
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA 

 
Estado de São Paulo 

CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58 
Rua Oito, nº 650, Centro – CEP 15.773-000 - Fones/Fax (17) 3681 8000  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Contratação de empresa para execução de serviços de oficina de livros 
resgatando memórias especificamente ao idosos cadastrados no CRAS 
pertencente ao município de Nova Canaã Paulista, conforme este Termo de 
Referência.  
  

Conforme disposições do inciso II e do parágrafo 3º, ambos do artigo 75 da Lei 
14.133/2021, a Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, faz saber que está em 
andamento um processo de compra direta por dispensa de licitação, conforme 
segue: 

Art. 75. É dispensável a licitação: 

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), no caso de outros serviços e compras; 

[...] 

3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão 
preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo 
prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com 
a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de 
eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. 

  

1) ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO: 

Contratação de empresa para execução de serviços de oficina de livros resgatando 
memórias especificamente ao idosos cadastrados no CRAS pertencente ao 
município de Nova Canaã Paulista, conforme este Termo de Referência, conforme 
quadro sintético abaixo: 

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 

191 horas     
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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. 

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 

  

  
1.1) Dos serviços: Os serviços com profissional técnico em atividades de 

psicologia deverá apresentar 02 (dois) livros que comprovem o trabalho 
realizado comprovando e demonstrando o trabalho a ser desenvolvido 
neste município, especializado na prestação de serviços 
socioeducativas para promover o fortalecimento de vínculo e a melhora 
da qualidade de vida, executadas por uma psicóloga que fará entrevistas 
e captações das histórias com carga horária de 55 (cinquenta e cinco) 
horas, um artista plástico que fará atividade artística presencial referente 
as informações captadas nas entrevistas com carga horária de 24 (vinte 
e quatro) horas, incluindo todo o material necessário para a construção 
de painéis de tecido de patchwork, um escritor que deverá transformar 
as informações obtidas nas entrevistas em poesias, sendo que cada 
poesia deverá retratar a vida de um dos participantes com carga horária 
de 27 (vinte e sete) horas e um organizados para reunir as poesias, as 
fotos dos participantes de suas obras e fotos de famílias deverão estar 
neste trabalho e deverá transformar em um livro que será impresso de 
acordo com as descrições acima já mencionas. 

 
1.2) Valor Total estimado total para a realização dos serviços estimado para a 
contratação será de R$ 36.984,00 (trinta e seis mil novecentos e oitenta e quatro 
reais); 
 
1.2.2) Local: localizada na Rua Seis, nº 280, Centro, cidade de Nova Canaã 
Paulista-SP. 

 Fortalecer a identidade; 
 Prevenir os riscos do isolamento social;  
 Oferecer uma terapia ocupacional estimulando a criatividade;  
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 Melhorar a memória; 
 Aumentar a autoestima; 
 Estimular a socialização e fortalecer os vínculos comunitários  

 Resgatar os vínculos afetivos e as boas lembranças.  

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.  

 
1.5) Fiscalização e responsável pelo contrato: Josiane Ruiz Estopa – Gestora da 
Política Municipal da Assistência Social. 

  
1.7) Justificativa:  
Este projeto será criado, a partir do resultado obtido em anos de trabalho com 
grupos de idosos, nas diversas atividades de memória que já realizaram nas cidades 
da região. Trata-se de um projeto que reúne a psicologia e a arte, propondo o 
resgate de memórias felizes, que podem ser associadas à história da família, 
fortalecendo os vínculos e transformando-se em um álbum de família coletivo, ou 
este resgate pode estar relacionado às memórias do paladar, o que transformará o 
resultado final em um livro de receitas lúdico. A atividade é desenvolvida de forma 
híbrida, com encontros presenciais para realização de atividade artística na 
construção de painéis ilustrativos das histórias de cada um e à distância, através de 
Whats app, onde os participantes contarão suas memórias, que servirão de 
referência para os painéis e serão utilizadas pelo escritor que as transformará em 
contos poéticos ou poesias. Todo esse trabalho dará origem a um livro que será 
impresso na gráfica, com material de boa qualidade, e será entregue aos 
participantes em festividade solene. 
 
1.8) A  carga horária será comprovada por meio de ponto biométrico. 
 
 2) MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA BUSCA EM OBTER PROPOSTAS 
ADICIONAIS DE EVENTUAIS INTERESSADOS: 
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Conforme o parágrafo 3º do artigo 75 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), a 
Prefeitura poderá obter propostas adicionais de eventuais interessados, inclusive 
das empresas que já apresentaram orçamentos, com o objetivo de selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista. 
 
  

3) SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA: 

As propostas serão encaminhadas ao Setor de Licitação no e-mail 
licitação@novacanaapaulista.sp.gov.br ou entregue diretamente no Setor de 
Licitações. 

Ressalte-se que a dispensa de licitação, agora prevista no art. 75 da Lei n. 
14.133/2021, notadamente quanto à hipótese do inciso II (valor reduzido) visa, em 
síntese, atender aos princípios da economicidade e da eficiência administrativa, 
evitando que os custos econômicos do processo de licitação ultrapassem os 
benefícios que serão alcançados com a futura contratação. 
Não por isso o procedimento será mais ou menos burocrático ou não observará 
requisitos legais.  
Pelo contrário, o valor da contratação que visa a Prefeitura Municipal impõe a 
observância das normas da nova Lei de Licitações, inclusive, àquelas dos certames 
licitatórios, na forma do art. 72 da Lei n. 14.133/2021, com destaque para 
a comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e 
qualificação mínima necessária. 
 
4) DA COMPOSIÇÃO DOS VALORES 
O menor valor orçado conforme orçamentos apresentados em anexo e demais 
propostas se houver, sendo considerado paga após a entrega total dos kits. 
  

5) RESULTADO DO PROCESSO: 

Novas propostas comerciais e/ou dúvidas podem ser encaminhadas para o seguinte 
e-mail: licitacao@novacanaapaulista.sp.gov.br e o resultado estará na pasta de 
licitação no site do município www.novacanaapaulista.sp.gov.br  
 

 

Nova Canaã Paulista, 19 de julho de 2022. 
 
 

______________________________ 
Thais Cristina Costa Moreira 

Prefeita Municipal 
 


