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RESUMO 

 

O município de Jaqueira possui 11.501 habitantes, dos quais 49,34%, na área rural e não 

dispõem com rede de abastecimento de água, recorrendo a fontes alternativas, sem tratamento 

prévio. Vários fatores contribuem para a contaminação dos mananciais de Jaqueira, como 

disposição e destinação inadequada dos resíduos sólidos, falta de sistema e de tratamento das 

águas usadas, sejam residenciais ou hospitalares. Outros fatores como desmatamento e 

retirada de solo das margens do rio Pirangi têm causado impacto negativo na qualidade da 

água consumida pela população. Diante disso, este trabalho visa desenvolver um projeto de 

educação ambiental, a fim de fomentar a formação de um núcleo municipal de educação 

ambiental, que atue como formadores de multiplicadores, que desenvolvam ações educativas, 

viabilizando a conscientização da população no cuidado e preservação do meio ambiente, para 

a melhoria da saúde ambiental e, consequentemente, da população. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental. Saúde ambiental. Arte-educação. 
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ABSTRACT 

 

The municipality of Jaqueira has 11,501 inhabitants, of which 49.34%, in the rural area and 

do not have water supply network, using alternative sources, without previous treatment. 

Several factors contribute to the contamination of the Jaqueira water sources, such as disposal 

and inadequate disposal of solid waste, lack of system and treatment of wastewater, whether 

residential or hospital. Other factors such as deforestation and soil withdrawal from the banks 

of the Pirangi River have caused a negative impact on the quality of water consumed by the 

population. In view of this, this work aims to develop an environmental education project in 

order to foment the formation of a municipal environmental education center, which acts as 

trainers of multipliers, that develop educational actions, enabling the population's awareness 

in the care and preservation of the environment environment. 

 

Keywords: Environmental education. Environmental health. Art-education. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 
ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL 

DE RECURSOS HÍDRICOS 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1  - Localização   da bacia do Rio Una.................................................................... 16 

Figura 2  - RPPN Frei Caneca,  Jaqueira/PE....................................................................... 17 

Figura 2 -  Foto aérea de Jaqueira/PE................................................................................... 20 

 

  

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 
ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL 

DE RECURSOS HÍDRICOS 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1  − Características físicas /da Bacia Hidrográfica do Rio Uma........................... 17 

   

 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 
ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL 

DE RECURSOS HÍDRICOS 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO         12 

2. JAQUEIRA E SAÚDE AMBIENTAL      14 

2.1 Referencial teórico        14 

2.2 Descrição da área de estudo       18 

2.3 Proposta de intervenção       18 

2.3.1 Identificação do problema       19 

2.3.2 Justificativa         19 

2.3.3 Objetivo         19 

2.3.4 Resultados e impactos esperados      19 

2.3.5 Ações de intervenção        20 

2.3.6 Atores envolvidos        20 

2.3.7 Recursos necessários        21 

2.3.8 Orçamento         21 

2.3.9 Viabilidade         21 

2.3.10 Riscos e dificuldades        21 

2.3.11 Cronograma         22 

2.3.12 Gestão, acompanhamento e avaliação     23 

3. TERMO DE REFERÊNCIA       24 

3.1 Objeto          24 

3.2 Justificativa         24 

3.3 Descrição do objeto        25 

3.4 Fundamentação legal        25 

3.5 Estimativa de custo        26 

3.6 Critérios de julgamento        27 

3.7 Prazo, local e condições de entrega      28 

3.8 Obrigações das partes        29 

3.9 Acompanhamento e fiscalização      29 

3.10 Pagamento         29 

3.11 Sanções          30 

3.12 Informações complementares       30 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS       31 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 
ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL 

DE RECURSOS HÍDRICOS 

REFERÊNCIAS         32



12 

 

 
ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL 

DE RECURSOS HÍDRICOS 

1. INTRODUÇÃO 

A população de Jaqueira utiliza diversas fontes de água para consumo humano, como 

Chafarizes, cacimbas e poços, todas sem tratamento. A maioria delas não conta com proteção 

sanitária no entorno, com presença de animais próximos e esgoto a céu aberto, representando 

um risco à saúde da população que consome essa água.  

No que se refere às águas residuárias, dos 2.496 domicílios particulares permanentes de 

Jaqueira, 1.627 (65,18%) possuem banheiro ou sanitário, 174 possuem banheiro ou sanitário e 

estão ligados à rede geral de esgotamento sanitário (6,97%), 1.304 (52,24%) são abastecidos 

pela rede geral de água, 602 são abastecidos por poço ou fonte natural (24,11%) e 509 usam 

outras formas de abastecimento (23,64%). A coleta de lixo urbano atende a 1.070 domicílios 

(42,87%) (MASCARENHAS et al, 2005). 

A maioria das residências possui a fossa/sumidouro. E na zona rural encontramos ainda a 

fossa seca. As águas residuárias produzidas no município são esgotos domésticos, sanitários e 

de limpeza e hospitalar. Toda água residuária é lançada nos corpos hídricos do município sem 

nenhum tratamento prévio, apesar de haver uma rede coletora.  

Para adequar o abastecimento de água e a coleta e tratamento das águas residuárias, está 

em andamento a construção de uma obra para o funcionamento do serviço de abastecimento 

de água e esgoto (SAAE) no município. Essa obra terá impactos sobre o rio Pirangi, 

importante afluente da Bacia Hidrográfica do Rio Uma, que corta diversos municípios na 

região da Mata Sul de Pernambuco.  

De acordo com o Siságua, a análises de vigilância e de controle da qualidade da água, de 

amostras de fontes utilizadas pela população de Jaqueira, realizadas nos anos de 2015 a 2017, 

indicaram presença de coliformes totais (CT) e Escherichia coli (E. coli), indicando 

contaminação fecal na água consumida no município.  

De acordo com o Painel de Monitoramento Semanal de Doença Diarreica Aguda (DDA) – 

Corredor Endêmico, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, o município de Jaqueira 

encontra-se em Zona Epidêmica de DDA, além de ser endêmica em geohelmintíase e 

esquistossomose. 

Para adequar a qualidade a saúde ambiental de Jaqueira, o que se refletirá na qualidade 

da água, o município possui projetos em andamento relativos ao saneamento básico, como a 

construção do SAAE e do aterro sanitários. 

Para que qualquer ação em saneamento logre êxito, esta não deve se limitar aos 
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requisitos técnico-científicos e econômicos, devendo, entretanto, assegurar a participação e o 

envolvimento da população no processo de gestão e de tomada de decisões. A população deve 

ser envolvida no processo de decisão, uma vez que esta é conhecedora e detém saberes acerca 

da realidade local (PITERMAN et al., 2013). 
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2. JAQUEIRA E SAÚDE AMBIENTAL 

 

 

2.1 Referencial Teórico 

 

O Rio Una nasce a uma altitude de 900 m na Serra da Boa Vista, município de 

Capoeiras, tendo curso no sentido oeste-leste. Percorre 255 km até a sua foz, o Oceano 

Atlântico (Monteiro et al., 2014). Seu escoamento é intermitente até o município de Altinho, 

quando, torna-se perene. Seus principais afluentes são: pela margem direita, riacho Quatis, rio 

da Chata, rio Pirangi, rio Jacuípe e rio Caraçu; e pela margem esquerda, riacho Riachão, 

riacho Mentirosas, riacho do Sapo, rio Camevô e rio Preto (APAC, 2017). 

O rio Piranji, um de seus principais afluentes, tem uma extensão de 72 km e deságua 

no rio Una a 3 km a montante da cidade de Palmares (APAC, 2017). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Una (Figura 01), que apresenta uma área de 6.740,31 

km², dos quais 6.262,78 km² estão inseridos no Estado de Pernambuco, abrangendo 42 

municípios, em que 11 estão totalmente inseridos na bacia (Belém de Maria, Catende, Cupira, 

Ibirajuba, Jaqueira, Lagoa dos Gatos, Maraial, Palmares, Panelas, São Benedito do Sul e 

Xexéu) (APAC, 2017). 

 

 

Figura 01. Localização da bacia do Rio Una. 

Fonte: APAC (2017) 
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Monteiro et al. (2014) realizou um estudo para elucidar a susceptibilidade da bacia do 

Rio Uma à enchentes, por meio de parâmetros morfométricos, tendo como resultados as 

características físicas apresentadas no Quadro 01. 

  

Quadro 01. Características físicas /da Bacia Hidrográfica do Rio Una.  

Características físicas 

Área de Drenagem: 6705471906,19583 m² 

Perímetro: 622318,40736 m 

Comprimento do Eixo da Bacia: 174.400,644 

Coeficiente de Compacidade: Kc= 2,12792 

Fator de Forma: F= 0,220461  

Índice de Circularidade: IC= 0,217640 

   Fonte: Adaptado de Monteiro et al. (2014). 

 

Diante parâmetros hidrológicos da bacia do Rio Una, ela é classificada como uma 

mesobacia, que apresenta pouca susceptibilidade à enchentes, quando em condições normais 

de precipitação.  

No espaço territorial dos municípios que compõem a bacia do Rio Una existem 22 

áreas de proteção ambiental, totalizando uma área de 75.052,40 há. Destes, apenas três são de 

domínio privado, como a reserva particular do patrimônio natural (RPPN) Frei Caneca 

(Figura 02), no município de Jaqueira. Essa RPPN possui uma área de 630,42 ha, circundado 

por uma matriz de cana-de-açúcar, banana e pequenas lavouras temporárias. Nessa RPPN, 

ocorre uma grande pressão antrópica com o corte de madeira, a retirada de plantas de 

interesse ornamental e de solo, a caça e a cultura da banana (UCHOA NETO e TABARELLI, 

2003).  
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Figura 02: RPPN Frei Caneca, Jaqueira/PE. 

Fonte: https://www.morfotaxonomia.com/photo-gallery. 

 

Apesar da preocupação com áreas de proteção ambiental, a bacia hidrográfica do Rio 

Una, possui 21 municípios com lixões ao céu aberto, com distância próximas aos mananciais, 

caracterizando níveis de impacto ambiental médio a alto.  O destino final e tratamento 

inadequado dos resíduos sólidos vem se constituindo em um dos grandes desafios para o 

equilíbrio do meio ambiente nos centros urbanos, pelo fato de provocarem problemas como: 

doenças relacionadas ao lixo; poluição dos mananciais e do ar; assoreamento dos cursos 

d’água; presença de vetores de doenças, como moscas, baratas, ratos, mosquitos, etc.; 

presença de aves, que podem colidir com aviões; problemas estéticos, de odor e sociais 

(CONDEPE/FIDEM, 2006). 

De uma maneira geral os resíduos produzidos nos centros urbanos dos municípios 

pertencentes as três unidades hídricas em estudo, constituem-se basicamente de material 

orgânico (resto de alimentos, folha de árvores e cascas de frutas e legumes), com proporções 

menores para materiais recicláveis (vidro, metal, papel, latas, plástico) e outros (pedras, 

borracha, areia, etc.) (CONDEPE/FIDEM, 2006).  

Em Jaqueira existe um lixão a céu aberto a 50 metros do rio e das habitações, 

entretanto no município, há um convênio de resíduos sólidos em andamento, em parceria com 

a Funasa, de forma consorciada com outros municípios vizinhos. Nesse convênio, está 

previsto a construção de aterro sanitário, com oficina de reciclagem. Com essa iniciativa, 
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espera-se que problemas ambientais, sociais, econômicos e, principalmente, de saúde pública 

sejam reduzidos. Importe também é o papel da educação em saúde ambiental, junto às 

populações dos municípios consorciados, a fim de reduzir a produção dos resíduos gerados e a 

preservação dos mananciais da região (CONDEPE/FIDEM, 2006). 

 O Uso e Ocupação do Solo na bacia do Una se dá, principalmente, por: ocupação 

urbana e industrial; cultivo da cultura da cana-de-açúcar, banana e outras culturas; pecuária; 

áreas de vegetação; manguezal; e barramento (CONDEPE/FIDEM, 2006). 

Com relação ao Abastecimento de água e ao esgotamento sanitário, a bacia do Rio 

Una possui 1.229.233 habitantes, nos 42 municípios que fazem parte desta bacia. Desse total, 

cerca de 65% da população contam com abastecimento de água e de 6%, com esgotamento 

sanitário. Apenas os municípios de Caruaru e Rio Formoso disponibilizam o serviço de 

esgotamento sanitário para 27,8% e 12,6% da população, respectivamente 

(CONDEPE/FIDEM, 2006). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Una possui um Comitê homologado por meio da 

Resolução CRH Nº 05 de 2002, com data de Instalação em 25 de novembro de 2002. No 

mandato de 2015/2018, compõem a Diretoria membros representantes do Instituto Federal de 

Pernambuco (IFPE) de Barreiros, da Prefeitura de Capoeiras e do Pró-Cidadania de Palmares 

(APAC, 2017). 

O Comitê está localizado no município de Palmares e tem Plenário composto pelo 

Segmento Poder Público (Agência CONDEPE/FIDEM, DNOCS, Prefeitura de Agrestina, 

Prefeitura de Água Preta, Prefeitura de Caetés, Prefeitura de Capoeiras, Prefeitura de Maraial, 

Prefeitura de Palmares, SEMAS e SDEC); Segmento Usuários de Recursos Hídricos 

(COOPTASUL, COPAM, SINDAÇÚCAR, STR/Caetés, STR/Canhotinho, STR/Ibirajuba, 

Zihuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool S/A), tendo três vagas neste segmento; e de Segmento 

Entidades Civis (ABES - Ass. Bras. de Engenharia Sanitária e Ambiental, AGAMBIENTAL, 

IFPE-Barreiros e Pró-Cidadania/Palmares), tendo uma vaga neste segmento (APAC, 2017). 

O município de Jaqueira não tem representatividade no Comitê da Bacia do Rio Una, 

apesar do rio Pirangi ser um dos principais afluentes desta bacia. A falta de representatividade 

é reflexo da falta de compreensão da importância da participação na elaboração e 

acompanhamento da execução do Plano Diretor de Recursos Hídricos de sua bacia 

hidrográfica. 
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2.2 Descrição da área de estudo 

 

O município de Jaqueira (Figura 03) está inserido na Zona da Mata Sul do estado de 

Pernambuco, com uma população de 11.501 habitantes, dos quais 50,66% residem na área 

urbana e 49,34%, na área rural (IBGE, 2010). Dos domicílios particulares permanentes, 

52,24% estão ligados à rede de abastecimento de água, 24,11% são abastecidos por fontes 

naturais e 23,64% usam outras formas de abastecimento (IBGE, 2010).  

 

Figura 03: Foto aérea de Jaqueira/PE. Fonte: Autor. 

 

 

 

2.3 Proposta de Intervenção 

 

A proposta é criar um núcleo municipal de educação, que atue na formação de 

multiplicadores, para que estes desenvolvam ações educativas junto às comunidades do 

município. 

O núcleo municipal de educação deverá ser composto por profissionais das diferentes 

secretarias do município, notadamente as pastas da Educação, Saúde, Meio Ambiente e 

Agricultura, bem como de lideranças comunitárias.  
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Para capacitar os integrantes do núcleo, propõe-se a realização de oficinas temáticas de 

saneamento e saúde ambiental, por meio da arte educação, tendo como produto final, uma 

intervenção pública (apresentação), envolvendo a comunidade. 

 

2.3.1 Identificação do problema 

 

Hoje a população de Jaqueira consome água não potável, em que a população utiliza 

diversas fontes não seguras de água, pondo em risco a saúde pública do município. Algumas 

obras de saneamento estão em andamento no município de Jaqueira, a fim de evitar doenças, 

sobretudo às relacionadas com a água, bem como, algumas ações de promoção à saúde foram 

realizadas de forma isoladas, por meio de ações educativas. 

O cuidado com o meio ambiente no município não ocorre por falta de estrutura 

sanitária e de conscientização da população. Assim, faz-se necessária a formação de um 

núcleo de educação interdisciplinar que seja capacitado para realizar ações educativas de 

multiplicação, de forma permanente, junto à comunidade. 

 

2.3.2 Justificativa 

 

A fim de se alcançar a eficácia e a eficiência dessas obras, gestores e técnicos de 

diferentes secretarias, os trabalhadores, os setores organizados e a comunidade do município 

devem ser envolvidos nesses projetos de saneamento, em andamento em Jaqueira, por meio 

de ações educativas, que contribuam na formação e o desenvolvimento da consciência crítica 

do cidadão, estimulando a participação, o controle social e sustentabilidade socioambiental, 

favorecendo a mobilização social, a comunicação e a formação permanente. 

 

2.3.4 Objetivo 

 

Assim, o objetivo deste trabalho é realizar um projeto de educação ambiental, através 

da arte-educação, considerando os diferentes componentes do saneamento, viabilizando a 

reflexão da realidade ambiental e das possibilidades de transformação, para a melhoria da 

qualidade da água distribuída à população de Jaqueira.  
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2.3.5 Resultados e Impactos esperados 

 

Com a realização deste projeto, espera-se: 

• A formação de um núcleo multidisciplinar, envolvendo técnicos das diferentes 

secretarias do município; 

• A realização de oficinas de multiplicadores; 

• O desenvolvimento de ações educativas de multiplicação, junto às 

comunidades de Jaqueira; 

• A construção coletiva do conhecimento, a reflexão e a autonomia dos sujeitos; 

• A melhoria na saúde ambiental e na saúde pública de Jaqueira. 

 

2.3.6 Ações de intervenção 

 

Para realizar este projeto será necessário realizar algumas ações de intervenção, tais 

como: 

• Formar um núcleo municipal de educação; 

• Realizar oficinas de capacitação, através da arte educação, para o este núcleo; 

• Apresentação de intervenção pública, envolvendo a comunidade; 

• Realizar oficinas de multiplicadores; 

• Ações educativas com as comunidades. 

 

2.3.7 Atores envolvidos 

 

Nessas ações serão envolvidos os seguintes atores: 

• Profissionais de diferentes secretarias e lideranças comunitárias; 

• Gestores municipais; 

• Arte educadores; 

• Comunidade. 
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2.3.8 Recursos necessários 

 

Serão necessários para a realização deste projeto recursos humanos qualificados, 

em média de 15 pessoas, com perfil para atuarem como formadores e multiplicadores, bem 

como recursos materiais. 

 

2.3.9 Orçamento 

 

O Orçamento para a realização deste projeto prevê um investimento total de R$ 

121.604,38, considerando gastos de: 

• R$ 76.356,00 para contratação de serviços; 

• R$ 4.608,00 para custos com refeições; 

• R$ 40.640,38 com materiais de consumo. 

 

2.3.10 Viabilidade 

 

Com relação à viabilidade técnica, econômica e financeira, como no município há 

profissionais capacitados, bem como lideranças atuantes, os quais serão envolvidos para a 

formação do núcleo. Entretanto, será necessário contratar os arte educadores, que irão 

contribuir na oficina de Formadores.  

Assim, haverá custos com contratação de arte educadores, com materiais educativos e 

com logística. A finalidade do projeto é ser aprovado nos editais de fomento de educação. 

 

2.3.11 Riscos e Dificuldades 

 

O objeto do projeto é a contratação de prestação de serviços para realização de 

oficinas de capacitação por meio da arte educação, na temática saúde ambiental. 

Considerando que o valor do projeto não é elevado, de R$ 121.604,38, não é possível notar 
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dificuldades tanto no planejamento quanto na execução do mesmo. 

Como para realização deste objeto, está prevista a modalidade de licitação convite 

para a contratação de profissionais, que realizarão a capacitação de formadores, por meio das 

artes cênicas, não haverá dificuldade de se identificar, pelo menos, três profissionais 

habilitados para ministrar a capacitação na área pretendida.  

Um dos objetivos do projeto é criar um núcleo municipal de educação, que atue como 

formadores de multiplicadores, para que estes desenvolvam ações educativas junto às 

comunidades do município. A realização deste objetivo é essencial à sustentabilidade deste 

projeto. Entretanto, corre-se o risco deste núcleo não se manter, devido à mudança de Gestão 

municipal, que gera uma rotatividade no quadro pessoal do município.  

Com relação à compra e à locação de materiais necessários para a realização deste 

projeto, será realizada licitação, na modalidade pregão eletrônico. Assim, considera-se que 

não haja dificuldades na compra e na licitação, ressaltando-se a qualidade do material, 

considerando o menor preço. Entretanto, para evitar isso, será necessário que cada material a 

ser comprado ou locado tenha bem especificado para atender a necessidade da demanda.  

 

2.3.12 Cronograma 

 

Meta Ação/Atividade Período 

Início Fim 

Estabelecer núcleo 

municipal de 

educação 

Formação de grupo com 

profissionais de diferentes 

formações e secretarias para 

atuarem como formadores de 

multiplicadores. 

Janeiro/2019 Fevereiro/2019 

Capacitar o núcleo 

municipal de 

educação 

Realização da oficina, por meio 

de arte educação 

Março/2019 Julho/2019 

Realizar intervenção 

pública junto à 

comunidade 

Apresentação de montagem de 

conclusão de oficina de arte 

educação, nas temáticas 

Julho/2019 Agosto/2019 
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ambientais, em praça pública.  

Formar 

multiplicadores 

Realização de oficinas de 

multiplicadores, que irão 

realizar ações educativas junto à 

comunidade 

Agosto/2019 Setembro/2019 

Sensibilizar as 

comunidades 

Realização de ações educativas 

de multiplicação junto às 

comunidades 

Outubro/2019 Dezembro/2019 

 

 

2.3.13 Gestão, acompanhamento e avaliação 

 

O acompanhamento e fiscalização das atividades serão realizadas por comissão 

específica, por meio de análise de relatórios das atividades desenvolvidas e de entrevista com 

os participantes do curso e das oficinas. 
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3. TERMO DE REFERÊNCIA 

 

3.1 Objeto 

Contratação de prestação de serviços para realização de oficinas de capacitação por meio da 

arte educação, na temática saúde ambiental. 

 

3.2 Justificativa 

Na Zona da Mata Sul de Pernambuco, região onde o município em que o trabalho de 

Jaqueira está inserido, a poluição do solo, da água, e do ar são os principais problemas 

ambientais existentes, além da ausência de educação ambiental e o destino inadequado dos 

resíduos sólidos. A maioria desses problemas interfere direta ou indiretamente na qualidade 

da água.  

Com uma população de 11.501 habitantes, o município tem 47,76% de seus domicílios 

particulares permanentes abastecidos por fontes naturais ou outras formas de abastecimento. 

Assim, boa parte da população utiliza fontes não seguras, apresentando riscos à saúde pública 

(IBGE, 2010). 

O município de Jaqueira apresenta muitas problemáticas ambientais, como a existência de 

um lixão a céu aberto próximo do rio e das habitações; monocultura de cana, que vem sendo 

substituída por criação de gado, necessitando de grandes áreas de pastagem; criação de 

animais à margem do rio; retirada de solo para construção civil; entre outros. 

O desmatamento é um dos mais importantes problemas ambientais do município, onde a 

mata atlântica encontra-se desfigurada, para a cultura de cana-de-açúcar, banana e pequenas 

lavouras temporárias, havendo grande pressão antrópica com o corte de madeira, a retirada de 

plantas de interesse ornamental e de solo. 

O enfrentamento desses problemas ambientais deve ser realizado tanto pela gestão pública, 

quanto pela população do município. Para envolver os moradores de Jaqueira, é necessário 

que estes se vejam no processo enquanto sujeitos das ações e a educação é uma ferramenta de 

sensibilização e empoderamento do setor social. Assim, o presente objeto será realizado no 
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município de Jaqueira, situado na Zona da Mata Sul de Pernambuco, com o objetivo de 

realizar um projeto de educação ambiental, através da arte educação, considerando os 

diferentes componentes do saneamento, a fim de viabilizar a reflexão da realidade ambiental e 

das possibilidades de transformação, para melhorara a qualidade da água distribuída à 

população do município. 

3.3 Descrição do objeto 

Para a realização deste objeto, será realizada licitação na modalidade convite para a 

contratação de profissionais, que realizarão a capacitação de formadores, por meio das artes 

cênicas.  

A proposta é criar um núcleo municipal de educação, que atue como formadores de 

multiplicadores, para que estes desenvolvam ações educativas junto às comunidades do 

município. 

O núcleo municipal de educação deverá ser composto por profissionais das diferentes 

secretarias do município, como de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Agricultura, bem como 

de lideranças comunitárias.  

Para capacitar os integrantes do núcleo, será realizado um curso, com grupos temáticos de 

saneamento e saúde ambiental, por meio da arte educação, tendo como produto final, uma 

intervenção pública (apresentação), envolvendo a comunidade. 

Também será realizada licitação, na modalidade pregão eletrônico, para compra e locação 

de materiais e insumos necessários, para as ações educativas a serrem desenvolvidas. 

 

3.4 Fundamentação legal 

A modalidade convite está assegurada na Lei 8.666/93 para contratação de serviços de até R$ 

80.000,00. 
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3.5 Estimativa de custos 

Item Especificações Unid. Qtd 
Valor (R$) 

Unit. total 

 Contratação de serviços     

01 Contratação de quatro profissionais 

arte-educadores para ministrar 

oficinas e curso, na temática de 

saúde ambiental, sobre os quatro 

componentes do saneamento 

(resíduos sólidos, água, drenagem 

e esgotamento sanitário). 

Hora/aula 150 120,00 72.000,00 

02 Aluguel de equipamento de luz, 

para três apresentações do produto 

final. 

Diária 03 1.000,00 3.000,00 

03 Locação de cadeiras, para três 

apresentações do produto final. 

Diária 600 2,26 1.356,00 

 Refeições     

01 Cofee break para 24 pessoas em 

encontros  

Unid. 576 8,00 4.608,00 

 Material de consumo     

01 Combustível (média de 100 

litros/mês) 

Litro 600 4,10 2.460,00 

02 Pastas de papelão com elástico 

100%. 

Unid. 425 3,50 1.487,50 

03 Lápis nº 02 Caixa 04 8,56 34,24 

04 Blocos de papel Unid. 425 3,40 1.445,00 

05 Canetas esferográficas azuis Caixa 04 43,56 174,24 

06 Fita crepe de 5 cm Unid. 20 9,00 180,00 

07 Resma de papel ofício Unid. 20 18,00 360,00 

08 Lápis de cor Caixa 20 12,90 258,00 

09 cartolinas brancas 180 g/m2  Unid. 200 0,85 170,00 

10 Pinceis atômicos para quadro Caixa 04 43,80 131,40 
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branco cores azul, vermelho, verde 

e preto 

11 Cola branca líquida Unid. 20 2,25 256,00 

12 Borracha branca Caixa 04 33,50 134,00 

13 Camisetas para ações de campo Unid. 400 20,00 8.000,00 

14 Bonés para ações de campo Unid. 400 18,00 7.200,00 

15 Ecobag Unid. 1000 4,00 4.000,00 

16 Banners Unid.  20 160,00 3.200,00 

17 Cartilhas  Unid. 1000 10,00 10.000,00 

18 Luvas sintéticas Cx/25pares 20 25,00 500,00 

19 Sacola de lixo 200 litros Cx/100 10 65,00 650,00 

Total  121.604,38 

 

3.6 Critérios de julgamento 

O julgamento das propostas será realizado por uma comissão designada para avaliar as 

propostas, segundo critérios definidos no quadro de pontuação, conforme descrito abaixo: 

Proposta Técnica 

PT = PTM + EL + ET  

Onde: PT = Pontuação Técnica, PTM = Plano de Trabalho e Metodologia, EL = 

Experiência da Licitante e ET = Equipe Técnica 

Quadro de pontuação: 

Item Discriminação Pontuação máxima 

A1 Plano de trabalho e metodologia  

A1.1 Descrição das atividades e metodologia 20 

A1.2 Cronograma e fluxograma 10 

 Total do item A1 30 

A2 Experiência do convidado  
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A2.1 Número de trabalhos realizados como arte educador. 10 

A2.2 Número de oficinas ministradas na área ambiental 10 

 Total do item A2 20 

A3 Equipe técnica  

A3.1 Número de profissionais com formação em Biologia ou 

em área ambiental 

20 

A3.2 Número de profissionais com formação superior em artes 

cências 

20 

A3.3 Número de profissionais com formação em artes cênicas 10 

 Total do item A3 50 

 Total 100 

A proposta técnica tem nota (Nt) máxima de 100 pontos. A nota mínima para 

considerar a proposta técnica elegível é de 70 pontos.  

Proposta de Preço  

Para avaliação das propostas de preço, serão atribuídas notas financeiras (Nf), por 

proposta, conforme descrição que se segue. A nota financeira (Nf) será calculada 

multiplicando por 100 a divisão do valor da proposta financeira mais baixa (Fmin) pelo 

valor da proposta financeira em avaliação (F), mediante a fórmula a seguir, utilizando duas 

casas decimais e desprezando a fração remanescente:  

Nf = 100 x Fmin/F 

Em que: N = nota final; Nt = nota técnica; T = peso atribuído à proposta técnica; P = peso 

atribuído à proposta de preço. 

 

3.7 Prazo, local e condições de entrega 

O prazo para realização dos trabalhos é de 24 meses, a partir da contratação, que serão 

desenvolvidos no município de Jaqueira, tendo como produto final três apresentações, uma 

na área urbana e duas na área rural. 
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3.8 Obrigação das partes 

DA CONTRATADA  

• Executar os serviços objeto do contrato, conforme o disposto neste Termo de Referência; 

• Zelar pela qualidade dos serviços prestados, buscando alcançar eficiência, efetividade e 

economicidade;  

• Responsabilizar-se pela contratação e pagamento do pessoal necessário à realização das 

atividades inerentes ao objeto do contrato, relacionado no item “EQUIPE TÉCNICA 

NECESSÁRIA”, inclusive pelos encargos sociais e trabalhistas decorrentes;  

• Arcar com as atividades de treinamento e/ou nivelamento da sua equipe profissional; 

DA CONTRATANTE 

• Realizar o acompanhamento e avaliação das atividades por intermédio de uma comissão 

designada para tal;  

• Depositar os recursos, na conta específica em nome da CONTRATADA, de acordo com o 

cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho aprovado ou comunicar a 

CONTRATADA, quando houver parecer desfavorável à liberação do pagamento, com o 

motivo da atividade não executada ou em desacordo com a descrição contida no contrato. 

3.9 Acompanhamento e fiscalização 

O acompanhamento e fiscalização das atividades serão realizadas por comissão específica, 

por meio de análise de relatórios das atividades desenvolvidas e de entrevista com os 

participantes do curso e das oficinas. 

3.10 Pagamento 

O pagamento será executado em duas parcelas: 

• A primeira, após apresentação e aprovação de relatório das atividades do curso de 

formadores; 
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• A segunda, após as três apresentações do produto final. 

3.11 Sanções 

A Comissão de Avaliação, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou 

ilegalidade na utilização de recursos, dará imediata ciência à Contratante e ao Ministério 

Público, sob pena de responsabilidade solidária. 

Ao se tomar conhecimento de não atendimento ao objetivo da contratação, a contratada terá 

um prazo de 15 dias úteis para apresentar justificativa, que, caso não seja aceita pela 

Comissão de Avaliação, terá seu contrato cancelado, tendo que devolver os valores recebidos 

que não se justifiquem diante dos trabalhos realizados até o então. 

 

3.12 Informações complementares 

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas.  

Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos a serem apresentados. 

Julgadas as Propostas e homologado o resultado desta licitação, proceder-se-á a assinatura 

do contrato, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da convocação.  

Se a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, após transcorrido 48 (quarenta e 

oito) horas da convocação, será convocada a segunda candidata classificada e assim 

sucessivamente.  

Ao término do contrato, a Contratante emitirá certificado de conformidade, atestando a 

prestação dos serviços, e certificados de capacitação, que poderão ser utilizados para 

comprovação de participação no projeto;  

Todas as ações executadas na vigência do Termo de Parceria estão sujeitas à fiscalização 

da Contratante;  

A Contratada deverá zelar e manter os mobiliários, os equipamentos e os materiais de 

consumo que vierem a ser locados ou adquiridos com os recursos do Contrato, para 

adequação dos locais de trabalho, em condições de higiene e segurança, de forma a garantir o 

desenvolvimento das atividades com condições de uso e perfeito funcionamento;  
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A participação no processo implica o conhecimento e a tácita aceitação das condições 

estabelecidas, das quais os interessados não poderão alegar desconhecimento. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que o município apresenta vários problemas ambientais e que a gestão local 

não tem quadro técnico, bem como recursos próprios para sanar tais problemas, 

dependendo de editais para financiamentos e de emendas parlamentares, o presente 

trabalho poderá contribuir na preparação dos recursos humanos municipal, para 

elaboração de projetos e termos de referência capazes de serem contemplados nos 

referidos editais.  

A formação de um núcleo intersetorial de educação, com quadro técnico permanente, pode 

atuar na formação dos recursos humanos municipal, por meio um plano continuado de 

ações educativas, de forma multidisciplinar, promovendo saúde ambiental e pública.  

Essa ação educativa permitirá que o município continue a receber recursos federais para 

investimento no saneamento, uma vez que é imprescindível que seja elaborado e aprovado 

o Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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