-se na costa oriental do arquipélago do Marajó caracterizada como mesorregião do 

Marajó e microrregião do Arari. Ao sul é banhada pelo rio Paracauari e em toda a sua costa leste pela Baia 
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do Marajó, distante em linha reta de Belém a 80 km. 

 

A área geográfica do município é de 3.528,70 Km². 

Limita-se : 
Ao Norte - com o Oceano Atlântico 
Ao Sul - com o município de 

Salvaterra A Leste - com a baía do 

Marajó 

A Oeste - com os municípios de Cachoeira do Ararí e Chaves 

O município de Soure dista da capital Belém, cerca de 80 Km. 

2.3 - Acesso 
 

Por ficar localizado na ilha do Marajó, o acesso principal da população é através da via fluvial por barcos e 

navios que viajam diariamente entre Belém e Soure, transportando cargas e passageiros. Diariamente há 2 

saídas de balsas tipo Ferry-boat, que transportam passageiros e veículos de passeio e carga, ligando o porto 

de embarque em Icoaraci e o Porto de Camará no Município de Salvaterra, de modo que desembarcando da 

balsa, pela estrada asfaltada vai-se até a divisa de Salvaterra e Soure, onde após travessia de balsa pelo Rio 

Paracauarí, chega-se a Soure. 

 

Há também, diariamente saindo do Aeroporto Júlio César, vôos para passageiros, através de empresas de 

taxi aéreo. 
 

2.4 - Clima e vegetação 
 

Clima: Fazendo parte do clima equatorial úmido, o clima do Município apresenta todas as características 

inerentes a esse clima: amplitude térmica mínima, temperatura média em torno de 27ºC, mínima superior a 

18ºC e máxima de 36ºC; umidade elevada e alta pluviosidade nos seis primeiros meses do ano. Nesses 

meses mais chuvosos, ocorrem as menores temperaturas enquanto, nos últimos seis meses ocorrem as 

temperaturas mais elevadas. 

 

Por sua situação, limitando-se em parte com o Amazonas e com o Atlântico, o clima é amenizado, tornando-

se bastante agradável com a ventilação existente. 
 

Vegetação: São predominantes na região, os Campos Lindos ou também como é conhecido, áreas 

planiciárias recobertas por gramíneas. Estes campos têm a origem ligada à topografia, ao solo impermeável 

e a pequena profundidade, além da precipitação abundante que contribui para o seu encharcamento. 
 

A presença dos Campos é constante nos município da porção oriental da ilha do Marajó. No entanto, há 
presença de Formações Esparsas com arbustos, conhecida pelo povo da região como “ilhas do mato”. 

 

A área do Município por te áreas litorâneas e semi-litorâneas, favorece a presença do Mangue. 
 

Patrimônio Natural: A alteração da cobertura vegetal natural era de 0,240%, segundo trabalho realizado 

com imagens LANDSAT-TM do ano de 1986. O agravante é que a distribuição dessa alteração ocorreu em 

100% da floresta, 0% do campo e 0% do manguezal. Possui uma rede hidrográfica que deve ser preservada. 
 

Na fazenda Bom Jardim existe um importante local de revoada e pouso de garças que vem servindo como 

atração para o turismo ecológico, atividade essa que começa a se desenvolver em algumas fazendas da ilha, 

atraindo turistas e pesquisadores do exterior. 
 

2.5 - Geologia, solo, relevo e topografia 
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Geologia: A estrutura geológica é bastante singela na sua cobertura superficial. 
 

Solo: Os solos estão inseridos na categoria dos gley húmicos, o que se deve às condições geológico- 

geomorfológicas da área. Há também, a presença dos Latossolos, bem como dos Pintossolos. 
 

Relevo: Apresenta apenas sedimentos terciários da Formação Barreiras, e sedimentos do Quaternário antigo 

e recente. 
 

Topografia: A topografia reflete a grande pobreza altimétrica, dado que a cota média é de 5m, a qual se 

constatou na sede. Eventuais áreas de tabuleiros apresentam restos da formação Barreiras, onde as costas se 

apresentam um pouco mais elevadas. 
 

2.6 - Hidrografia 
 

Ilhas: Coroa Grande; Pequena Ilha, habitada somente no período da pesca. Não passa de um banco de areia 

que descobre em dois, sendo o menor deles conhecido por Coroinha. Sua extremidade este fica a cerca de 6 

milhas da foz do rio Condeixa. Machado; Ilha de tamanho médio, habitada quase que exclusivamente por 

pescadores. 
 

Igarapés: Água Boa; Igarapé, que desemboca na baía de Marajó - Água Preta; Igarapé que deságua na baía 

de Marajó - Jararaca; Igarapé, tributário do lago das Tartarugas. Nos limites com os municípios de Cachoeira 

do Ararí e Chaves. 
 

Lagos: Guajará; Lago, que serve como parte dos limites com os municípios de Salvaterra e Cachoeira do 

Ararí - Tartarugas. Lago, nos limites com os municípios de Cachoeira do Arari e Chaves - Guará; Cipó; 

Assacú; tenente e Goiaba. 
 

Rios: Amparo; Rio, tributário do rio Saco - Araraquara; Rio, que tem a sua contra fronte no Município - 

Cambu; Rio, que desemboca na baía de Marajó. Localiza-se entre os distritos de Soure e Pesqueiro - 

Condeixa. Pequeno rio, muito piscoso. Deságua no rio Pará (baía do Marajó). Quase todos os rios que 

desembocam nesse trecho da costa marajoara comunica-se com lagoas do interior, a maior parte das quais 

navegáveis por pequenas embarcações. Durante a estação chuvosa, fica esse trecho da costa, inundado em 

grandes extensões - Paracauari; O mais importante do Município. 
 

2.7. Infraestrutura física: 
 

A Prefeitura Municipal apresenta um amplo auditório com capacidade para aproximadamente 100 pessoas, 

contendo 01 quadro magnético, pincéis magnéticos, uma televisão com vídeo, um computador, um 

datashow, um bebedouro, os quais serão utilizados nas atividades do projeto, porém estas atividades terão 

maior concentração na comunidade de Bairro Novo, onde o espaço físico utilizado será a escola local, a 

unidade de saúde local. 
 

2.7.1. Comunidades existentes no Município: (..) 

Remanescentes de quilombo 
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(.x.)Reserva extrativista 

(...) Assentamento da reforma agrária 
(...) Comunidades ribeirinhas 

 

2.7.2. Há Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais  Recicláveis? 
(...) Não 

(..x.) Sim. Quais?: 

 Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Soure 

 

2.7.3. O município foi contemplado com recursos da Funasa em saneamento? 
(...) Não 

(.x..) Sim. Citar quais os números de TC e CV já existentes com o  município: 

168  Módulos Sanitários Domiciliares sob o TC nº 0243/2008 

 

2.7.4. O município possui área de Educação em Saúde estruturada? 

(..)Sim (.x.) Não 

2.7.5. O município possui Programa de Atenção Básica à Saúde estruturado? (...)  Não 

(x...) Sim. Assinale qual(is): 

(.x..) PACS 

(.x..) ESF 

 

2.7.6. O município apresenta situação de riscos à desastres naturais? (...) Não 
(.x..) Sim. 

 

 

II. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL 
 

2.1. Identificação do Projeto: Educação em Saúde Ambiental 

 
a. Nome do Projeto: Educação em saúde ambiental, a busca pela qualidade de vida e preservação do meio 

ambiente. 

b. Caracterização do Local de Execução do Projeto: 
 

A comunidade de Bairro Novo apresenta na cidade uma parcela de munícipes com  baixa renda 

e o baixo grau de escolaridade das famílias, bem como o aumento considerável da natalidade na referente 

região, a maioria extrativista, prejudica o acesso à informação e á saúde. Além disso, um fator de grande 

relevância é a dificuldade que a unidade de saúde local encontra em atender a localidade em sua 

totalidade, pois algumas famílias precisam percorre longas distâncias em busca de atendimentos 

especializados, geralmente na capital do Estado. Contudo, a gestão municipal busca implantar/ampliar no 

local o programa da Estratégia de Saúde da Família e a implantação do programa de Saúde Bucal, o que 

acaba por estimular o desenvolvimento do projeto de educação em saúde na localidade, além do que a 

mesma possui um fator de bastante relevância que é a concentração  de grande parte da população da sede 

do município, agrega ainda em sua vizinhança, duas áreas de ocupação bastante populosas que são a do 

Puá e a do Sossego. 

Além disso, a comunidade não executa a coleta seletiva de lixo, a maioria do lixo é coletado de maneira 
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geral pelo serviço municipal, programas de saneamento básico estão sendo implantados na localidade, 

porém uso dos recursos hídricos ainda é feito forma irracional e sem as medidas sanitárias adequadas, 

além de ainda ser observado focos de queimadas de entulhos em algumas áreas. 

 

 

 
c. Duração do Projeto: 12 meses 

 
 

d. Componentes do Projeto: 
 

( x ) Sustentabilidade das comunidades; (.x.) Inclusão 

social; ( x ) Metodologias participativas; (.x.) Controle 

social; 

(.x.) Fortalecimento da promoção da saúde; 

(. .) Respeito ao saber, cultura e práticas locais; (.x.) Mobilização 

comunitária; (.x.) Território de produção de saúde; (.x..) Comunicação de 

risco. 

 

e. Comunidade(s) ou grupo(s) populacional (is) beneficiado(s) com o projeto: 
 

(   ) comunidade ribeirinha; 

(.. ) remanescente de quilombos;  

(.x.) reservas extrativistas ;  

(...) assentamentos da reforma agrária; 

(...) comunidade residente na região do semiárido brasileiro; 
(.x) comunidade residente em áreas de riscos ocasionados por desastres naturais; 

(.x.) população residente em municípios beneficiados com ações e projetos da 

FUNASA. 

 

f. Descrição da situação da comunidade ou grupo populacional beneficiado com o  projeto: 
 

A comunidade de Bairro Novo retrata, assim como várias outras a realidade citada acima, a 

baixa renda e o baixo grau de escolaridade das famílias, a maioria extrativista, prejudica o acesso a 

informação e á saúde. Além do mais, um fator de grande relevância é a dificuldade que a unidade de saúde 

local encontra em atender a localidade em sua totalidade, pois algumas famílias precisam percorre longas 

distâncias em busca de atendimentos especializados, geralmente na capital do Estado. Porém, a gestão 

municipal busca implantar/ampliar no local o programa da Estratégia de Saúde da Família e a implantação 

do programa de Saúde Bucal, o que acaba por estimular o desenvolvimento do projeto de educação em 

saúde na localidade, além do que a mesma possui um fator de bastante relevância que é a concentração  de 

grande parte da população da sede do município, agrega ainda em sua vizinhança, duas áreas de ocupação 

bastante populosas que são a do Puá e a do Sossego. 

Além disso, a comunidade não executa a coleta seletiva de lixo, a maioria do lixo é coletado  

de maneira geral pelo serviço municipal, programas de saneamento básico estão sendo implantados na 

localidade, porém uso dos recursos hídricos ainda é feito forma irracional e sem as medidas sanitárias 

adequadas, além de ainda ser observado focos de queimadas de entulhos em algumas áreas. 

 

 

 
2.2. Justificativa: 
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A educação ambiental e em saneamento do meio, desenvolvidos em comunidades urbanas e 

rurais brasileiras, é uma atividade ainda bastante restrita, principalmente nos municípios do interior da 

região Norte. Sua relevância é ainda maior quando se trata de comunidades carentes onde o acesso á 

saúde e a escola são comprometidos pelas distâncias que precisam percorrer para ter acesso a esses 

serviços, principalmente devido a baixa renda e meios de transportes. Há a necessidade de desenvolver 

ações de políticas públicas, onde se desempenhem papel ativo na busca de soluções para os problemas 

encontrados e a possibilidade de tornar disponíveis, às comunidades envolvidas, os resultados de 

investigações, de forma simples e compreensível, que pode servir de instrumento para melhor 

dimensionamento e eficácia dessas políticas públicas. 

A comunidade de Bairro Novo retrata, assim como várias outras a realidade citada acima, a 

baixa renda e o baixo grau de escolaridade das famílias, a maioria extrativista, prejudica o acesso a 

informação e á saúde. Além do mais, um fator de grande relevância é a dificuldade que a unidade de saúde 

local encontra em atender a localidade em sua totalidade, pois algumas famílias precisam percorre longas 

distâncias em busca de atendimentos especializados, geralmente na capital do Estado. Porém, a gestão 

municipal busca implantar/ampliar no local o programa da Estratégia de Saúde da Família e a implantação 

do programa de Saúde Bucal, o que acaba por estimular o desenvolvimento do projeto de educação em 

saúde na localidade, além do que a mesma possui um fator de bastante relevância     que é a concentração 

de grande parte da população da sede do município, agrega ainda em sua vizinhança, duas áreas de 

ocupação bastante populosas que são a do Puá e a do Sossego. 

Além disso, a comunidade não executa a coleta seletiva de lixo, a maioria do lixo é coletada 

de maneira geral pelo serviço municipal, programas de saneamento básico estão sendo implantados na 

localidade, porém uso dos recursos hídricos ainda é feito forma irracional e sem as medidas sanitárias 

adequadas, além de ainda ser observado focos de queimadas de entulhos em algumas  áreas. 

. 

 

2.3. Objetiv

os: 

Objetivos: 
a) Objetivo geral: 

 

Desenvolver atividades preventivas e educativas em saúde ambiental, proporcionando informações e 

atividades sanitárias, visando à qualidade de vida das famílias e diminuição dos impactos ambientais. 
 

b) Objetivos específicos: 

 
- Promover o levantamento dos dados sócio - econômicos, demográficos e dos impactos ambientais junto às famílias 

da comunidade; 

 
- Desenvolver atividades de investigação epidemiológica para a descoberta das doenças que são ocasionados pelos 

impactos ambientais; 

 

- Sistematizar e analisar os dados levantados no cadastro; 
 

- Promover parcerias com instituições municipais como: Secretaria de Educação, Secretaria de Trabalho e Promoção 

Social, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura/Produção; 

 
- Realizar visitas domiciliares para a educação e promoção da saúde, visando a melhoria da qualidade de vida das 

famílias; 

 

- Visitar a escola local para despertar uma consciência crítica nas crianças e adolescentes do ensino fundamental; 
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- Desenvolver educação ambiental quanto aos resíduos líquidos e sólidos, artrópodes e roedores; 

 
- Promover educação sanitária sobre higiene dos alimentos e proteção ambiental; 

 
- Implantar a Vigilância Ambiental envolvendo educação e sociedade, onde a comunidade também assumirá o 

compromisso com a vigilância; 

 

-Implantar a coleta seletiva de lixo. 
 

2.4. Metas: 
 

- Alcançar 80% do levantamento dos dados sócio - econômicos, demográficos e dos impactos ambientais junto às 

famílias da comunidade, assim como levantamento dos dados epidemiológicos da comunidade, tanto aquelas 

conhecidas pela população, quanto as desconhecidas. 
 

- Realizar visitas domiciliares em 75% das famílias; 

 
- Alcançar 80% de ações educativas referentes à educação ambiental quanto aos resíduos líquidos e sólidos, 

artrópodes e roedores e educação sanitária sobre higiene dos alimentos  e proteção  ambiental nas famílias da 

comunidade; 
 

- Promover a sensibilização em 75% das famílias da importância da ação preventiva da saúde e da preservação do 

meio ambiente; 

- Pôr em prática 70% do que foi aprendido nos seminários e curso de reciclagem de papel e garrafa pet. 
 

- Realizar Seminários e cursos de reciclagem de papel e garrafa pet. 

 

2.5. Metodologia: 
 

Para o levantamento de dados epidemiológicos, sociais, ambientais, econômicos e educativos serão 

utilizados os seguintes instrumentos: coleta de dados, observação dos espaços; análise documental da 

unidade escolar, do posto de saúde e da associação de moradores; bem como abordagens informais junto 

aos responsáveis por instituições municipais como Secretaria de Saúde, Secretaria do Trabalho e 

Promoção Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de 

Agricultura/Produção. 

Também serão realizadas visitas domiciliares, aplicação de questionários, reuniões, e encontros 

mensais com as famílias para informação e análise dos dados coletados. Os encontros terão o referencial 

teórico adotado, quanto à temática Educação em Saúde Ambiental como promoção da saúde e 

preservação do meio ambiente. 

A Educação Sanitária e Ambiental terá um enfoque estratégico voltado para a promoção do 

saneamento básico, de maneira que o processo pedagógico seja pautado no ensino contextualizado, 

abordando o tema da questão da distribuição, uso e aproveitamento racional dos recursos hídricos, a 

coleta, tratamento, destino final dos esgotos e a possibilidade de reutilização de água, além da coleta, 

destinação adequada, tratamento, redução do consumo, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos 

domésticos. Para tanto serão feitas ações educativas (palestras, oficinas) mensalmente tanto para as 

crianças como para os adultos da comunidade. Outros temas abordados serão: Políticas ambientais; O 

que é meio ambiente; Preservação ambiental; Degradação ambiental; Consciência ambiental; O que é 

desenvolvimento sustentável; Relação do homem com a natureza; Educação em saúde e ambiental; 

Higiene corporal e pessoal; Higiene dos alimentos; Doenças ocasionadas pela falta de saneamento 

básico, pelo lixo, água, esgoto e vetores. As atividades serão realizadas nas escolas e no espaço utilizado 

pela Associação dos Moradores da Comunidade, disponibilizando o ônibus para transporte das famílias 

de comunidades distante do local das atividades. Os materiais didáticos utilizados serão: Data Show, 

folhetos/panfletos educativos, Cartilhas educativas, blocos de anotações, lápis e borrachas, canetas e 
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pastas de documentos, esses recursos serão fornecidos para motivar a participação e aprendizagem das 

pessoas envolvidas no processo de educação. Além disso, serão realizadas oficinas de reciclagem de 

papel e peças teatrais com fantoches com temas relacionados com saúde e meio ambiente para dinamizar 

as ações oferecidas na comunidade.  

 

2.6. Resultados esperados: 
 

- Construir de forma coletiva com as parcerias locais, um Projeto de Educação em Saúde Ambiental em espaços 

educativos não formais; e espaços interativos que instiguem a busca pelo conhecimento. 

- Manter programas de capacitação periódicos sobre a temática Educação em Saúde Ambiental em processos 

educativos não formais; 

- Fornecer ao público-alvo local, grupo infanto - juvenis e adultos subsídios para atuarem como agentes     

multiplicadores     das     questões     relacionadas à Educação em Saúde Ambiental; 

- Propor junto com o grupo capacitado em conjunto com representantes da unidade escolar, unidade de saúde e 

associação de moradores, como também os gestores municipais, mudanças e novos desafios   para   a   população   

da   comunidade; 

- Promover ao participante a capacidade de apontar e sugerir propostas e desafios com relação à        temática 

Educação em Saúde Ambiental; 

- Contribuir para criar espaços interativos que instiguem a busca pelo conhecimento; 

- Sensibilização da população local da importância da ação preventiva da saúde e da preservação do meio 

ambiente; 

- Diminuição da taxa de morbidades causadas por doenças relacionadas à falta de saneamento básico, e 

outros impactos ambientais. 

 

 

 

2.7. Avaliação do Projeto: 
 

A avaliação é parte integrante de qualquer planejamento, constituída de ação dinâmica que 

possibilite identificar a eficiência, eficácia, efetividade, a resolutividade e a qualidade dos serviços 

prestados, avaliando os indicadores estabelecidos e a operacionalização das ações, onde será realizada a 

proporção de alcance de metas entre os indicadores tais como: 
 

N° de famílias existentes / nº de famílias visitadas e cadastradas 

Nº de parcerias esperadas / Nº de parcerias concretizadas/ Nº de palestras programadas / Nº de palestras 

realizadas/ N° de pessoas esperadas / Nº de pessoas atingidas 

N° de agravos relacionados com impactos ambientais em 2016 / Nº de agravos em 2017. 

 

 

2.8. Equipe responsável pela execução do Projeto: 
 

2.8.1. Equipe de execução do Projeto: 

 

-Carmem Lúcia de Lima Gouvêa. 
Médico do Programa Saúde da Família, que atuará na realização de palestras educativas na comunidade. 

 

- Renato Marzano de Moura Junior. 
Enfermeiro que atuará no levantamento de dados da comunidade nos sistemas da Secretaria de Saúde e nas 

atividades educativas da comunidade 

participando das visitas periódicas. 
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-Carolina Solange Barbosa Ramires 
Nutricionista que atuará no levantamento sócio-econômico da comunidade 

nas oficinas educativas da comunidade realizando visitas periódicas. 
 

- Célio Gabriel F. dos Santos 
Técnico em endemias que atuará nas visitas técnicas nos domicílios e 

participará nas atividades educativas que serão realizadas na 

comunidade. 
 

- Carla Gabriele Guimarães Barbosa. 
Agente de vigilância sanitária, que atuará nas visitas domiciliares, cadastramento das famílias da 

comunidade e nas atividades educativas. 
 

- Eduardo Bruno Guimarães Barbosa. 
Técnico em Saneamento, que atuará na divulgação, visitas domiciliares e 

ações educativas do projeto. 
 

. Dirlene de Nazaré Pereira da Silva 
Secretária de Meio Ambiente, que atuará no levantamento de dados nos sistemas da Secretaria de Meio 

Ambiente e nas atividades educativas da comunidade participando das visitas periódicas. 

 
 

III – Dados Físico-Financeiros 

 

3.2. Cronograma Físico 
 

Meta Ação/Atividade Período 

Início Fim 

Realizar visitas domiciliares em 75% 

das famílias 

Aplicação de entrevistas/questionários 

e efetuar o cadastro das famílias 

visitadas 

08/2017 07/2018 

Levantamento dos dados 

socioeconômicos, demográficos e 

dos impactos ambientais junto às 

famílias da comunidade, assim 

como levantamento dos dados 

epidemiológicos. 

Pesquisas de informações nas      

instituições da 

localidade como unidade de 

saúde, escola e associação de 

moradores. Busca de 

informações em instituições 

municipais da sede do município 

e aplicação de questionário 

08/2017 07/2018 
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Desenvolver ações 

educativas referentes à educação 

ambiental quanto aos resíduos 

líquidos e sólidos, artrópodes e 

roedores e educação sanitária 

sobre higiene dos alimentos e 

proteção ambiental nas famílias 

da comunidade; 

Organizar e convocar o maior nº 

de pessoas da comunidade para 

participar de palestras e 

seminários e oficinas que serão 

realizadas em local estratégico da 

comunidade. Além de      

reuniões periódicas com as 

famílias para discussão dos 

dados investigados 

08/2017 07/2018 

Sensibilização das famílias da 

importância da ação preventiva 

da saúde e da preservação do 

meio ambiente; 

Levar informações a comunidade 

sobre as consequências dos 

impactos ambientais através das 

visitas domiciliares e palestras 

08/2017 07/2018 

Fomentar e orientar a coleta seletiva de 

resíduos sólidos 

Atividades de orientação de 

como fazer a separação correta 

do lixo e enviar o lixo para 

reciclagem 

07/2017 07/2018 

Pôr em prática o que foi 

aprendido nos seminários e curso 

de reciclagem de papel e garrafa 

pet. 

Orientar teoricamente como 

contribuir para manter o meio 

ambiente saudável e acompanhar 

a atividade de reciclagem. 

07/2017 07/2018 
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3.3. Cronograma Financeiro 

 
1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ 

PREFEITURA MUNCIPAL DE SOURE 

2- Ação 3- Nº do Processo 

 
C
O

N
C
E
D

E
N

T
E
 

(E
M

 R
$
 1

,0
0
) 

4- Ano 5- Meta 6 – Mês 

2017  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

        
        
        
  Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

   196.759,11     

        
        

 7- Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R$ 1,00)   
P
R
O

P
O

N
E
N

T
E
 

(E
M

 R
$
 1

,0
0
) 

8- Ano 9- Meta 10 – Mês 

2018  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

        
        
        
  Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

   1.240,89     

        
        

 11- Total Acumulado de Recursos do Proponente (Em R$ 
1,00) 

198.000,00 
12- Total Geral dos Recursos (Em R$ 1,00) 198.000,00 
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3.4. Plano de Aplicação 
 
 

Despesas  
Unidade 

 
Quantidade 

Preço 

Unitário Total 

Deslocamento/Frete de veículo Diária 122 200,00 24.400,00 

Alimentação diária da Equipe Unid 840 15,00 12.600,00 

Deslocamento/transporte dos Frete 20 700,00 14.000,00 

Alimentação diária dos participantes Unid 2.000 15,00 30.000,00 

Oficinas e Cursos Hora/aula 520 30,00 15.600,00 

Materiais de divulgação:     

Faixas Unid 12 30,00 360,00 

Banners Unid 12 250,00 3.000,00 

Folders Unid 2.500 3,00 7.500,00 

Rádio local Anuncio 45 50,00 2.250,00 

Carro som Diária 30 150,00 4.500,00 

Camisetas Unid 1.500 10,00 15.000,00 

Materiais didáticos     

Fichas/formulários Unid 550 0,50 275,00 

Bloco de anotações Unid 1.500 3,00 4.500,00 

 

 
 

Lápis Unid 1.500 0,30  

Borrachas Unid 1.500 0,20 300,00 

Canetas Unid 1.500 1,00 1.500,00 

Cartilhas educativas Unid 2.000 6,00 12.000,00 

Bolsa artesanais p/ material Unid 1.500 5,00 7.500,00 
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Oficinas educativas     

Tinta guache Frasco 300 7,90 2.370,00 

Pincéis de Pintura Unid 200 2,00 400,00 

E.V.A (folha) Unid 400 1,00 400,00 

Papel crepom (folhas) Unid 800 0,50 400,00 
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Cola branca pequena frasco 400 1,80 720,00 

Cola de Isopor frasco 400 2,50 1.000,00 

Folhas de Isopor Unid 100 2,00 200,00 

Cola quente frasco 1000 4,60 4.600,00 

Pistola para cola quente Unid 25 10,70 267,50 

Estiletes Unid 25 3,40 85,00 

Grampeador Unid 20 6,80 136,00 

Grampos para papel caixa 40 4,80 192,00 

Fitilhos coloridos Unid 1.000 1,80 1.800,00 

Oficina teatral com fantoches     

Bonecos Unid 8 20,00 160,00 

Cenário Unid 2 177,00 354,00 

Atividade  de  coleta  seletiva   de     

Luvas de borracha Par 200 10,00 2.000,00 

Botas 7 léguas Par 200 40,00 16.000,00 

Cestos temáticos de coleta seletiva Unid 50 250,00 12.500,00 

Sacos para lixo Unid 650 1,50 975,00 

Atividades livres de reciclagem     

Liquidificador Unid 04 168,50 674,00 

Varal Pacote 20 2,80 56,00 

Pregadores Pacote 20 2,50 50,00 

Bacias Unid 15 32,60 489,00 
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Esponjas Unid 30 2,10 36,00 

Pano Prato Unid 30 6,00 180,00 

Tela de naylon Unid 20 10,00 200,00 

Tesoura Unid 20 9,70 194,00 

Total (Funasa)    196.759,11 

Contrapartida (0,63%) do total    1.240,89 

 

 

 

 

 

3.4 – Memória de cálculo das despesas cadastradas de acordo com as metas a serem cumpridas. 

 

Meta 1- Realizar visitas domiciliares em 75% das famílias; 
 

1ª etapa: Realizar visitas periódicas com aplicação de entrevistas e questionários e cadastro das famílias. Elemento de 

despesas: Diárias Período: 28/08/2017 a 28/10/2018 

Descrição Unidade Quantidad 

e 

Valor unitário Subtotal 

Alimentação diária da 
equipe (30 dias) 

Unid 210 15,00 3.150,00 

Deslocamento da equipe (frete 
de veículo) 

Dia 30 dias 200,00 6.000,00 

Valor total    9.150,00 
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2ª etapa: Realizar seminários na escola local, divulgar e convocar o maior nº de pessoas a participar das atividades educativas 

Elemento de despesas: Material de consumo/Serviço Período:28/08/2017 a 28/10/2018 
 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Faixas temáticas Unid. 12 30,00 360,00 

Banners Unid 12 250,00 3.000,00 

Folders Unid 2.500 3,00 7.500,00 

Divulgação em rádio Dia 45 dias 50,00 2.250,00 

Divulgação   em   carro som Dia 30 dias 150,00 4.500,00 

Fichas/formulários Unid 500 0,50 250.00 

Valor total    17.860,00 
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Meta 2- Alcançar 80% de ações educativas referentes à educação ambiental quanto aos resíduos líquidos e sólidos, artrópodes e roedores 

e  educação  sanitária  sobre  higiene  dos  alimentos  e  proteção  ambiental  para  famílias  da comunidade e população infanto-

juvenil; 

1ª etapa: Realizar ciclos de palestras e seminários sobre saneamento básico e preservação do meio ambiente Elemento de 

despesas: Material de consumo Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Camisas Unid 500 10,00 5.000,00 

Bolsas artesanais Unid 500 5,00 2.500,00 

Canetas Unid 500 1,00 500,00 

Bloco de anotações Unid 500 3,00 1.500,00 

Lápis Unid 500 0,30 150,00 

Borrachas Unid 500 0,20 100,00 

Cartilhas educativas Unid 700 6,00 4.200,00 

Alimentação dos participantes Unid 400 15,00 6.000,00 

Deslocamento dos 

participantes  (frete  de ônibus) 

Dia 04 700,00 2.800,00 
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Valor total    22.750,00 

 

 
 

2ª etapa: Realizar oficinas de reciclagem de papel e confecção de peças artesanais decorativas com lixo  reciclável. 
 

Elemento de despesas: Material de consumo Período28/08/2017 a 18/07/2018 
 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Pincéis de Pintura Unid 100 2,00 200,00 

Tinta guache Unid 150 7,90 1.185,00 

E.V.A (folha) Unid 200 1,00 200,00 

Papel crepom 

(folhas) 

Unid 400 0,50 200,00 

Cola branca Unid 200 1,80 360,00 

Cola de Isopor Unid 200 2,50 500,00 

Folhas de Isopor Unid 100 2,00 200,00 

Cola quente Unid 500 4,60 2.300,00 

Pistola para cola quente Unid 25 10,70 267,50 

Estiletes Unid 25 3,40 85,00 

Grampeador Unid 20 6,80 136,00 

Grampos para papel (caixas) Caixa 20 4,80 96,00 
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Fitilhos coloridos Unid 500 1,80 900,00 

Alimentação dos participantes Unid 400 15,00 6.000,00 

Deslocamento dos participantes (frete de ônibus) Dia 04 700,00 2.800,00 

Valor total 15.429,50 

 

 

 

 

3ª etapa: Contratar serviços para realizar cursos de reciclagem e palestras e atividades educativas sobre educação  em saúde 

ambiental. 

Elemento de despesas: Serviços de terceiros – pessoa jurídica Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 
 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Cursos e oficinas de reciclagem  de papel e 
garrafas pet, palestras e  oficinas educativas. 

Hora/aula 520 30,00 15.600,00 

Valor total    15.600,00 

 
 

Meta 3- Alcançar 80% do levantamento dos dados socioeconômicos, demográficos e dos impactos ambientais junto às famílias 

da comunidade, assim como levantamento dos dados epidemiológicos da  comunidade. 

1ª etapa: Visitas as comunidades para observação do cenário, investigação das áreas mais degradadas da comunidade e 

identificar os principais impactos ambientais que acontecem nos dias atuais na  região. 

Elemento de despesas: Diárias Período 28/08/2017 a 18/07/2018 
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Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Alimentação diária da equipe 

(30 dias) 

Unid 210 15,00 3.150,00 

Deslocamento da 

equipe (frete de veículo) 

Diaria 30 200,00 6.000,00 

Valor total    9.150,00 

 

 

 

2ª etapa: Busca de dados nas instituições municipais na sede do  município. 
 

Elemento de despesa: Diária/ Material de consumo Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 
 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Deslocamento da equipe 
(frete  de veículo) 

Diária 02 200,00 400,00 

Fichas/formulários Unid 50 0,50 25,00 

Valor total    425,00 

 
 

3ª etapa: Visitas domiciliares com aplicação de entrevistas e questionários nas famílias com investigação dos principais problemas 

de saúde que afeta a comunidade principalmente aqueles causadas pelos impactos ambientais. 

Elemento de despesas: Diária Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 
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Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Alimentação diária da 
equipe (30 dias) 

Unid 210 15,00 3.150,00 

Deslocamento da 

equipe (frete de 

veículo) 

Diaria 30 200,00 6.000,00 

Valor total    9.150,00 

 

 
 

Meta 4- Promover a sensibilização em 75% das famílias da importância da ação preventiva  da saúde e  da 

preservação do meio ambiente; 

1ª etapa: Realizar  ciclos  de palestras  sobre  as consequências  dos  impactos  e propondo  mudança  de  atitudes  

nos participantes. 

Elemento de despesas: Material de consumo Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 
 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Canetas Unid 500 1,00 500,00 

Borrachas Unid 500 0,20 100,00 

Cartilhas 

Educativas 

Unid 650 6,00 3.900,00 

Bolsas Artesanais Unid 500 5,00 2.500,00 

Camisas Unid 500 10,00 5.000.00 
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Bloco de 
Anotações 

Unid 500 3,00 1.500,00 

Lápis Unid 500 0,30 150,00 

Alimentação dos 

participantes 

Unid 400 15,00 6.000,00 

Deslocamento 

dos participantes 
(frete  de ônibus) 

Diaria 04 700,00 2.800,00 

Valor total    22.450,00 

 

 

 

2ª etapa: Realizar atividades educativas com apresentações de teatros com bonecos fantoches que  mostrem  as alternativas para um ambiente 

mais saudável e  sustentável. 

Elemento de despesas: Material de consumo Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Bonecos fantoches Unid 08 20,00 160,00 

Cenário para apresentação de 
fantoches 

Unid 02 177,00 354,00 

Valor total    514,00 
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Meta 5- Fomentar e Orientar a coleta seletiva de Resíduos Sólidos 

1ª etapa: Desenvolver atividades orientativas de como fazer a separação correta do lixo e enviar para reciclagem. Elemento de 

despesas: Diárias Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Alimentação diária da equipe 

(30 dias) 

Unid 210 15,00 3.150,00 

Deslocamento da equipe (frete de 
veículo) 

Diaria 30 200,00 6.000,00 

Deslocamento dos participantes 
(frete  de ônibus) 

Diaria 4 700,00 2.100,00 

Valor total    11.250,00 
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2ª etapa: Orientar coleta de lixo nas localidades com separação do lixo que pode ser reciclado e reutilizado. Elemento de 

despesa: Material de consumo Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Luvas de borracha Par 200 10,00 2.000,00 

Botas 7 léguas Par 200 40,00 16.000,00 

Cestos temáticos de coleta 

seletiva 

Unid 50 250,00 12.500,00 

Alimentação dos 

participantes 

Unid 200 15,00 3.000,00 

Sacos para lixo Caixa/pacote 650 1,50 975,00 

Valor total    34.475,00 
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Meta 6- Realizar seminários e cursos de reciclagem de papel e garrafa pet. 

1ª etapa: Realizar seminários sobre como contribuir para manter o meio ambiente saudável, sua necessidade e seus benefícios. 

Elemento de despesas: Material de consumo Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Canetas Unid 500 1,00 500,00 

Borrachas Unid 500 0,20 100,00 

Cartilhas 

Educativas 

Unid 650 6,00 3.900,00 

Bolsas Artesanais Unid 500 5,00 2.500,00 

Camisas Unid 500 10,00 5.000.00 

Bloco de 
Anotações 

Unid 500 3,00 1.500,00 

Lápis Unid 500 0,30 150,00 

Alimentação 

dos 

participantes 

Unid 400 15,00 6.000,00 

Deslocamento 

dos participantes 
(frete  de ônibus) 

Dia 04 700,00 2.800,00 
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Valor total    22.450,00 

 

 
 

2ª etapa: Orientar e acompanhar as atividades de reciclagem incentivando a criatividade dos participantes. Elemento de 

despesas: Material de consumo Período: 28/08/2017 a 18/07/2018 

Descrição Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal 

Varal (em pacote) Unid 20 2,80 56,00 

Pregadores (pacote) Unid 20 2,50 50,00 

Bacias Unid 15 32,60 489,00 

Esponjas Unid 30 2,10 36,00 

Pano Prato Unid 30 6,00 180,00 

Tela de naylon Metro 20 10,00 200,00 

Tesoura Unid 20 9,70 194,00 

Pincéis de Pintura Unid 100 2,00 200,00 

Tinta guache Frasco 150 7,90 1.185,00 

E.V.A Folha 200 1,00 200,00 

Papel crepom Folha 400 0,50 200,00 

Cola branca Frasco 200 1,80 360,00 

Cola de Isopor Frasco 200 2,50 500,00 

Isopor Folha 100 2,00 200,00 
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3.5. Valor total do projeto: 

 

d) Recursos FUNASA: R$ 196.759,11 

e) Recurso Contrapartida: R$ 1.240,89 

f) Valor Total: R$ 198.000,00 
 

 
Local: Soure - Pará 

 
Data: 04 de Julho de 2017. 

 
 

 
 

Assinatura do Responsável Técnico pelo Projeto 
 

 

 

 

 
 

Assinatura do Representante Legal da Entidade Proponente 
 

 

 

 

 

Grampos para papel (caixas) Caixa 20 4,80 96,00 

Fitilhos coloridos Unid 500 1,80 900,00 

Valor Total    7.346,00 
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ANEXO II 
 

CREDENCIAL A QUE SE REFERE O EDITAL 

 

 
 

LICITAÇÃO POR TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2017-0000X 

 

 

INTERESSADO : Sec. Mun. de SAÚDE TIPO: técnica e preço 
 

 

 

A Empresa    Situada 

CNPJ n.º 

  , por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem 

pela  presente  CREDENCIAR o  Sr  (a) Nacionalidade 

  , profissão  Portador da cédula de          

identidade          RG          nº  ,          CIC          nº 

  , como seu representante para todos os atos    referentes a TOMADA 

DE PREÇOS Nº 2/2017-0000X, que tem por objeto a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

com poderes para praticar todos os atos que se fizerem necessários, inclusive e especialmente para desistir da 

interposição de recursos. 

 

SOURE - PA,  de  de    
 

 

 

 

Representante legal 



 
GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Comissão Permanente de Licitação – 2ª Rua, 281 - Centro – Soure – Pa – CEP.68.670-000 

 

 

 

 

ANEXO III MINUTA DE CONTRATO 

 

 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SOURE, através do(a) FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, 

representado neste ato pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXX,   Autoridade Competente, e do outro lado 

 , CNPJ/CPF  ,  com sede na  ,  de  agora  em diante   denominada CONTRATADA(O), neste ato 

representado pelo(a) Sr(a).   , têm justo e contratado o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 
 

1.1 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

2.1 - Este contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações, bem 

como na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 2/2017-0000X. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

Página 40 de 
3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas no processo licitatório 

nº 2/2017-00003 e neste termo contratual; 

 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 

 

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE as notas de empenhos e 

respectivas  notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

 

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, 

especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução 

dos serviços; 
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3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou este Contrato, decorrente do(a) 

TOMADA DE PREÇOS nº 2/2017-00003. 
 

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante; 

 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 

65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 

das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 

 

4.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

 

4.3-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 

diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

4.4-Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 

Competente. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará na data de sua assinatura, extinguindo-se em XX de 

XXXXde XXXX, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e 

poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima 

de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na 

execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as 

seguintes penalidades: 

 

- Advertência; 

- Multa; 

- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento 
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de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,   enquanto 

perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que 

aplicou penalidade; 

 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 

descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 

interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá- la das faturas por 

ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 

penalidade; 

 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 

durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 
 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só 

serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade 

competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que 

foram aplicadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 
 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$    (     ), a ser pago no prazo de até trinta dias,   contado a partir da 

data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no 

período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e de 

conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas 

a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida. 

 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível  à 

Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira  produto resultante da 

multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a 

cada mês de atraso. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado 

oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que 

haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 
 

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral 

de contratos e disposições de direito privado. 

 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de SOURE, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste 

Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 

termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes 

contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 
 

SOURE - PA,  /  /   
 

 

 

 

 

CONTRATANTE CONTRATADA(O) 
 
 

Testemunhas: 

 
 

1.   
 
 

2.   
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