
   

PROPOSTA DE PREÇO  
 

Razão Social do Proponente:  
CNPJ:  
Inscrição Estadual: 
Endereço:  
Cidade: 
Estado: 
CEP: 
Fone/Fax:  
Contato: 
E-mail: 
 
1 – OBJETO 
1.1 – Contratação de empresa para prestação de serviços profissionais na especialidade “Professor de 
Educação Física” para realizar serviços no setor social, trabalhando na prevenção a riscos sociais e 
vulnerabilidade social, fortalecimento de vínculo e valorização humana, com crianças e adolescentes de 
07 a 14 anos, e idosos, e também no grupo de famílias atendidas pelo CRAS (Centro de Referência 
Social), conforme quadro sintético abaixo: 

 
2 – ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS LOTES 
 

Item 
Carga 

Horária 
Meses Descrição 

Valor 
Mensal Estimado 

Valor Total 

01 
30h 

semanais 
12 meses 

Contratação de empresa para 
prestação de serviços profissionais na 
especialidade “Professor de 
Educação Física” para realizar 
serviços no setor social, trabalhando 
na prevenção a riscos sociais e 
vulnerabilidade social, fortalecimento 
de vínculo e valorização humana, 
com crianças e adolescentes de 07 a 
14 anos, e idosos, e também no 
grupo de famílias atendidas pelo 
CRAS (Centro de Referência Social) 

R$ 3.091,66 R$ 37.099,92 

 
3 – JUSTIFICATIVA 
A execução do serviço acima elencado atenderá às necessidades dos usuários do CRAS da Secretaria 
Municipal de Políticas Sociais através de atividades diversas pertinentes ao campo de atuação, com 
ênfase no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O professor de educação física na 
função de facilitador social desenvolve fazeres e práticas junto aos usuários dos serviços sócio 
assistenciais como estratégia para o alcance dos objetivos desses serviços. Por conseguinte irá 
promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e 
lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos, possibilitando 
acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao 
desenvolvimento de novas sociabilidades, favorecendo o desenvolvimento de atividades Inter 
geracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os 
vínculos familiares e comunitários. É possível que este profissional atue em parceria com o orientador 
social/professor de educação física a fim de gerarem melhores resultados nos Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos oferecidos pela Secretaria.    
 
Banco:                                                Conta:                            Agência: 
 
 
 

Cidade/Estado, _____  de maio de 2022. 
 

 
___________________________________________________________________ 

Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa 

https://www.camaraitapoa.sc.gov.br/contratacao-direta-dispensa-de-licitacao/740-contratacao-do-servico-de-um-posto-de-limpeza-e-higienizacao-no-predio-sede-da-camara-municipal.html
https://www.camaraitapoa.sc.gov.br/contratacao-direta-dispensa-de-licitacao/740-contratacao-do-servico-de-um-posto-de-limpeza-e-higienizacao-no-predio-sede-da-camara-municipal.html
https://www.camaraitapoa.sc.gov.br/contratacao-direta-dispensa-de-licitacao/740-contratacao-do-servico-de-um-posto-de-limpeza-e-higienizacao-no-predio-sede-da-camara-municipal.html

