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Anexo I
TERMO DE REFERENCIA

K u b r ic a

OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (CESTAS BÁSICAS Cl
N°723/2019/SAS; LONAS PRETAS Cl N°728/2019/SAS E COBERTORES Cl N°737/2019/SAS) PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Itens Discriminação dos produtos

1

LONAS PRETAS 6x8 150 MICRAS

2

CESTA BÁSICA COMPOSIÇÃO ( FAMÍLIAS DE DE
04 OU MAIS):
3 PCT de ARROZ-tipo 1, acondicionado em
embalagem plástica, pacote c/ 5kg.
MARCA:
:
01 PCT de AÇÚCAR-tipo cristal, granulado, cor
clara, e sem umidade e sujidade, pct c/2
k g -laqualidade. MARCA:_____________ ;
3 PCT de BOLACHA:tipo rosquinha 300g I a
qualidade. MARCA:________________ ;
2 CAIX de CHÁ MATE: caixa de 200g I a
qualidade. MARCA:________________ ;
02 LATAS de EXTRATO DE TOMATE:
concentrado lata 350g-laqualidade.
MARCA:_________________ ;
1 EMBALAGEM de FARINHA DE MANDIOCA:
tipo 1, seca, fina, branca, crua embalagem
original c/500g-la qualidade.
MARCA:_________________;
02 PCT de FARINHA DE TRIGO: tipo 1,
embalagem original c/ lkg.
MARCA:_________________ ;
03 PCT de FEIJÃO CARIOQUINHA: tipo 1,
acondicionado em embalagem plástica, pct c/
lkg- I a qualidade. MARCA___________________ ;
01 EMBALAGEM de FERMENTO EM PÓ
QUlMICO: 250 g- I a qualidade.
MARCA:_________________;
05 EMBALAGENS de LEITE EM PÓ INTEGRAL:
embalagem aluminizada, composição
nutricional-embalagem c/400g.
MARCA_______________ ;
03 PCT de MACARRÃO ESPAGUETE: sêmola,
embalagem original c/ lkg- I a qualidade.
MARCA___________________ ;
02 UNID de ÓLEO DE SOJA: tipo 1, refinado,
embalagem original c/ 900ml- I a qualidade.
MARCA:____________________ ;
1PCT de SAL DE IODADO: contendo sal iodado
não tóxico, com dosagem mínima de 10 mg e
de máxima de 15 mg de acordo com a
legislação federal vigente, embalagem original
c/ lkg- I a qualidade. MARCA:_________________ ;
02 LATAS de SARDINHA: C/ ÓLEO 130g.
MARCA:_________ _____________;
01 CAIXA de SABÃO EM PÓ: embalagem de
lkg . MARCA:_________________________;
01 PCT de SABÃO EM BARRA: 5x 200g.
MARCA:______________________ ;
02 UNID de SABONETE: 90g.
MARCA:_______________________ ;
02 UNID de CREME DENTAL: 50g.
MARCA:___________________________
01 PCTde FÓSFORO: pct com 10 unidades.
MARCA:________________________;
01 PCT de ESPONJA DE AÇO: pct c/ 8 unidades.
MARCA:_____________________
02 EMBALAGENS de TEMPERO ALHO E SAL:
embalagem c/ 300g.
MARCA:_____________________ .

Quant.

UN

500,0000

61,6667

30.833,35

1.400,0000

215,0000

301.000,00

UN

1/3

Valor Unit.

Valor Total

Unid.
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Itens Discriminação dos produtos

3

CESTA BÁSICA COMPOSIÇÃO (FAMÍLIAS ATÉ 03
PESSOAS OU MAIS)
1 PCT de ARROZ-tipo 1, acondicionado em
embalagem plástica, pacote c/ 5kg.
MARCA:
__________;
01 PCT de AÇÚCAR-tipo cristal, granulado, cor
clara, e sem umidade e sujidade, pct c/2
k g -laqualidade. MARCA:________________ ;
1 PCT de BOLACHA:tipo rosquinha 300g I a
qualidade. MARCA:________________;
1 CAIX de CHÁ MATE: caixa de 200g I a
qualidade. MARCA:________________;
01 LATA de EXTRATO DE TOMATE: concentrado
lata 350g-laqualidade. MARCA:________________ ;
1 EMBALAGEM de FARINHA DE MANDIOCA:
tipo 1, seca, fina, branca, crua embalagem
original c/500g-la qualidade.
MARCA:________________;
01 PCT de FARINHA DE TRIGO: tipo 1,
embalagem original c/ lkg.
MARCA:________________;
02 PCT de FEIJÃO CARIOQUINHA: tipo 1,
acondicionado em embalagem plástica, pct c/
lkg- I a qualidade. MARCA:________________ ;
01 EMBALAGEM de FERMENTO EM PÓ
QUÍMICO: 250 g- I a qualidade.
MARCA:________________;
02 EMBALAGENS de LEITE EM PÓ INTEGRAL:
embalagem aluminizada, composição
nutricional-embalagem c/400g.
MARCA:_______________ ;
02 PCT de MACARRÃO ESPAGUETE: sêmola,
embalagem original c/ lkg- I a qualidade.
MARCA:_______________ ;
01 UNID de ÓLEO DE SOJA: tipo 1, refinado,
embalagem original c/ 900ml- I a qualidade.
MARCA:_______________ ;
1PCT de SAL DE IODADO: contendo sal iodado
não tóxico, com dosagem mínima de 10 mg e
de máxima de 15 mg de acordo com a
legislação federal vigente, embalagem original
c/ lkg- I a qualidade. MARCA:________________ ;
02 LATAS de SARDINHA: C/ ÓLEO 130g.
MARCA:_________
:
01 CAIXA de SABÃO EM PÓ: embalagem de
lkg . MARCA:________________ ;
01 PCT de SABÃO EM BARRA: 5x 200g.
MARCA:________________ ;
02 UNID de SABONETE: 90g.
MARCA:________________ ;
02 UNID de CREME DENTAL: S0g.
MARCA:________________ ;
01 PCTde FÓSFORO: pct com 10 unidades.
MARCA:________________ ;
01 PCT de ESPONJA DE AÇO: pct c/ 8 unidades.
MARCA:________________ ;
02 EMBALAGENS de TEMPERO ALHO E SAL:
embalagem c/ 300g. MARCA:________________
OBERTOR CASAL MEDIDAS l,75Mx2,00M,
OMPOSIÇÃO DE TECIDO 100% POLIÉSTER
(TIPO NEBRASKA), CORES VARIADAS.

Valor Unit.

Unid.

Quant.

UN

1.600,0000

109,3333

174.933,28

UN

5.000,0000

28,5600

(142.800,00

Valor Total

Total da Coleta:

649.566,63

Valor Total estimado da aquisição: 649.566,63 (seiscentos e quarenta e nove mil quinhentos e
sessenta e seis reais e sessenta e três centavos).
Justificativa : AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (CESTAS BÁSICAS Cl
N°723/2019/SAS; LONAS PRETAS Cl N°728/2019/SAS E COBERTORES Cl N°737/2019/SAS) PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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Prazo de entrega: ATÉ 05 DIAS
Condições de Pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS NF
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA NA AF
Unidade Fiscalizadora: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA NA AF
Aquidauana(MS), 26
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EM ANEXO CI Nº 737/2019/SAS
CI Nº 723/2019/SAS
CI Nº 728/2019/SAS
CI Nº 181/2020/SAS
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Estado de M ato Grosso do Sul
G o vern o M u n ic ip a l d e A qu idau an a
Secretaria M unicipal de Assistência Social

Cl n.737/2019/SAS

Aquidauana - MS, 07 de Novembro de 2019.

Do - Secretário Municipal de Assistência Social
Para - Secretária Municipal de Finanças/Núcleo de Compras

Solicitamos a Vossa Senhoria, a abertura do Processo Licitatório para
Aquisição Futura de 5000 (cinco mil) cobertor de casal.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como objetivo a contratação de empresa
especializada para aquisição futura de coberto de casal, para o atendimento das famílias
carentes do município, conforme atendimentos realizados pelos CRAS de competência
desta secretaria. Cujos quantitativos especificações mínimas e demais condições gerais
para o fornecimento estão descritas no anexo I deste Termo de Referência, Recurso FMIS
e PMA e FMAS/FEAS-Benefício Eventual.
Justificativa: Justificamos a necessidade da presente aquisição, quantitativo baseia-se
nas necessidades das famílias atendidas, bem como situações de intempéries uma vez que
a Assistência Social ocupa-se de promover a vida, reduzir danos, monitorar populações
em risco prevenir a incidência de agravos a vida em face das situações de vulnerabilidade
social.
Levando-se em consideração que a Assistência Social ocupa-se de prover
proteção à vida, reduzir danos, monitorar populações em risco e prevenir a incidência de
agravos à vida em face das situações de vulnerabilidade, foram definidos uma série de
benefícios, serviços, programas e projetos de assistência social visando à garantia plena
dos direitos Socioassistenciais da população.
Atualmente a política está organizada por tipos de proteções que buscam o
desenvolvimento humano e social, bem como os direitos de cidadania. Assim, dispõe o
artigo 6o- A, da Lei n° 12.435, de 06/07 /2011: Art. 6o- A. A assistência social organizase pelos seguintes tipos de proteção:
I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e
benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco
Secretaria de Assistência Social
Rua H o n ó rio Sim ões Pires, 618 - Vila C idade N ova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimentosocial@acuiidauana.ms.gov.hr - Aquidauana - CEP 79200-000
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social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários;
II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que
tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a
defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de
famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.
Na própria LOAS estão previstas duas espécies de benefícios: o benefício da
prestação continuada e os benefícios eventuais (arts. 20 a 22).
Os Benefícios Eventuais de Assistência Social foram regulamentados pela
Resolução 212 de 2006 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que propõe
critérios, prazos e orientações, definindo as atribuições dos entes federativos.
O Benefício Eventual de acordo com CNAS (2006) “ [...] é uma modalidade de
provisão de proteção social básica de caráter suplementar e temporário que integra
organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com
fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos”, (art. 2o)
Destina-se: “ [...] aos cidadãos ou famílias com impossibilidade de arcar por conta própria
com o enfrentamento a contingências sociais, cuja ocorrência provoca e fragiliza a
manutenção do indivíduo, a unidade da família e sobrevivência de seus membros”, (art.
3o).
Os Benefícios Eventuais são parte integrante do Sistema Único de Assistência
Social, tendo em vista o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos e de suas
famílias. Estas situações se caracterizam por causalidades, é algo provável, porém,
incerto, que resultarão em situações de vulnerabilidade ou riscos.
Principalmente quando se trata das populações das camadas empobrecidas da
sociedade, logo, os benefícios eventuais se caracterizam enquanto uma contingência
social, uma prestação não continuada, porém, devendo ser garantida e previsível, visando
ofertar benefícios na perspectiva de direito, enquanto conjunto de proteção social previsto
na política de assistência social.
O objetivo do atendimento com o benefício eventual é Suprir as necessidades de
vulnerabilidades temporárias, que se caracterizam pelo advento de riscos, perdas e danos
à integridade pessoal e familiar.
Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aauidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 792004)00
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A população total do Município de Aquidauana é de 45.614 de habitantes, de
acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010). Sua área e de 16.958,50 km
representando 4,75% do Estado, 1,06% da Região e 0,20% de todo o território brasileiro.
Os Distritos pertencentes ao município são: Camisão, Cipolândia, Piraputanga,
Taunay. Aldeias: Limão Verde, Córrego Seco, Água Branca, Bananal, Colônia Nova,
Ipegue, Imbirussu, Lagoinha e Morrinho. Comunidade Quilombola Fumas dos Baianos I
e II. Assentamentos Indaiás I, II, III e IV, e Acampamentos: Piúva, Vida Nova, Pantanal,
Colônia Buriti, Zona Rural e População Ribeirinha. Seu índice de Desenvolvimento
Humano (IDU) é de 0,76 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD /2000).
Atualmente o município de Aquidauana tem 21.405 famílias Cadastradas no
Cadastro Único (CADUNICO'). Sendo 6.764 de cadastros válidos e 4.560 de Famílias
recebem o benefício do Programa Bolsa. Diante dos dados apresentados é possível
visualizar o público alvo prioritário da Política de Assistência Social e, potencialmente
beneficiário dos Benefícios Eventuais.
O Centro de Referência da Assistência Social é considerado como “porta de
entrada” da Política de Assistência Social. O CRAS é um espaço público e não
contributivo, que desenvolve um trabalho voltado para a efetivação de direitos, exercendo
um papel importante onde está localizado.
No âmbito do Sistema Único de Assistência Social, o CRAS (Proteção Básica),
CREAS (Proteção Especial de Média Complexidade) e a rede sociassistencial poderão
identificar as situações de vulnerabilidade ou risco apresentadas que demandem
atendimento com benefícios eventual.
O Centro de Referência da Assistência Social tem como objetivo em sua atuação
prevenir as situações de vulnerabilidade social e fortalecer os vínculos familiares,
contando com o apoio de outros serviços relativos à acolhida e autonomia das famílias
para execução de suas políticas. Configurando-se assim, em um espaço de concretização
de direitos.
De acordo com o Decreto Municipal n° 329/2010 no seu Artigo I o ficam
instituídos no Município de Aquidauana os Centros de Referência de Assistência Social
(CRAS), unidade pública de base territorial, localizados nas áreas de vulnerabilidade
social para executar e organizar ações visando garantir o funcionamento da rede de
Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimentosociali^aauidauana.ms.pov.hr - Aquidauana - CBP 792004)00
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serviços Socioassistenciais, dividido em dois territórios de abrangência CRAS I Vila São
Pedro e CRAS II no Bairro Nova Aquidauana.
Compõe o território de abrangência CRAS I, os seguintes Bairros: Arara Azul,
Vila Bertolino, Chapecoense, Bairro da Exposição, Conjunto Habitacional Elídio Teles,
Jardim I, II e III, Jardim Aeroporto, Morrinho, Ovídio Costa I, II e III, Princesa do Sul,
São Pedro, São Francisco, São Cristóvão, Santa Terezinha, Serraria, Vila Pinheiro, Vila
Nenê, Vila Jussara, Vila 40, Conjunto Habitacional São José, Aldeia Urbana Tico Lipú,
Conjunto Habitacional José Rodrigues Soares, Vila José Frageli. Em relação ás áreas de
vulnerabilidade social destacamos os seguintes bairros que abrange o território I: Arara
Azul, Aldeia Urbana Tico Lipú, Exposição, Jardim Aeroporto, Chapecoense, Vila
Pinheiro, São Francisco, São Pedro, Vila Bertolino.
Compõe o território de abrangência do CRAS II, os seguintes Bairros, Aldeias e
Distrito: Bairro Alto, Vila Cidade Nova, Centro, Guanandy, Vila Paraíso, Vila Icaraí, Vila
Eliane, Nova Aquidauana, Vila Trindade, Vila Bancária, Jardim Panorâmico I e II,
Distrito de Cipolândia, Camisão e Piraputanga, Aldeias Limão Verde e Córrego Seco, e
ainda os Assentamentos Indaiá I, II, III e IV, os Acampamentos Piúva, Horizonte do
Pantanal, Vida Nova, Egídio Bruneto, Nova Esperança, Colônia Buriti, Aldeia Água
Branca, Aldeia Bananal, Aldeia Colônia Nova, Aldeia Ipegue, Aldeia Imbirussu, Aldeia
Lagoinha, Aldeia Morrinho, Distrito de Taunay.
Conforme Decreto Municipal n° 329/2010. O CRAS Nova Aquidauana teve
início da sua implantação em fevereiro de 2010, sua inauguração foi em outubro do
mesmo ano. Com relação ás áreas de vulnerabilidade social destacamos os seguintes
bairros que abrange o território II: Nova Aquidauana, Assentamentos Indaiá III, III e IV,
Vila Eliane, Vila Trindade, Acampamento Horizonte do Pantanal.
Cabe a equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social acolher,
escutar, orientar e atender as demandas levantadas através de critérios de acesso e
avaliação dos relatos dos usuários levando em conta a solicitação dos mesmos,
observando a situação acentuada de vulnerabilidade e/ou risco, onde a família será
inserida em outras modalidades de serviços, e/ou benefícios continuados.
A concessão de benefício eventual em específico o auxílio Funeral “cobertor” é
concedido aos usuários conforme demanda espontânea ou através de Busca Ativa
Secretaria de Assistência Sociai
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-vnail: desenvolvimentosocial@aauidauana.ms.gov.hr- Aquidauana - CEP 79200-000
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realizada pelas equipes técnicas em seus territórios de abrangência. A demanda
espontânea se dá quando o usuário procura as dependências do CRAS para solicitar este
benefício, onde se configura como atendimento inicial e escuta qualificada das
necessidades e demandas trazidas pelo indivíduo, com oferta de informações sobre
serviços, programas e benefícios da rede socioassistenciais, atendimentos realizados pela
Assistência Social ou Psicóloga.
Como o próprio nome já diz este benefício deve ser utilizado apenas em
momento emergencial, quando o indivíduo estiver passando por uma situação difícil, que
não consiga suprir as necessidades básicas que são vitais para seu desenvolvimento.
CRAS I e II (Centro de Referência da Assistência Social) - Possui à Função de
ofertar serviços e ações de proteção básica de gestão territorial da rede de assistência
social nas áreas de vulnerabilidade social, promovendo a organização e a articulação das
unidades e ele referenciadas e o gerenciamento dos processos nele envolvidos;
Fonte de Recurso/Despesa Orçamentário: Da estimativa dos valores da dotação
orçamentária para aquisição do objeto serão oriundos da seguinte dotação orçamentária:
Quantidade de cobertor: 1700
Órgão

20

Secretaria

Municipal

de

Assistência Social
Unidade

20.03

FUNDO

MUNICIPAL

DE

INVESTIMENTO SOCIAL
Funcional

08.244.0018

Fundo

Municipal

de

Investimento Social - FMIS
Projeto

/

2.063

Manutenção das Atividades do

Atividade
Elemento de

FMIS
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0081

Material de distribuição gratuita

Despesa

Quantidade de cobertor: 1700

FM

/\s

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aquidauana.ms.gov h r. Aquidauana - CEP 792004)00
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Orgão

20

Secretaria

Municipal

D ó.

Já.

de

Assistência Social
Unidade

20.02

Secretaria

Municipal

de

Assistência Social
Funcional

08.244.0218

Fundo

Municipal

de

Investimento Social - FMAS
Projeto

/

2.054

Manutenção dos Programas e

Atividade

Gestão da Ações Sociais.

Elemento de

3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0082

Material de distribuição gratuita

Despesa

Quantidade de cobertor: 1600
Órgão

— . . wr
/
S

20

Secretaria

Municipal

de

Assistência Social
Unidade

20.02

Secretaria

Municipal

de

Assistência Social
Funcional

08.244.0218

Fundo

Municipal

de

Investimento Social - FMAS
Projeto

/

2.054

Manutenção dos Programas e

Atividade
Elemento de

Gestão da Ações Sociais.
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1000

Material de distribuição gratuita

Despesa

Local de Entrega/Prazo de Entrega: Os produtos deverão ser entregues de forma
parcelada conforme documento autorizativo para tal solicitação e entregues diretamente
na Secretaria Municipal de Assistência Social sito a rua: Honório Simões Pires - 6 1 8 —
Vila Cidade Nova - Aquidauana-MS.
O prazo para entrega é de até 05 (cinco) dias após a solicitação.

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-inail: desenvolvimentosocial@aquidauana.ms.gov.hr - Aquidauana - CEP 79200-000
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Prazo de Pagamento: Efetuar o pagamento no prazo estabelecido em contrato, no prazo,
em até 30 (trinta) dias após a entrega e aceites dos produtos, mediante a comprovação,
pelo (s) Fornecedor (es), de que se encontra regular com suas obrigações para:
5 .1 .1 - Certificado de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal relativo
a cada pagamento realizado,
5.1.2 - Certificado de Regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
Encargos Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado,
5.1.3 - Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado.
Gestor E Fiscal Do Contrato:
Fiscal: Jesus Arruda de Jesus CPF: 035.215.381-41
Gestor: Marcos Ferreira Chaves de Castro 029.648.771-65

Atenciosamente,
■cretáno Municipal de Assistência Social
rrrm jR A

MUNICIPAL DE AOUIDAUANA-MS

Marcos Ferreira Chaves de Castro

Secretário Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desfnvolvimcnto.social@aquidauana.ms.pov.hr - Aquidauana - CEP 792004100
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ANEXO I - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
Item.

Unidade

Especificação

01.

Unidade

Cobertor Casal medidas

Qtde

l,75m X 2,00m,

composição de tecido 100% poliéster (tipo
Nebraska), cores variadas.

barcos Ferreira CEãvésiieCastro
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DEAQUIDAUANA-MS

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aauidauana. ms.pov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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Estudo Técnico Preliminar

Aquidauana, 07 de Novembro de 2019.

O Quantitativo de material (cobertor) foi baseado através dos atendimentos
realizados em anos anteriores, a concessão de benefício eventual, especifico cobertor
baseia-se no contexto econômico dos usuários visando suprir as necessidades
emergenciais, com o objetivo de garantir os mínimos sociais e qualidade de vida aos
beneficiários, o mesmo é concedido conforme demanda espontânea ou através de busca
ativa realizadas, quando o indivíduo estiver passando por uma situação difícil ou em
Vulnerabilidade Social, que não consiga suprir as necessidades básicas que são vitais para
seu desenvolvimento.
A aquisição de cobertor por se tratar de material de distribuição gratuita e por não
ser possível definir, previamente, de maneira exata, a demanda de consumo, e em conformidade
ao Art. 3o do Decreto Municipal n° 30/GAB/2019, se enquadra no Inciso IV do referido
Decreto.

Ma

___e Castro

Secretário Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desemoRimentosocial@aauidauana.ms.gov.hr - Aquidauana - CEP 79200-000
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Cln.723/2019/SAS
Aquidauana - MS, 07 de Novembro de 2019.

Do - Secretário Municipal de Assistência Social
Para - Secretária Municipal de Finanças/Núcleo de Compras

Solicitamos a Vossa Senhoria, a abertura do Processo Licitatório para
Aquisição Futura de 3.000 (três mil) CESTAS BÁSICAS, para atender as famílias em
vulnerabilidade social, bem como os Benefícios eventuais.
Objeto: A presente licitação tem por objetivo a aquisição futura de cestas básicas para
atender as famílias em estado de vulnerabilidade social, pelo prazo de 12 (doze) meses.
Quanto as condições gerais para o fornecimento estão no corpo deste e descritas no anexo
I - Termo de Referência, Recurso FMIS e FMAS/FEAS-Benefício Eventual.
Justificativa: Justificamos a necessidade da presente aquisição, uma que a Assistência
Social ocupa-se de promover a vida, reduzir danos, monitorar populações em risco
prevenir à incidência de agravos à vida em face das situações de vulnerabilidade, para
atender as demandas de acordo com a Lei Orgânica n°2197 de 2011 que regulamenta a
concessão de benefícios eventuais no âmbito da Politica Municipal de Assistência Social.
Os Benefícios Eventuais são provisões de Proteção Social Básica de caráter suplementar
e temporário, prestado aos cidadãos e ás famílias em virtude de nascimento, morte, saúde,
situações

de

vulnerabilidade

temporária

e

calamidade

pública,

que

integram

organicamente as garantias do Sistema único de Assistência Social - SUAS.
Diante do exposto a Secretaria Municipal de Assistência Social, necessita adquirir cestas
básicas para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social que demandarem
este benefício. Ressalta-se que serão destinadas, as cestas básicas em atendimento a
demanda dos assistidos, para a equipe técnica realizar os atendimentos às famílias em
situação de vulnerabilidade social pelo período de 12 meses. Os Benefícios Eventuais são
provisões de Proteção Social Básica de caráter suplementar e temporário, prestado aos
cidadãos e ás famílias em virtude de nascimento, morte, saúde, situações de
vulnerabilidade temporária e calamidade pública, que integram organicamente as
garantias do Sistema único de Assistência Social - SUAS.
Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
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Fonte de Recurso/Despesa Orçamentário: Da estimativa dos valores da dotação
orçamentária para aquisição do objeto serão oriundos da seguinte dotação orçamentária:
Quantitativo de cobertor: 1500
Órgão

20

Secretaria

Municipal

de

Assistência Social
Unidade

20.03

FUNDO MUNICIPAL DE
INVESTIMENTO SOCIAL

Funcional

08.244.0218

Fundo

Municipal

de

Investimento Social - FMIS
Projeto

/

2.063

Atividade

Manutenção das Atividades
do FMIS

Elemento

3.3.90.32.00.00.00.00.00/1081

de

Material

de

distribuição

gratuita

Despesa

Quantitativo de cobertor: 1500
Órgão

20

Secretaria

Municipal

de

Assistência Social
Unidade

20.02

Secretaria

Municipal

de

Assistência Social
Funcional

08.244.0218

Fundo

Municipal

de

Investimento Social - FMAS
Projeto

/

2.054

Atividade

Manutenção
Programas

DOS
e

Gestão

da

Ações Sociais.
Elemento

3.3.90.32.00.00.00.00.00/1082

de

Material

de

gratuita

Despesa

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimsotpjocial@aquidauana.ms.gov

. Aquidauana - CEP 79200-000
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Local de Entrega/Prazo de Entrega: Os produtos deverão ser entregues de forma
parcelada conforme documento autorizativo para tal solicitação e entregues diretamente
na Secretaria de Assistência Social sito a rua: Honório Simões Pires - 618 - Vila Cidade
Nova - Aquidauana-MS.
0 prazo para entrega é de até 05 (cinco) dias após a solicitação.
Das Exigências: Os produtos deverão ser entregues em fardos transparentes resistentes
ou caixas próprias devidamente identificadas, contendo todos os itens descritos no anexo
1 ou II deste termo, formando assim uma cesta básica. Sob pena de devolução de todas as
cestas básicas constantes no empenho entregue pela empresa vencedora caso não esteja
conforme exigências relacionadas nesse termo.
Prazo De Pagamento: Efetuar o pagamento no prazo estabelecido em contrato, no prazo,
em até 30 (trinta) dias após a entrega e aceites dos produtos, mediante a comprovação,
pelo (s) Fornecedor (es), de que se encontra regular com suas obrigações para:
5 .1 .1 - Certificado de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal relativo
a cada pagamento realizado,
5.1.2 - Certificado de Regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
Encargos Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento realizado,
5.1.3 - Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado.
Gestor e Fiscal do Contrato:
Fiscal: Rubens Jesus de Arruda CPF 035.215.381-41
Gestor: Marcos Ferreira Chaves de Castro CPF 029.648.771-65
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS

Marcos Ferreira Chaves de Castro

Secretário Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
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Cesta Básica
(Composição familiar 04 ou mais pessoas)

Ite

Unidade

Descrição

m

1.

Quantid
ade

A R RO Z - tipo 1, acondicionado em embalagem plástica, pacote

Pacote

3

Pacote

1

3

com 5kg, Ia qualidade
2.

AÇÚCAR - tipo cristal, granulado, cor clara, e sem umidade e
sujidade. Pct 02 kg - Ia qualidade

3.

BOLACHA - tipo rosquinha - 300 g - I a qualidade

Pacote

4.

CHÁ M ATE - caixa 200 g - I a qualidade

Caixa

5.

EX TRA TO DE TO M A TE - concentrado lata 350 g - Ia qualidade

Lata

6.

FA RIN H A DE M ANDIOCA - tipo 1, seca, fina, branca, crua,

Embalage

embalagem original com 500 g. - Ia qualidade

2
2
1

m

7.

FARINHA DE TR IG O - tipo 1, embalagem original com lkg.

Pacote

8.

F E IJÃ O CA RIOQUINHA - tipo 1, acondicionado em embalagem

Pacote

2
3

plástica, pacote com lkg - Ia qualidade
9.

FER M EN TO EM PÓ Q U ÍM IC O - 250 g - Ia qualidade

Embalage

1

m
10.

L E IT E

EM

PÓ

IN TEG RAL

-

embalagem

aluminizada,

composição nutricional - Embalagem com 400 gramas.
11.

M ACARRÃO ESPA G U ETE - sêmola, embalagem original com

Embalage

Pacote
3

1 kg. - Ia qualidade
12.

5

m

Ó L E O DE SO JA - tipo 1, refinado, embalagem original com

Garrafa
2

900ml. - I a qualidade

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: descnvolvimentosocial@aquidauaria.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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13.

SAL IODADO - contendo sal iodado não tóxico, com dosagem

Embalage

mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de acordo com a legislação

m

1

federal vigente. Embalagem original com 1kg. - Ia qualidade
14.

SARDINHA - com oleo 130g

15.

SABÃO EM PÓ - embalagem de 1 kg.

Lata

2

Embalage

1

m

>

16.

SABÃO EM BARRA - 5x200g

17.

Pacote

1

SABONETE - 90 g

Unidade

2

18.

C REM E DENTAL - 50 g

Unidade

2

19.

FÓ SFO R O - pct.com 10 unidades

Pacote

1

20.

ESPO N JA DE AÇO - pct. Com 8 unidades

Pacote

1

21.

T E M PE R O ALHO E SAL - embalagem com 300g.

Embalage

2

m
JU STIFIC A TIV A :

Cesta Básica para atender as Famílias em Estado de Vulnerabilidade Social, qUe tenham em sua
composição familiar 4 ou mais pessoas.

wvwQwn»totwfcw
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Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
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Cesta Básica
(Composição familiar com até 3 pessoas)

Item

Unidade

Descrição

Quantid
ade

1.

A R RO Z - tipo

1, acondicionado em embalagem

Pacote

1

Pacote

1

plástica, pacote com 5kg, Ia qualidade
2.

AÇÚCAR - tipo cristal, granulado, cor clara, e sem
umidade e sujidade. Pct 02 kg - Ia qualidade

3.

BOLACHA - tipo rosquinha - 300 g - I a qualidade

Pacote

1

4.

CHÁ M ATE - caixa 200 g - Ia qualidade

Caixa

1

5.

EX TRA TO DE TO M A TE - concentrado lata 350 g -

Lata

1

FARINHA DE M ANDIOCA - tipo 1, seca, fina,

Embalage

1

branca, crua, embalagem original com 500 g. - Ia

m

Ia qualidade
6.

qualidade
7.

FARINHA DE T R IG O - tipo 1, embalagem original

Pacote

1

Pacote

2

Embalage

1

com lkg.
8.

FE IJÃ O CA RIOQUINHA - tipo 1, acondicionado em
embalagem plástica, pacote com lkg - I a qualidade

9.

FERM EN TO EM PÓ Q U ÍM IC O - 250 g -

Ia

qualidade
10.

L E IT E

m
EM

PÓ

IN TEG R A L

-

embalagem

Embalage

aluminizada, composição nutricional - Embalagem com

2

m

400 gramas.
11.

M ACARRÃO ESPA G U ETE - sêmola, embalagem

Pacote

2

original com 1 kg. - I a qualidade
12.

Ó LEO DE SO JA - tipo 1, refinado, embalagem original

Garrafa

com 900ml. - Ia qualidade

1

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aouidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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13.

SAL IODADO - contendo sal iodado não tóxico, com

Embalage

dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de

m

1

acordo com a legislação federal vigente. Embalagem
original com lkg. - Ia qualidade
14.

SARDINHA - com óleo 130g

15.

SABÃO EM PÓ - embalagem de 1 kg.

Lata

2

Embalage

1

m
16.

SABÃO EM BARRA - 5x200g

17.

Pacote

1

SABONETE - 90 g

Unidade

2

18.

C R EM E DENTAL - 50 g

Unidade

2

19.

FÓ SFO R O - pct.com 10 unidades

Pacote

1

20.

ESPO N JA DE AÇO - pct. Com 8 unidades

Pacote

1

21.

TE M PER O ALHO E SAL - embalagem com 300g.

Embalage

1

m
JU STIFIC A TIV A :

Cesta Básica para atender as Famílias em estado de vulnerabilidade social, q ue tenham em
sua composição até 3 pessoas.

Seciçíá'» Vtawòça\ te
Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimemosocial@auuidauana.ms.gov.hr - Aquidauana - CEP 79200-000
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ANEXO I - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
Item

Unidade

Descrição

Quantida
de

1.

CESTA

BÁSICA

COMPOSIÇÃO

UN

(FAMILIAR DE 04 OU MAIS)03 pct de
arroz-tipo 1, acondicionaddo em embalagem
plástica, pacote c/5kg; 01 pct de açucar-tipo
cristal, granulado, cor clara,e sem umidade e
sujidade, pct c / 2kg-la qualidade; 03 pct de
bolacha : tipo rosquinha 300g Ia qualidade; 02
caixa de chá mate: caixa de 200g. I a qualidade;
02 latas de extrato de tomate: concentrado lata
350g-la qualidade: 1 embalaagem de farinha
de mandiocaa : tipo

1 seca, fina, crua

embalagem original c/500g-la qualidade; 02
pct de farinha de trigo; tipo 1, embalagem
original c/lkg; 03 pct de feij— ao carioquinha:
tipo 1, acondicionado em embalagem plástica
pct c /lk g -Ia qualidade; 01 embalagem de
fermento em pó quimico; 250g-la qualidade;
05 embaalaagens de leite em pó integral:
embalagem

alumizada,

composição

nutricional-embalagem c/400g; 03 pct de
macarrão

espaguete:

sêmola,

embalagem

original c/lkg — I a qualidade;02 unidade de
oleo de soja: tipo 1, refinado, embalagem
original c/900ml- Ia qualidade; 01 pct de sal de
iodado: contendo sal iodado não toxico,
Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desfnvolvimentosocial@auuidauana.ms.pov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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comdosaagem minima de 1Omg e de máxima
de 15 mg de acordo com a legislação federal
vigente,

embalagem

original

c

lkg-

Ia

qualidade; 02 latas de sardinha: c/ oleo 130g;
01 caixa de sabão em pó: embalagem de lkg;
01 pct de sabão em barra: 5x 200g: 02 unidade
de sabonete: 90g; 02 unidade de creme dental:
50g. 01 pct de fosforo: pct com 10 unidades ;
01 pct de esponja de aço: pct com 8 unidades:
02 embalagem de tempero alho e saal:
embaalagem d 300g.

Secretaria de Assistência Social
Rua H o n ó rio Sim ões Pires, 618 - Vila C idade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aauidauana.ms.gov.br - Aquidauana - CEP 79200-000
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ANEXO II - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
Item

2.

Descrição

CESTA

BASICA

Unidade

COMPOSIÇÃO

(FAMILIAR DE 03 OU MAIS) 01 pct de
arroz-tipo 1, acondicionaddo em embalagem
plástica, pacote c/5kg; 01 pct de açucar-tipo
cristal, granulado, cor clara,e sem umidade e
sujidade, pct c / 2kg-Ia qualidade; 01 pct de
bolacha : tipo rosquinha 300g Ia qualidade; 01
caixa de chá mate: caixa de 200g. I a qualidade;
01 latas de extrato de tomate: concentrado lata
350g-la qualidade: 1 embalagem de farinha de
mandiocaa : tipo 1 seca, fina, crua embalagem
original c/500g-la qualidade; 01 pct de farinha
de trigo; tipo 1, embalagem original c/lkg; 02
pct

de

feijão

carioquinha:

tipo

1,

acondicionado em embalagem plástica pct
c /lk g -la

qualidade;

01

embalagem

de

fermento em pó quimico; 250g-la qualidade;
02 embalagens de leite em pó integral:
embalagem

alumizada,

composição

nutricional-embalagem c/400g; 02 pct de
macarrão

espaguete:

sêmola,

embalagem

original c/lkg - 1 a qualidade;01 unidade de
oleo de soja: tipo 1, refinado, embalagem
original c/900ml- Ia qualidade; 01 pct de sal de
Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aaiiidauana.ms.pov.hr - Aquidauana - CEP 79200-000
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Rubrica

iodado: contendo sal iodado não toxico,
comdosaagem minima de 1Omg e de máxima
de 15 mg de acordo com a legislação federal
vigente,

embalagem

original

c

lkg-

Ia

qualidade; 02 latas de sardinha: c/ oleo 130g;
01 caixa de sabão em pó: embalagem de lkg;
01 pct de sabão em barra: 5x 200g: 02 unidade
de sabonete: 90g; 02 unidade de creme dental:
50g. 01 pct de fosforo: pct com lOunidades; 01
pct de esponja de aço: pct com 8 unidades: 02
embalagem de tempero alho e sal: embaalagem
d 300g.

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aauidauana.ms.pov.hr- Aomidauana - CEP 79200-000

cpt«®"0 u"\V- '

I

Estado de M ato Grosso do Sul
G o vern o M u n ic ip a l d e A qu idau an a
Secretaria M unicipal de Assistência Social

RELATÓRIO SOCIAL SOBRE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Objeto: Aquisição de cestas básicas para atender as famílias em estado de
vulnerabilidade social cadastradas no CRAS I e II.
Conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
encaminhamos para esta corte o seguinte relatório onde consta em seus autos
informações que visam responder o Termo de Intimação INT - G.MJMS - 11956/2015
e ao Processo TC/MS - 11285/2015.
Levando-se em consideração que a Assistência Social ocupa-se de prover proteção à
vida, reduzir danos, monitorar populações em risco e prevenir a incidência de agravos
à vida em face das situações de vulnerabilidade, foram definidos uma série de
benefícios, serviços, programas e projetos de assistência social visando a garantia
plena dos direitos Socioassistenciais da população.
Atualmente a política está organizada por tipos de proteções que buscam o
desenvolvimento humano e social, bem como os direitos de cidadania. Assim, dispõe
0 artigo 6o- A, da Lei n° 12.435, de 06/07 /2011: Art. 6o- A. A assistência social
organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:
1 - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da
assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários;
II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por
objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa
de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e
indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.
Na própria LOAS estão previstas duas espécies de benefícios: o benefício da prestação
continuada e os benefícios eventuais (arts. 20 a 22).
Os Benefícios Eventuais de Assistência Social foram regulamentados pela Resolução
n° 212 de 2006 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que propõe
critérios, prazos e orientações, definindo as atribuições dos entes federativos.
Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimentosocial@aquidauana.ms.gov.br- Aquidauana - CEP 79200-000
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O Benefício Eventual de acordo com CNAS (2006) “ [...] é uma modalidade de
provisão de proteção social básica de caráter suplementar e temporário que integra
organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com
fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos”, (art. 2o)
Destina-se: “[...] aos cidadãos ou famílias com impossibilidade de arcar por conta
própria com o enfrentamento a contingências sociais, cuja ocorrência provoca e
fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e sobrevivência de seus
membros”, (art. 3o).
Os Benefícios Eventuais são parte integrante do Sistema Único de Assistência Social,
tendo em vista o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos e de suas famílias.
Estas situações se caracterizam por causalidades, é algo provável, porém, incerto, que
resultarão em situações de vulnerabilidade ou riscos.
Principalmente quando se trata das populações das camadas empobrecidas da
sociedade, logo, os benefícios eventuais se caracterizam enquanto uma contingência
social, uma prestação não continuada, porém, devendo ser garantida e previsível,
visando ofertar benefícios na perspectiva de direito, enquanto conjunto de proteção
social previsto na política de assistência social.
O objetivo do atendimento com o beneficio eventual é suprir as necessidades de
vulnerabilidades temporárias, que se caracterizam pelo advento de riscos, perdas e
danos à integridade pessoal e familiar.
A população total do Município de Aquidauana é de 45.614 de habitantes, de acordo
com o Censo Demográfico do IBGE (2010). Sua área e de 16.958,50 km representando
4,75% do Estado, 1,06% da Região e 0,20% de todo o território brasileiro.
Os Distritos pertencentes ao município são: Camisão, Cipolândia, Piraputanga,
Taunay. Aldeias: Limão Verde, Córrego Seco, Água Branca, Bananal, Colônia Nova,
Ipegue, Imbirussu, Lagoinha e Morrinho. Comunidade Quilombola Furnas dos
Baianos I e II. Assentamentos Indaiás I, II, III e IV, e Acampamentos: Piúva, Vida
Nova, Pantanal, Colônia Buriti, Zona Rural e População Ribeirinha. Seu índice de
Desenvolvimento Humano (IDU) é de 0,76 segundo o Atlas de Desenvolvimento
Humano/PNUD /2000).
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Atualmente o município de Aquidauana tem 21.405 famílias Cadastradas no Cadastro
Único (CADUNICOE sendo 6.764 de cadastros válidos e 4.560 de Famílias recebem
o benefício do Programa Bolsa. Diante dos dados apresentados é possível visualizar o
público alvo prioritário da Política de Assistência Social e, potencialmente beneficiário
dos Benefícios Eventuais.
O Centro de Referência da Assistência Social é considerado como “porta de entrada”
da Política de Assistência Social. O CRAS é um espaço público e não contributivo,
que desenvolve um trabalho voltado para a efetivação de direitos, exercendo um papel
importante onde está localizado.
No âmbito do Sistema Único de Assistência Social, o CRAS (Proteção Básica),
CREAS (Proteção Especial de Média Complexidade) e a rede sociassistencial poderão
identificar as situações de vulnerabilidade ou risco apresentadas que demandem
atendimento com benefícios eventuaisl.
O Centro de Referência da Assistência Social tem como objetivo em sua atuação
prevenir as situações de vulnerabilidade social e fortalecer os vínculos familiares,
contando com o apoio de outros serviços relativos à acolhida e autonomia das famílias
para execução de suas políticas. Configurando-se assim, em um espaço de
concretização de direitos.
De acordo com o Decreto Municipal n° 329/2010 no seu Artigo I o ficam instituídos no
Município de Aquidauana os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS),
unidade pública de base territorial, localizados nas áreas de vulnerabilidade social para
executar e organizar ações visando garantir o funcionamento da rede de serviços
Socioassistenciais, dividido em dois territórios de abrangência CRAS I Vila São Pedro
e CRAS II no Bairro Nova Aquidauana.
Compõe o território de abrangência CRAS I os seguintes Bairros: Arara Azul, Vila
Bertolino, Chapecoense, Bairro da Exposição, Conjunto Habitacional Elídio Teles,
Jardim I, II e III, Jardim Aeroporto, Morrinho, Ovídio Costa I, II e III, Princesa do Sul,
São Pedro, São Francisco, São Cristóvão, Santa Terezinha, Serraria, Vila Pinheiro,
Vila Nenê, Vila Jussara, Vila 40, Conjunto Habitacional São José, Aldeia Urbana Tico
Lipú, Conjunto Habitacional José Rodrigues Soares, Vila José Frageli. Em relação às
áreas de vulnerabilidade social destacamos os seguintes bairros que abrangem o
Secretaria de Assistência Social
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território I: Arara Azul, Aldeia Urbana Tico Lipú, Exposição, Jardim Aeroporto,
Chapecoense, Vila Pinheiro, São Francisco, São Pedro, Vila Bertolino.
Compõe o território de abrangência do CRAS II os seguintes Bairros, Aldeias e
Distritos: Bairro Alto, Vila Cidade Nova, Centro, Guanandy, Vila Paraíso, Vila Icaraí,
Vila Eliane, Nova Aquidauana, Vila Trindade, Vila Bancaria, Jardim Panorâmico I e
II, Distrito de Cipolândia, Camisão e Piraputanga, Aldeias Limão Verde e Córrego
Seco, e ainda os Assentamentos Indaiá I, II, III e IV, os Acampamentos Piúva,
Horizonte do Pantanal, Vida Nova, Egídio Bruneto, Nova Esperança, Colônia Buriti,
Aldeia Água Branca, Aldeia Bananal, Aldeia Colônia Nova, Aldeia Ipegue, Aldeia
Imbirussu, Aldeia Lagoinha, Aldeia Morrinho, Distrito de Taunay.
Conforme Decreto Municipal n° 329/2010. O CRAS Nova Aquidauana teve inicio da
sua implantação em fevereiro de 2010, sua inauguração foi em outubro do mesmo ano.
Com relação às áreas de vulnerabilidade social destacamos os seguintes bairros que
abrangem o território II: Nova Aquidauana, Assentamentos Indaiá III, III e IV, Vila
Eliane, Vila Trindade, Acampamento Horizonte do Pantanal.
Cabe a equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social acolher, escutar,
orientar e atender as demandas levantadas através de critérios de acesso e avaliação
dos relatos dos usuários levando em conta a solicitação dos mesmos, observando a
situação acentuada de vulnerabilidade e/ou risco, onde a família será inserida em
outras modalidades de serviços, e/ou benefícios continuados.
A concessão de beneficio eventual, em específico a Cesta Básica, pela equipe técnica
do CRAS baseia-se no contexto econômico dos usuários visando suprir as
necessidades emergenciais, com objetivo de garantir os mínimos sociais e qualidade
de vida aos beneficiados.
O benefício eventual “Cesta Básica” é concedido aos usuários conforme demanda
espontânea ou através de Busca Ativa realizada pelas equipes técnicas em seus
territórios de abrangência. A demanda espontânea se dá quando o usuário procura as
dependências do CRAS para solicitar este beneficio, onde se configura como
atendimento inicial e escuta qualificada das necessidades e demandas trazidas pelo
indivíduo, com oferta de informações sobre serviços, programas e benefícios da rede
socioassistencial, atendimento este realizado pela Assistente Social ou Psicóloga.
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Como o próprio nome já diz este benefício deve ser utilizado apenas em momento
emergencial, quando o indivíduo estiver passando por uma situação difícil, que não
consiga suprir as necessidades básicas que são vitais para seu desenvolvimento, como
é o caso da alimentação, sendo a concessão realizada através da Visita Domiciliar,
onde o profissional (Assistente Social) possa conhecer in loco a realidade da família
verificando assim se está no perfil para receber o benefício eventual “Cesta Básica”.
A visita domiciliar é um instrumento técnico-metodológico que é empregada na práxis
da profissão, pois facilita a aproximação do profissional à realidade do usuário. Assim,
a intervenção e o estudo social no lócus proporcionam uma coleta de dados mais
eficaz. O estudo social é utilizado amplamente em vários campos e o Assistente Social,
por meio da observação da visita domiciliar e da entrevista realizada, coleta as
informações fazendo a interpretação através do diagnóstico da situação para os
interessados.
Atualmente o município de Aquidauana não possui um programa de concessão de
Cestas Básicas em caráter continuado onde as famílias inscritas recebem este benefício
por tempo indeterminado. Desta forma os CRAS I e II têm em seus cadastros os
registros de todo os atendimentos realizados pela equipe técnica e as solicitações do
benefício eventual Cesta Básica.
Quando se questiona o número de famílias assistidas por este benefício é
imprescindível dizer que a população de Aquidauana é 45.614 de habitantes, de acordo
com o Censo Demográfico do IBGE (2010), e aproximadamente 4.560 Famílias
recebem o benefício do Programa Bolsa Família. Diante dos dados apresentados é
possível visualizar o público alvo prioritário da Política de Assistência Social e
potencialmente beneficiário dos Benefícios Eventuais preconizado na Lei Ordinária
2197/2011 em anexo.
Vale ressaltar que nem todas as 4.560 famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família procuram as dependências do CRAS I e II para solicitar o Benefício Eventual
Cesta Básica e quando uma família que não está inscrita em nenhum tipo de programa
de transferência de renda procura por este atendimento a mesma pode receber a Cesta
Básica por mais de três meses conforme estudo de caso realizado pela equipe técnica
do CRAS até que a família consiga sair da situação de vulnerabilidade em que se
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encontrava. E todas as famílias referenciadas pelo CRAS I e II, sendo beneficiadas ou
não com a Cesta Básica, possuem cadastro, onde consta documentação pessoal,
endereço e composição familiar.
Como o próprio nome o caracteriza como benefício eventual, ou seja, supre a
necessidade momentânea dessas famílias atendidas, as cestas básicas são apenas uma
das ferramentas que visam contribuir com o processo de mudança das condições de
vida das famílias acompanhadas pelo CRAS I e II.
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Estudo Técnico Preliminar

Aquidauana, 07 de Novembro de 2019.

O Quantitativo de Cesta básica foi baseado através dos atendimentos realizados em
anos anteriores, a concessão de benefício eventual, especifico cesta básica baseia-se no
contexto econômico dos usuários visando suprir as necessidades emergenciais, com o
objetivo de garantir os mínimos sociais e qualidade de vida aos beneficiários, o mesmo é
concedido conforme demanda espontânea ou através de busca ativa realizadas, quando o
indivíduo estiver passando por uma situação difícil ou em Vulnerabilidade Social, que
não consiga suprir as necessidades básicas que são vitais para seu desenvolvimento.
A aquisição de cesta básica por se tratar de material de distribuição gratuita e por
não ser possível definir, previamente, de maneira exata, a demanda de consumo, e em
conformidade ao Art. 3o do Decreto Municipal n° 30/GAB/2019, se enquadra no Inciso
IV do referido Decreto.
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Cl n.728/2019/SAS
Aquidauana - MS, 07 de Novembro de 2019.

Do - Secretário Municipal de Assistência Social
Para - Secretária Municipal de Finanças/Núcleo de Compras

Solicitamos a Vossa Senhoria, a abertura do Processo Licitatório para Aquisição Futura
de 500 (Quinhentas) Lonas Pretas Cortadas em 6x8 de 150 micras.
O B JETO : O objeto da presente licitação tem como objetivo a contratação de empresa
especializada para aquisição futura de lonas pretas plásticas pelo Período de 12 meses.
Cujos quantitativos especificações mínimas e demais condições gerais para o
fornecimento estão descritas no anexo I deste Termo de Referência, Recurso, FMIS e
FMAS/FEAS-Benefício Eventual.
JU STIFIC A TIV A : Justificamos a necessidade da presente aquisição, uma que a
Assistência Social ocupa-se de promover a vida, reduzir danos, monitorar populações em
risco prevenir a incidência de agravos a vida em face das situações de vulnerabilidade,
para atender as demandas de acordo com a Lei Orgânica n°2197 de 2011 que regulamenta
a concessão de benefícios eventuais no âmbito da Política Municipal de Assistência
Social.
Os Benefícios Eventuais são provisões de Proteção Social Básica de caráter suplementar
e temporário, prestado aos cidadãos e ás famílias em virtude de nascimento, morte, saúde,
situações

de

vulnerabilidade

temporária

e

calamidade

pública,

que

integram

organicamente as garantias do Sistema único de Assistência Social - SUAS.
FO N TE DE RECURSO/DESPESA O R ÇA M EN TÁ R IO : Da estimativa dos valores
da dotação orçamentária para aquisição do objeto serão oriundos da seguinte dotação
orçamentária:
Quantitativo Lonas: 250
Orgão

20

Secretaria

Municipal

Assistência Social
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Unidade

FUNDO MUNICIPAL DE

20.03

INVESTIMENTO SOCIAL
Funcional

08.244.0013

Fundo

Municipal

de

Investimento Social - FMIS
Projeto

/

2.089

Atividade

Manutenção das Atividades
do FMIS

Elemento

3.3.90.32.00.00.00.00.00

de

Material

de

distribuição

gratuita

Despesa

Quantitativo Lonas: 250
Órgão

Secretaria

20

Municipal

de

Assistência Social
Unidade

20.02

Secretaria

Municipal

de

Assistência Social
Funcional

08.244.0218

Fundo

Municipal

de

Investimento Social - FMAS
Projeto

/

2.054

Atividade
Elemento

Manutenção dos Programas
e Gestão da Ações Sociais.

3.3.90.32.00.00.00.00.00/1082

de

Material

de

distribuição

gratuita

Despesa

LOCAL DE ENTREGA/PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues
de forma parcelada conforme documento autorizativo para tal solicitação e entregues
diretamente na Secretaria Municipal de Assistência Social sito a rua: Honório Simões
Pires - 618 - Vila Cidade Nova - Aquidauana-MS.
O prazo para entrega é de até 05 (cinco) dias após a solicitação.
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PRAZO DE PAGAMENTO: Efetuar o pagamento no prazo estabelecido em contrato,
no prazo, em até 30 (trinta) dias após a entrega e aceites dos produtos, mediante a
comprovação, pelo (s) Fornecedor (es), de que se encontra regular com suas obrigações
para:
5.1.1 - Certificado de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
relativo a cada pagamento realizado,
5.1.2 - Certificado de Regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos Encargos Sociais instituídos por lei, relativos a cada pagamento
realizado,
5 .1 .3 - Certificado de Regularidade Trabalhista, a cada pagamento efetuado.

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:
Fiscal: Rubens Jesus de Arruda CPF 035.215.381-41
Gestor: Marcos Ferreira Chaves de Castro CPF 029.648.771-65

Atenciosamente,

larcos Ferreira Chaves de Castro

Secretário Municipal de Assistência Social
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ANEXO I - DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
Item

Unidade

Especificação

Qtde

01.

Unidade

LONA PRETA, CORTADA EM 6 X 8, DE

500

150 MICRAS

Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenyolvimentosocial@aauidauana.m.s.i>ov.hr - Aquidauana - CEP 79200-000

G o vern o M u n ic ip a l d e A q u id a u a n a
Secretaria M unicipal de Assistência Social

R EL A T Ó R IO SOCIAL SOBRE CONCESSÃO DE BEN EFÍC IO EVENTUAL

Objeto: Aquisição de lonas para atender as famílias em estado de vulnerabilidade
social cadastradas no CRAS I e II.
Conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
encaminhamos para esta corte o seguinte relatório onde consta em seus autos
informações que visam responder o Termo de Intimação INT - G.MJMS - 11956/2015
e ao Processo TC/MS - 11285/2015.
Levando-se em consideração que a Assistência Social ocupa-se de prover proteção à
vida, reduzir danos, monitorar populações em risco e prevenir a incidência de agravos
à vida em face das situações de vulnerabilidade, foram definidos uma série de
benefícios, serviços, programas e projetos de assistência social visando a garantia
plena dos direitos Socioassistenciais da população.
Atualmente a política está organizada por tipos de proteções que buscam o
desenvolvimento humano e social, bem como os direitos de cidadania. Assim, dispõe
0 artigo 6o- A, da Lei n° 12.435, de 06/07 /2011: Art. 6o- A. A assistência social
organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:
1 - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da
assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários;
II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por
objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa
de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e
indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.
Na própria LOAS estão previstas duas espécies de benefícios: o benefício da prestação
continuada e os benefícios eventuais (arts. 20 a 22).
Os Benefícios Eventuais de Assistência Social foram regulamentados pela Resolução
n° 212 de 2006 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que propõe
critérios, prazos e orientações, definindo as atribuições dos entes federativos.
Secretaria de Assistência Social
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O Benefício Eventual de acordo com CNAS (2006) “ [...] é uma modalidade de
provisão de proteção social básica de caráter suplementar e temporário que integra
organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com
fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos”, (art. 2o)
Destina-se: “[...] aos cidadãos ou famílias com impossibilidade de arcar por conta
própria com o enfrentamento a contingências sociais, cuja ocorrência provoca e
fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e sobrevivência de seus
membros”, (art. 3o).
Os Benefícios Eventuais são parte integrante do Sistema Único de Assistência Social,
tendo em vista o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos e de suas famílias.
Estas situações se caracterizam por causalidades, é algo provável, porém, incerto, que
resultarão em situações de vulnerabilidade ou riscos.
Principalmente quando se trata das populações das camadas empobrecidas da
sociedade, logo, os benefícios eventuais se caracterizam enquanto uma contingência
social, uma prestação não continuada, porém, devendo ser garantida e previsível,
visando ofertar benefícios na perspectiva de direito, enquanto conjunto de proteção
social previsto na política de assistência social.
O objetivo do atendimento com o beneficio eventual é suprir as necessidades de
vulnerabilidades temporárias, que se caracterizam pelo advento de riscos, perdas e
danos à integridade pessoal e familiar.
A população total do Município de Aquidauana é de 45.614 de habitantes, de acordo
com o Censo Demográfico do IBGE (2010). Sua área e de 16.958,50 km representando
4,75% do Estado, 1,06% da Região e 0,20% de todo o território brasileiro.
Os Distritos pertencentes ao município são: Camisão, Cipolândia, Piraputanga,
Taunay. Aldeias: Limão Verde, Córrego Seco, Água Branca, Bananal, Colônia Nova,
Ipegue, Imbirussu, Lagoinha e Morrinho. Comunidade Quilombola Furnas dos
Baianos I e II. Assentamentos Indaiás I, II, III e IV, e Acampamentos: Piúva, Vida
Nova, Pantanal, Colônia Buriti, Zona Rural e População Ribeirinha. Seu índice de
Desenvolvimento Humano (IDU) é de 0,76 segundo o Atlas de Desenvolvimento
Humano/PNUD /2000).
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Atualmente o município de Aquidauana tem 21.405 famílias Cadastradas no Cadastro
Único (CADUNICO); sendo 6.764 de cadastros válidos e 4.560 de Famílias recebem
o benefício do Programa Bolsa. Diante dos dados apresentados é possível visualizar o
público alvo prioritário da Política de Assistência Social e, potencialmente beneficiário
dos Benefícios Eventuais.
O Centro de Referência da Assistência Social é considerado como “porta de entrada”
da Política de Assistência Social. O CRAS é um espaço público e não contributivo,
que desenvolve um trabalho voltado para a efetivação de direitos, exercendo um papel
importante onde está localizado.
No âmbito do Sistema Único de Assistência Social, o CRAS (Proteção Básica),
CREAS (Proteção Especial de Média Complexidade) e a rede sociassistencial poderão
identificar as situações de vulnerabilidade ou risco apresentadas que demandem
atendimento com benefícios eventuaisl.
O Centro de Referência da Assistência Social tem como objetivo em sua atuação
prevenir as situações de vulnerabilidade social e fortalecer os vínculos familiares,
contando com o apoio de outros serviços relativos à acolhida e autonomia das famílias
para execução de suas políticas. Configurando-se assim, em um espaço de
concretização de direitos.
De acordo com o Decreto Municipal n° 329/2010 no seu Artigo Io ficam instituídos no
Município de Aquidauana os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS),
unidade pública de base territorial, localizados nas áreas de vulnerabilidade social para
executar e organizar ações visando garantir o funcionamento da rede de serviços
Socioassistenciais, dividido em dois territórios de abrangência CRAS I Vila São Pedro
e CRAS II no Bairro Nova Aquidauana.
Compõe o território de abrangência CRAS I os seguintes Bairros: Arara Azul, Vila
Bertolino, Chapecoense, Bairro da Exposição, Conjunto Habitacional Elídio Teles,
Jardim I, II e III, Jardim Aeroporto, Morrinho, Ovídio Costa I, II e III, Princesa do Sul,
São Pedro, São Francisco, São Cristóvão, Santa Terezinha, Serraria, Vila Pinheiro,
Vila Nenê, Vila Jussara, Vila 40, Conjunto Habitacional São José, Aldeia Urbana Tico
Lipú, Conjunto Habitacional José Rodrigues Soares, Vila José Frageli. Em relação às
áreas de vulnerabilidade social destacamos os seguintes bairros que abrangem o
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território I: Arara Azul, Aldeia Urbana Tico Lipú, Exposição, Jardim Aeroporto,
Chapecoense, Vila Pinheiro, São Francisco, São Pedro, Vila Bertolino.
Compõe o território de abrangência do CRAS II os seguintes Bairros, Aldeias e
Distritos: Bairro Alto, Vila Cidade Nova, Centro, Guanandy, Vila Paraíso, Vila Icaraí,
Vila Eliane, Nova Aquidauana, Vila Trindade, Vila Bancaria, Jardim Panorâmico I e
II, Distrito de Cipolândia, Camisão e Piraputanga, Aldeias Limão Verde e Córrego
Seco, e ainda os Assentamentos Indaiá I, II, III e IV, os Acampamentos Piúva,
Horizonte do Pantanal, Vida Nova, Egídio Bruneto, Nova Esperança, Colônia Buriti,
Aldeia Água Branca, Aldeia Bananal, Aldeia Colônia Nova, Aldeia Ipegue, Aldeia
Imbirussu, Aldeia Lagoinha, Aldeia Morrinho, Distrito de Taunay.
Conforme Decreto Municipal n° 329/2010. O CRAS Nova Aquidauana teve inicio da
sua implantação em fevereiro de 2010, sua inauguração foi em outubro do mesmo ano.
Com relação às áreas de vulnerabilidade social destacamos os seguintes bairros que
abrangem o território II: Nova Aquidauana, Assentamentos Indaiá III, III e IV, Vila
Eliane, Vila Trindade, Acampamento Horizonte do Pantanal.
Cabe a equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social acolher, escutar,
orientar e atender as demandas levantadas através de critérios de acesso e avaliação
dos relatos dos usuários levando em conta a solicitação dos mesmos, observando a
situação acentuada de vulnerabilidade e/ou risco, onde a família será inserida em
outras modalidades de serviços, e/ou benefícios continuados.
A concessão de benefício eventual, em específico a lona, pela equipe técnica do CRAS
baseia-se no contexto econômico e habitacional dos usuários visando suprir as
necessidades emergenciais, com objetivo de garantir os mínimos sociais e qualidade
de vida aos beneficiados.
O benefício eventual “Lona” é concedido aos usuários conforme demanda espontânea
ou através de Busca Ativa realizada pelas equipes técnicas em seus territórios de
abrangência. A demanda espontânea se dá quando o usuário procura as dependências
do CRAS para solicitar este benefício, onde se configura como atendimento inicial e
escuta qualificada das necessidades e demandas trazidas pelo indivíduo, com oferta de
informações sobre serviços, programas e benefícios da rede socioassistencial,
atendimento este realizado pela Assistente Social ou Psicóloga.
Secretaria de Assistência Social
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tele-Fax: 3240 - 1400
E-mail: desenvolvimcnrosocial@aauidauana.ms.pov.hr - Aquidauana - CEP 792004)00

iRnbrica
Estado de M ato Grosso do Sul
G o vern o M u n ic ip a l d e A qu idau an a
Secretaria M unicipal de Assistência Social

No território de abrangência existem famílias em vulnerabilidade social que constroem
casas mistas de madeira e lona, além da população da zona rural, dos assentamentos
e acampamentos
A concessão é realizada através da Visita Domiciliar, onde o profissional (Assistente
Social) possa conhecer in loco a realidade da família verificando assim se está no perfil
para receber o benefício eventual.
A visita domiciliar é um instrumento técnico-metodológico que é empregada na práxis
da profissão, pois facilita a aproximação do profissional à realidade do usuário. Assim,
a intervenção e o estudo social no lócus proporcionam uma coleta de dados mais
eficaz. O estudo social é utilizado amplamente em vários campos e o Assistente Social,
por meio da observação da visita domiciliar e da entrevista realizada, coleta as
informações fazendo a interpretação através do diagnóstico da situação para os
interessados.
Atualmente o município de Aquidauana não possui um programa de concessão de
Lonas em caráter continuado onde as famílias inscritas recebem este benefício por
tempo indeterminado. Desta forma os CRAS I e II têm em seus cadastros os registros
de todo os atendimentos realizados pela equipe técnica e as solicitações deste.
Quando se questiona o número de famílias assistidas por este benefício é
imprescindível dizer que a população de Aquidauana é 45.614 de habitantes, de acordo
com o Censo Demográfico do IBGE (2010), e aproximadamente 4.560 Famílias
recebem o benefício do Programa Bolsa Família. Diante dos dados apresentados é
possível visualizar o público alvo prioritário da Política de Assistência Social e
potencialmente beneficiário dos Benefícios Eventuais preconizado na Lei Ordinária
2197/2011 em anexo.
Como o próprio nome o caracteriza como benefício eventual, ou seja, supre a
necessidade momentânea dessas famílias atendidas, as lonas são apenas uma das
ferramentas que visam contribuir com o processo de mudança das condições de vida
das famílias acompanhadas pelo CRAS I e II.
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Estudo Técnico Preliminar

Aquidauana, 07 de Novembro de 2019.

O Quantitativo de Lona foi baseado através dos atendimentos realizados em anos
anteriores, a concessão de benefício eventual, especifico Lona baseia-se no contexto
econômico dos usuários visando suprir as necessidades emergenciais, com o objetivo de
garantir os mínimos sociais e qualidade de vida aos beneficiários, o mesmo é concedido
conforme demanda espontânea ou através de busca ativa realizadas, quando o indivíduo
estiver passando por uma situação difícil ou em Vulnerabilidade Social, que não consiga
suprir as necessidades básicas que são vitais para seu desenvolvimento.
A aquisição de Lona por se tratar de material de distribuição gratuita e por não ser
possível definir, previamente, de maneira exata, a demanda de consumo, e em conformidade ao
Art. 3o do Decreto Municipal n° 30/GAB/2019, se enquadra no Inciso IV do referido
Decreto.

Marcos Ferreira Chaves de Castro
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C l n°. 181/2020/SAS

Aquidauana - MS, 27 de Março de 2020.

Do - Secretário Municipal de Assistência Social
P ara - Secretário Municipal de Finanças

Por um lapso deixamos de registrar o objeto da Cl n°. 737/2019/SAS
(Cobertor Casal) da Cl n°. 723/2019/SAS (Cestas Básicas) e o objeto da Cl n°.
728/2019/SAS (Lonas Pretas), as quais deverão ser feitas por meio de Registro de
Preços, conforme previsto no Art. 3o, Incisos I, II e IV do Decreto Municipal 30/2019,
cuja vigência da Ata será de 12 meses.
Atenciosamente,

Marcos Ferreira Chaves de Castro
Secretário Municipal de Assistência Social
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Secretário Municipal de Assistência Social
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