
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

  Gerência Municipal de Finanças 

Núcleo de Licitações e Contratos 

Rua Luiz da Costa Gomes, n. 711 

Vila Cidade Nova Aquidauana – MS – CEP 79200-000 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2017 
Anexo I - TERMO DE REFERENCIA 

TRECHO 1 
 
Proporcionar transporte aos estudantes universitários residentes no município de Aquidauana MS gerando 
benefício aos estudantes e garantia de desenvolvimento através da educação, viabilizando a continuidade 
dos estudos dentro do Ensino Técnico e Profissional, conferindo aplicabilidade ao direito social à educação. 
 
OBJETIVO GERAL DO FINANCIAMENTO: Viabilizar a continuidade dos estudos dentro do Ensino Técnico e 
Superior dos estudantes universitários e técnicos do Município de Aquidauana MS - duas linhas: 
 
Linha 1 Aquidauana, Fundação Bradesco/Guaicurus/BR 262, Aquidauana (Rodovia BR 262 - Estação 
Guaicurus - Fazenda Bodoquena, Miranda - MS, 79380-000, Brasil). Aproximadamente 300km (ida e volta). 
 
JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO: Complementação do ensino superior e técnico dos estudantes do Município 
de Aquidauana, no processo de qualificação estudantil e profissional em prol do desenvolvimento do 
município. 
 
PÚBLICO ALVO: Atender em média 80 (oitenta) estudantes residentes no Município de Aquidauana durante 
o período letivo, acima de 07 anos e que se enquadram no uso do benefício. 
 
DA ESTRUTURA E DE PESSOA: A entidade interessada deverá demonstrar na firmação do termo de 
colaboração, que dispõe de estrutura e pessoal capacitado compatível com objeto do projeto para 
atendimento das metas e resultados pretendidos com a execução de atividades desenvolvidas com o público 
alvo. 
  
METAS: Atender em média 80 (oitenta) estudantes residentes no Município de Aquidauana durante o período 
letivo, acima de 10 anos e que se enquadram no uso do benefício. 
 
MONITORAMENTRO E AVALIAÇÃO: O presente objeto terá avaliação bimestral, mediante apresentação de 
relatórios e planilhas de atendimento, com identificação completa (nome, endereço, documentos pessoas) e 
individual de cada usuário. 
 

Oportunizar aos estudantes do município de  
Aquidauana, que se enquadram no uso do 
benefício, para viabilizar a continuidade dos 
estudos dentro do Ensino Técnico e Superior, no 
processo de qualificação estudantil e profissional 
em prol do desenvolvimento do município. 

Atender em média 80 (oitenta) estudantes residentes 
no Município de Aquidauana, durante o período letivo, 
acima de 16 anos e que se enquadram no uso do 
benefício, com avaliação bimestral das metas atingidas, 
mediante apresentação de relatórios e planilhas de 
atendimento, com identificação completa (nome, 
endereço, documentos pessoas) e individual de cada 
usuário 

OBS: O projeto deverá ser executado no município de Aquidauana MS 
 
O desembolso dos valores será feito seguindo o seguinte cronograma: 
 

MÊS Trecho 1 

 

 

SETEMBRO/2017 R$ 5.800,00 

OUTUBRO/2017 R$ 5.800,00 

NOVEMBRO/2017 R$ 5.800,00 

DEZEMBRO/2017 R$ 5.800,00 

Total R$ 23.200,00 
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TRECHO 2 
 
Proporcionar transporte aos estudantes universitários residentes no município de Aquidauana MS gerando 
benefício aos estudantes e garantia de desenvolvimento através da educação, viabilizando a continuidade 
dos estudos dentro do Ensino Técnico e Profissional, conferindo aplicabilidade ao direito social à educação. 
 
OBJETIVO GERAL DO FINANCIAMENTO: Viabilizar a continuidade dos estudos dentro do Ensino Técnico e 
Superior dos estudantes universitários e técnicos do Município de Aquidauana MS - duas linhas: 
 

Linha 2 Aquidauana, UEMS/EE Geraldo Garcia, Aquidauana (Rodovia Aquidauana/UEMS - Km 12). 

Conferindo aplicabilidade ao direito social à educação, sempre com vistas ao desenvolvimento municipal. 
Horários; Período Matutino ida 06h e volta 11h; Período Vespertino ida 12h e volta 17h. Totalizando 
aproximadamente 85km(ida e volta). 
 
JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO: Complementação do ensino superior e técnico dos estudantes do Município 
de Aquidauana, no processo de qualificação estudantil e profissional em prol do desenvolvimento do 
município. 
 
PÚBLICO ALVO: Atender em média 350 (trezentos e cinquenta) estudantes residentes no Município de 
Aquidauana durante o período letivo, acima de 16 anos e que se enquadram no uso do benefício  
 
DA ESTRUTURA E DE PESSOA: A entidade interessada deverá demonstrar na firmação do termo de 
colaboração, que dispõe de estrutura e pessoal capacitado compatível com objeto do projeto para 
atendimento das metas e resultados pretendidos com a execução de atividades desenvolvidas com o público 
alvo. 
 
METAS: Atender em média 350 (trezentos e cinquenta) estudantes residentes no Município de Aquidauana 
durante o período letivo, acima de 16 anos e que se enquadram no uso do benefício. 
 
MONITORAMENTRO E AVALIAÇÃO: O presente objeto terá avaliação bimestral, mediante apresentação de 
relatórios e planilhas de atendimento, com identificação completa (nome, endereço, documentos pessoas) e 
individual de cada usuário. 
 

Oportunizar aos estudantes do município de  
Aquidauana, que se enquadram no uso do 
benefício, para viabilizar a continuidade dos 
estudos dentro do Ensino Técnico e Superior, no 
processo de qualificação estudantil e profissional 
em prol do desenvolvimento do município. 

Atender em média 350 (trezentos e cinquenta) 
estudantes residentes no Município de Aquidauana, 
durante o período letivo, acima de 16 anos e que se 
enquadram no uso do benefício, com avaliação 
bimestral das metas atingidas, mediante apresentação 
de relatórios e planilhas de atendimento, com 
identificação completa (nome, endereço, documentos 
pessoas) e individual de cada usuário 

OBS: O projeto deverá ser executado no município de Aquidauana MS 
 
O desembolso dos valores será feito seguindo o seguinte cronograma: 
 

MÊS Trecho 2 

SETEMBRO/2017 R$ 6.670,00 

OUTUBRO/2017 R$ 6.670,00 

NOVEMBRO/2017 R$ 6.670,00 

DEZEMBRO/2017 R$ 6.670,00 

Total R$ 26.680,00 
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Anexo I - TERMO DE REFERENCIA (TRECHO 3) 
 
Proporcionar transporte aos estudantes universitários residentes no município de Aquidauana MS gerando 
benefício aos estudantes e garantia de desenvolvimento através da educação, viabilizando a continuidade 
dos estudos dentro do Ensino Técnico e Profissional, conferindo aplicabilidade ao direito social à educação. 
 
OBJETIVO GERAL DO FINANCIAMENTO: Viabilizar a continuidade dos estudos dentro do Ensino Técnico e 
Superior dos estudantes universitários e técnicos do Município de Aquidauana MS - duas linhas: 
 
Linha 3 Aquidauana, Campo Grande, Aquidauana (Universidades: FACSUL, UCDB, UNIGRAN, UNIDERP, 
ESTÁCIO, UNAES 1, UNAES 2 E AGRÁRIAS). Aproximadamente 350 km(ida e volta) horário de saída 
16horas e volta 23 horas. 
Conferindo aplicabilidade ao direito social à educação, sempre com vistas ao desenvolvimento municipal. 
 
JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO: Complementação do ensino superior e técnico dos estudantes do Município 
de Aquidauana, no processo de qualificação estudantil e profissional em prol do desenvolvimento do 
município. 
 
PÚBLICO ALVO: Atender em média 180 (cento e oitenta) estudantes residentes no Município de Aquidauana 
durante o período letivo, acima de 16 anos e que se enquadram no uso do benefício. 
 
DA ESTRUTURA E DE PESSOA: A entidade interessada deverá demonstrar na firmação do termo de 
colaboração, que dispõe de estrutura e pessoal capacitado compatível com objeto do projeto para 
atendimento das metas e resultados pretendidos com a execução de atividades desenvolvidas com o público 
alvo. 
 
METAS: Atender em média 180 (cento e oitenta) estudantes residentes no Município de Aquidauana 
durante o período letivo, acima de 18 anos e que se enquadram no uso do benefício. 
 
MONITORAMENTRO E AVALIAÇÃO: O presente objeto terá avaliação bimestral, mediante apresentação de 
relatórios e planilhas de atendimento, com identificação completa (nome, endereço, documentos pessoas) e 
individual de cada usuário. 
 

Oportunizar aos estudantes do município de  
Aquidauana, que se enquadram no uso do 
benefício, para viabilizar a continuidade dos 
estudos dentro do Ensino Técnico e Superior, no 
processo de qualificação estudantil e profissional 
em prol do desenvolvimento do município. 

Atender em média 180 (cento e oitenta) estudantes 
residentes no Município de Aquidauana, durante o 
período letivo, acima de 16 anos e que se enquadram 
no uso do benefício, com avaliação bimestral das metas 
atingidas, mediante apresentação de relatórios e 
planilhas de atendimento, com identificação completa 
(nome, endereço, documentos pessoas) e individual de 
cada usuário 

OBS: O projeto deverá ser executado no município de Aquidauana MS 
 
O desembolso dos valores será feito seguindo o seguinte cronograma: 
 

MÊS Trecho 3 

SETEMBRO/2017 R$ 10.000,00 

OUTUBRO/2017 R$ 10.000,00 

NOVEMBRO/2017 R$ 10.000,00 

DEZEMBRO/2017 R$ 10.000,00 

Total R$ 40.000,00 
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