
   

PROPOSTA DE PREÇO  

 
Razão Social do Proponente:  
CNPJ:  
Inscrição Estadual: 
Endereço:  
Cidade: 
Estado: 
CEP: 
Fone/Fax:  
Contato: 
E-mail: 
 
1 – OBJETO 
1.1) Prestação de Serviços de Oficinas de livros resgatando memórias especificamente aos 

idosos pertencentes ao município de Nova Canaã Paulista, junto ao CRAS (Centro de 
Referência de Assistência Social), conforme quadro sintético abaixo e Termo de 
Referência em anexo. 

Item Descrição Qtde  Valor Unitário  Valor Total  

01 

Profissional Técnico em atividades Lúdicas psicológicas 
(Técnico em Psicologia) para prestação de Serviços de 
Oficinas de livros resgatando memórias especificamente 
aos idosos pertencentes ao município de Nova Canaã 

Paulista, junto ao CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social). 

 Da carga horária: para execução dos serviços a 
CONTRATADA deverá se expor por um período 
de 191 (cento e noventa e um) horas, conforme 
segue:  
- Atividade artística presencial = 24 horas 
- Entrevista e Captação da História = 55 horas 
- Transformação da História em poesia = 55 
horas 
- Captação de fotos dos participantes e suas 
obras = 27 horas. 
- Elaboração do material gráfico = 30 horas 

 A contratada deverá dispor de profissionais 
capacidades para as demonstrações dos 
serviços ao objeto contratado. 

 Confecção do libro de memórias 
- Capa 31x42cm c4 x 4 cores 
- Miolo 128 pgs 31x31 cm 4 cores  
- Gramatura = tinta escala em papel couchê 
fosco 250g  
- Finalização = CTP, dobrado, grampeado, 
lombada quadrada PUR laminação fosca. 

191 horas     

02 

Quantidade de Confecção do Livro de Memórias 

 Capa – medições 31x42cm c/ 4 x4 cores. 

 Miolo – 128 pgs, 21 x 31 cm 4 cores. 

 Gramatura – Tinta Escala em papel couchê fosco 
250g. 

 Finalização – CTP, Dobrado, Grampeado, 
Lombada Quadrada PUR, Lâmina Fosca. 

75 
unidades 

  



   

03 
Material para Confecção dos Painéis – Tecidos, 
Termocolante, Cola de Tecido, Cola Gliter, Alfinetes, etc 

01 
unidade 

  

 

1.2) Meta Física: O objetivo desse projeto seria resgatar junto aos idosos a prevenção 
dos iscos de isolamento social, oferecer uma terapia ocupacional estimulando a 
criatividade, melhorar e manter ativa a memória dos idosos, aumentar a autoestima, 
estimular a socialização e fortalecer os vínculos comunitários, resgatar os vínculos 
afetivos e as boas lembranças dos idosos.  
  

1.3) Prazo: O prazo de vigência deste contrato é de até 04 (quatro) meses, contado da 
data da sua assinatura, e emissão da ordem serviços, com eficácia após a publicação 
do seu extrato no Diário Oficial Do Município de Nova Canaã Paulista, sendo o 
presente contrato considerado serviço contínuo e que poderá ser reajustado, nos 
termos da legislação vigente, caso autorizado, formalmente, a prorrogação pela 
autoridade competente e atendida as exigências legais definidas na Lei 14.133/2021. 

  

1.4) Dos serviços: Os serviços deverão ser realizados conforme descritos no subitem 
01 deste Termo de Referência.  

 
Banco:                                                Conta:                            Agência: 
 
 

Cidade/Estado, _____  de julho de 2022. 
 

___________________________________________________________________ 
Nome completo, CPF e assinatura do representante legal da empresa 


