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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO 

 

O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para a realização de capacitação 

para os beneficiários do programa emergencial de auxílio ao desemprego, em conformidade com as 

normas e exigências contidas neste termo, assim como, aquelas definidas pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Proporcionar aos participantes do programa emergencial de auxílio ao desemprego “Frente de 

Trabalho”, capacitação sobre diversos temas relacionadas à comportamento social, de modo à 

possibilitar um desenvolvimento intelectual e comportamental dos envolvidos na busca de 

oportunidades no mercado de trabalho. 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

 

A capacitação deverá ser composta de, no mínimo, 36 encontros, distribuídos em todas as sextas 

feiras de cada mês, de abril a dezembro de 2020, sendo 4 (quatro) horas cada encontro, perfazendo 

um total de 144 horas. 

 

Temas a serem abordados – mínimo: Cidadania; Ética; Comportamento Social; Noções de Direito; 

Responsabilidade; Noções Básicas de Finanças; Noções de Apresentação Pessoal; Convívio 

Interpessoal; Mercado de Trabalho; Oportunidade de Mercado; Empreendedorismo; Inclusão Social; 

Elaboração de Curriculum. 

 

Todo o material didático a ser utilizado no encontro e custos com os profissionais envolvidos, deveram 

ser disponibilizados pela empresa contratada, que deverá também fornecer certificado de conclusão 

aos participantes dos encontros de formação. 

 

A quantidade de participantes será determinada pela Secretaria Municipal de Assistência Social a qual 

providenciará também o local para a realização dos encontros. 

 

PREÇO, CONDIÇOES e PRAZO DE PAGAMENTO 

 

A proposta comercial deverá atender a integra do presente Termo de Referência. 

 

Do montante previsto pela assessoria, 100% das atividades desenvolvidas serão realizadas nas 

dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

Será de responsabilidade da contratada o pagamento dos salários, encargos, despesas de locomoção, 

hospedagem e alimentação da equipe de profissionais por ela disponibilizada para a execução dos 

serviços de capacitação, bem como os materiais utilizados, som, Datashow, etc. 
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Os pagamentos serão feitos mensalmente, em nove parcelas, de acordo com o desenvolvimento do 

cronograma de trabalho. Mensalmente, a contratada deverá encaminhar a contratante Nota Fiscal e 

relatório circunstanciado relativos aos serviços prestados. 

 

 

 

Sra. Prefeita, solicito autorização em 03 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

______________________ 
Rozelaine de Sá Messias 

Secretária Municipal de Assistência Social 


