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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2016 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 
 
 
 

TOMADA DE PREÇOS VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO 
SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC. 

 
A Prefeitura municipal de Mafra/SC, através de sua Secretaria Municipal de Administração, no 
uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que se 
acha aberto processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS visando a contratação 
de empresa especializada em empreendimentos habitacionais de interesse social, para 
execução do Trabalho Técnico Social no Residencial Santa Terezinha II, Residencial Anda 
Luzia e Residencial Ouro Verde  – Programa Minha Casa Minha Vida - no Município de 
Mafra - SC, o que se realizar-se-á nos termos deste, e em consonância com a Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, devendo o envelope contendo a documentação 
habilitatória e a proposta serem entregues no Protocolo da Prefeitura Municipal de Mafra/SC, 
situada à Praça Desembargador Flávio Tavares, nº 12, até às 09h00min do dia 15 de abril de 
2.016, para posterior abertura dos envelopes às 09h05min do mesmo dia, o que se fará 
acontecer na sede da Prefeitura municipal de Mafra/SC, junto ao setor de Licitações. 
 
1 – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DO CERTAME 
Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em 
empreendimentos habitacionais de interesse social, para execução do Trabalho Técnico 
Social no Residencial Santa Terezinha II, Residencial Anda Luzia e Residencial Ouro Verde  – 
Programa Minha Casa Minha Vida - no Município de Mafra - SC, com recursos da Caixa 
Econômica Federal, através da Secretaria Municipal de Habitação”, de acordo com o 
Memorial Descritivo, o qual fará parte deste Edital. 
1.1. Para uma melhor compreensão do objeto, a empresa licitante deverá observar todos os 
detalhes constantes dos anexos que fazem partes integrantes deste Edital, inclusive anexos, 
independentemente de sua transcrição, conforme citados no item 17.14. 
1.2. Os envelopes contendo a Documentação (nº 1) e a Proposta Comercial (nº 2) deverão ser 
entregues até às 09h00min do dia 15/04/2016, no Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Mafra, sito a Praça Desembargador Flávio Tavares, nº 12, Centro, Mafra/SC, sendo que a 
sessão pública de abertura e início de julgamento da proposta de Habilitação ocorrerá no 
mesmo dia, às 09h05min, no endereço supracitado. 
1.3. O objeto do futuro contrato será executado por preço POR LOTE. 
1.4. O serviço não poderá ser iniciado, sem a emissão da Ordem de Serviço. 
1.5. O prazo de execução do objeto será de 12 (doze) meses consecutivos e se iniciará após a 
emissão da Ordem de Serviço. 
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1.6. O valor máximo admitido para as contratações são: lote 1 - R$ 127.800,00 (cento e vinte 
sete mil e oitocentos reais),  lote 2 - R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil) e lote 03 – R$ 
87.298,93 (oitenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos) 
conforme disposto no Anexo I deste edital. 
1.7. O critério de julgamento será pelo requisito MENOR PREÇO POR LOTE, com fixação de 
Valor Máximo Unitário. 
1.7.1. As propostas apresentadas com valores superiores ao informado na coluna “UNITÁRIO” 
da Planilha Orçamentária serão automaticamente desclassificadas. 
 
2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
366 - 1 . 12001 . 15 . 451 . 12 . 2.166 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
 
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
Poderão participar desta licitação as empresas devidamente cadastradas no Município de 
Mafra/SC, e que tenham especificado, como objetivo social da empresa, expresso no 
estatuto, contrato social ou documento constitutivo, atividade pertinente e compatível com o 
objeto desta licitação. 
3.1. Poderá participar da presente licitação empresas especializadas no ramo de atividade do 
objeto licitado, devidamente habilitadas e que atendam às condições deste Edital e seus 
Anexos. 
3.1.1 As empresas interessadas em participar desta licitação precisam obrigatoriamente 
estar inscritas no CRESS – Conselho Regional de Serviço Social no Estado de Santa Catarina. 
3.1.1.a As empresas interessadas deverão anexar ao envelope 01 – Documentos de 
Habilitação, juntamente com o ANEXO IX o respectivo comprovante de inscrição da 
empresa no CRESS, bem como o documento comprobatório de quitação de obrigações 
financeiras com o CRESS para o ano de 2016. O comprovante de inscrição e de quitação de 
pendências financeiras podem ser apresentados em original, cópia autenticada 
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas em consórcio. 
3.2.1.Não poderá participar, direta ou indiretamente desta Licitação: 
3.2.2. O Autor dos projetos constantes neste Edital, seja este pessoa jurídica ou física; 
3.2.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 
básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital, com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou sub contratado; 
3.2.4. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Mafra/SC. 
3.3. Os licitantes deverão apresentar os DOCUMENTOS e a PROPOSTA COMERCIAL, em 
envelopes separados, fechados, contendo externamente os seguintes dizeres: 

AO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO  

PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ)  
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AO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ) 

3.4. O ENVELOPE Nº 1 (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter os documentos exigidos para a 
habilitação, conforme disposto no item 6. 
3.5. O ENVELOPE Nº 2 (PROPOSTA) deverá conter a proposta comercial, conforme disposto 
no item 7. 
3.6. Não serão aceitas nem recebidas, pela Comissão de Licitação em hipótese alguma, 
Documentação e Proposta de Preços após a data e hora aprazadas para esta licitação, ainda 
que tenham sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio anteriormente 
à data do vencimento desta licitação. 
3.7. As dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação dos termos deste EDITAL, deverão 
ser formalizadas e endereçadas, por escrito até 05 (cinco) dias úteis, imediatamente 
anteriores à data marcada para a entrega dos envelopes “01” e “02” à Comissão de Licitação 
da Prefeitura Minicipal de Mafra/SC, no endereço mencionado no item 1.2 deste Edital. 
3.8. A Comissão Permanente de Licitação responderá às questões formuladas através de e-
mail, dirigido a todos os interessados que tenham retirado o Edital e seus anexos, 
apresentando a pergunta formulada e sua respectiva resposta até 24 (vinte e quatro) horas 
antes da data marcada para a entrega dos envelopes. 
 
4 – DO CREDENCIAMENTO 
4.1. Para participar da licitação como representante da empresa licitante, o interessado 
deverá credenciar-se junto a Comissão de Licitações no início da sessão, podendo fazê-lo da 
seguinte forma: 
4.1.1. Sendo o representante sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá este 
apresentar o respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a 
representar, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; ou 
4.1.2. Por meio de Procuração pública ou particular com firma reconhecida (em Cartório) 
expressando seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da 
representada, firmada por sócio ou quem de direito, conforme disposto em estatuto, 
contrato social ou ato constitutivo. 
4.1.2.1. A Procuração somente será aceita pela Comissão de Licitação se estiver 
acompanhada do Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, 
para fins de comprovação de poderes de outorga da procuração. 
4.2. O representante credenciado deverá apresentar, também, carteira de identidade ou 
documento equivalente que o identifique. 
4.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante. 
4.4. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes 
somente poderão participar da sessão como ouvintes. 
4.5. Os documentos de que trata o item 4 (Do Credenciamento) deverão ser apresentados em 
original ou fotocópia autenticada. 
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4.6. A autenticação que trata o item 4.5 poderá ser realizada em cartório competente ou por 
servidor público integrante da Comissão de Licitações do Município de Mafra/SC. 
4.6.1. A autenticação por servidor público de que trata o item 4.6, somente poderá ser 
realizada até às 09h00min do dia 15 de abril de 2.016, na sede da Prefeitura Municipal de 
Mafra/SC. 
4.6.2. A autenticação somente poderá ser feita mediante apresentação de cópia do 
documento acompanhada da via Original. 
 
5 – DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
Na data, hora e local estabelecido a Comissão Permanente de Licitações, em sessão pública, 
procederá ao julgamento da seguinte forma: 
5.1. O Credenciamento dos representantes das empresas licitantes, conforme dispõe o item 4 
deste Edital. 
5.2. A abertura dos envelopes dos documentos, sendo rubricados pelos membros da 
Comissão e demais presentes; 
5.2.1. A abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 02) poderá ser 
realizada logo após o resultado da habilitação, desde que a Comissão tenha condições 
imediatas de julgá-la, e que estejam presentes os prepostos das empresas participantes e que 
os mesmos concordem com o resultado da habilitação.  
5.2.2. Caso a Comissão julgue conveniente, a seu critério, poderá suspender a reunião, afim 
de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando, na 
oportunidade, nova data ou horário em que voltará a se reunir com os interessados, ocasião 
em que será apresentado o resultado da habilitação; 
5.2.2.1. Ocorrendo o caso previsto no item anterior, a Comissão e os participantes deverão 
rubricar os envelopes das propostas que ficará em poder da Comissão até julgada a 
habilitação; 
5.3. O não comparecimento de qualquer um dos participantes às novas reuniões marcadas, 
não impedirá que se realizem; 
5.4. Do resultado da habilitação caberá recurso ou desistência na forma da lei; 
5.5. Decidida a fase de habilitação, somente serão abertos os envelopes contendo as 
propostas dos concorrentes declarados habilitados; 
5.6. As propostas dos concorrentes não habilitados permanecerão em poder da Comissão, 
com os envelopes devidamente fechados, até a homologação da licitação; 
5.7. Abertos os envelopes das propostas, serão as mesmas rubricadas pela Comissão e demais 
presentes; 
5.8. A Comissão de Licitações analisará a aceitabilidade das propostas apresentadas; 
5.9. Caso a Comissão julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, 
afim de que tenha melhores condições de apreciar as propostas, marcando, na oportunidade, 
nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se publicamente para apresentação do 
resultado do julgamento das propostas; 
5.10. O julgamento das propostas, atendidas as condições previstas no edital, se processará 
de acordo com a legislação em vigor, levando-se em conta o MENOR PREÇO POR LOTE, com 
observância aos valores unitários fixados; 
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5.11. No caso de empate, a classificação se dará por sorteio em ato público, ou aplicada a Lei 
Complementar 123/2006, conforme o caso; 
5.11.1. Caso não estejam presentes à sessão nenhum proponente, a Comissão convocará 
duas testemunhas, e fará em seguida o sorteio público; 
5.12. Dos os atos e procedimentos deste certame, será lavradas as respectivas Atas. 
5.13. As MicroEmpresas ou Empresas de Pequeno Porte que comprovaram seu 
enquadramento através da apresentação da Certidão Simplificada, exigência do item 6.1.1 (da 
habilitação), poderão valer-se do direito de preferência que trata a Lei Complementar 
123/2006, tanto na fase de habilitação quanto na fase de classificação das propostas, 
conforme condições estabelecidas na lei. 
 
6 – DA HABILITAÇÃO 
O ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter os documentos abaixo relacionados: 
6.1. Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal de Mafra/SC (ver 
item 6.11 deste Edital). 
6.1.1. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado, devendo ser 
recente, com data de emissão igual ou posterior a 01 de janeiro de 2016. 
6.1.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
6.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
6.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente quando a atividade assim o exigir. 
6.1.5. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e 
apresentados na forma da lei,  contendo termo de abertura e fechamento que comprovem a 
boa situação financeira da empresa. 
6.1.6. Certidão negativa de falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a 
apresentação do documento; 
6.2. Para fins de Qualificação de Regularidade Fiscal, a licitante deverá apresentar: 
6.2.1. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 
6.2.2. Prova de regularidade para com as Fazendas: Estadual e Municipal da sede da licitante; 
6.2.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito – 
CND, com o INSS (ou Conjunta na forma da lei), demonstrando situação regular no 
cumprimento das contribuições sociais; 
6.2.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - 
CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
6.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa (CNDT). 
6.2.5.1. Não será aceito Certidão de Ação Trabalhista para fins de comprovação de 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, que somente será 
comprovado com a apresentação da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.3. Para fins de Qualificação Técnica a licitante deverá apresentar: 
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6.3.1. Registro no CRESS – Conselho Regional de Serviço Social no estado de Santa Catarina ou no 
conselho no qual o coordenador do projeto está registrado. 
6.3.2. Juntar ao Anexo IX o respectivo comprovante de inscrição da empresa no CRESS, bem como o 
documento comprobatório de quitação de obrigações financeiras com o CRESS para o ano de 2016. 
O comprovante de inscrição e de quitação de pendências financeiras podem ser apresentados em 
original, cópia autenticada em cartório ou cópia simples autenticada por servidor público do 
município de Mafra. 

6.3.3. Anexo IX: Declaração expressa do proponente que, se vencedor da licitação, irá dispor 
de profissionais da Área Social (Assistente Social, Psicólogo, Sociólogo ou Pedagogo) para a 
Coordenação do projeto, bem como demais profissionais especificados em cada atividade, 
necessários ao atendimento a todas as exigências do Termo de Referência. 
6.3.4. Anexo VIII: cumprimento das obrigações relativas ao trabalho do menor - Constituição da 
República Federativa do Brasil - 1988, artigo 7°, inciso XXXIII. 
6.3.5. Anexo VII: declaração de capacidade técnico-operacional. 
6.3.6. Pode haver coincidência entre o preposto e um dos dois membros da equipe técnica. 
6.3.7. Independente do fato de que o preposto, responsável técnica e técnica social possam ser 
sócios(as) da empresa licitante, a assinatura de todos os membros da equipe técnica é OBRIGATÓRIA 
NO ANEXO . 
6.3.8. Acompanham obrigatoriamente ao ANEXO VII: a carteira de registro profissional no CRESS dos 
membros da equipe técnica; o certificado de quitação de pendências financeiras no CRESS para o 
ano de 2016; o diploma de graduação e pós-graduação da responsável técnica, o diploma de 
graduação da técnica social; o currículo vitae da equipe; os atestados de capacidade técnica da 
equipe técnica; o contrato de trabalho entre os membros da equipe técnica e a empresa licitante. Os 
documentos da equipe técnica podem ser apresentados em original, cópia autenticada em cartório 
ou cópia simples autenticada por servidor público do município de Mafra. 
6.3.9. A relação de trabalho entre a empresa vencedora do processo licitatório e os profissionais 
deve ser demonstrada obrigatoriamente na fase de habilitação do processo licitatório por meio de: 
- Contrato Social da empresa, em que constem o(s) nome(s) dos profissionais, ou; 
- Carteira de Trabalho, contendo o registro funcional do(s) profissional(ais), ou; 
- Contrato de Prestação de Serviço entre as partes, descriminando a função, a remuneração do(s) 
profissional(ais), a carga horária e duração do contrato. 
6.3.10. Para o Contrato de Prestação de Serviço, é obrigatório o registro em cartório de documento. 
Para o Contrato Social e Carteira de Trabalho são aceitas cópias autenticadas por servidor da 
administração pública do Município de Mafra. 
6.4. Anexo VI: Declaração negativa de vínculo com o setor público. 
6.5.Comprovação de aptidão do licitante e de sua equipe técnica para desempenho da atividade 
pertinente e compatível com as características e quantidades do objeto da licitação, por meio de 
atestados de capacidade técnica; 
6.5.1 Um atestado de capacidade técnica, comprovando a execução de trabalho de PTS de pelo 
menos 1 (um) ano, em nome da empresa licitante. O atestado deve conter as dimensões do PTS: 
Mobilização, organização e fortalecimento social; Acompanhamento e gestão social da intervenção; 
Educação ambiental e patrimonial; Desenvolvimento socioeconômico, a duração e o número do 
contrato com o respectivo município, estado ou outro órgão. 
6.5.2 Os atestados serão considerados válidos quando estiverem em papel timbrado, constando 
obrigatoriamente o nome do responsável pela emissão, a secretaria requisitante dos trabalhos, o 
número e a duração do contrato, bem como devidamente acompanhados de Nota fiscal e respectivo 
contrato entre a empresa e o respectivo município, estado ou outro órgão. 
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6.5.3 Para a responsável técnica: Um atestado de capacidade técnica, de pelo menos 1 (um) ano de 
experiência profissional como responsável técnica em atividades ligadas a Projeto de Trabalho 
Social (PTS) no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, em nome da responsável técnica. O 
atestado deve conter as dimensões do PTS: Mobilização, organização e fortalecimento social; 
Acompanhamento e gestão social da intervenção; Educação ambiental e patrimonial; 
Desenvolvimento socioeconômico. 
6.5.4 Os atestados serão considerados válidos quando estiverem em papel timbrado, constando 
obrigatoriamente o nome do responsável pela emissão, a secretaria requisitante dos trabalhos, o 
número e a duração do contrato, bem como devidamente acompanhados do contrato de trabalho 
entre a empresa licitante e o profissional. 
6.5.5 Para a técnica social: Um atestado de capacidade técnica, de pelo menos 1 (um) ano de 
experiência profissional como técnica social em atividades ligadas a Projeto de Trabalho Social (PTS) 
no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, em nome da técnica social. O atestado deve conter 
as dimensões do PTS: Mobilização, organização e fortalecimento social; Acompanhamento e gestão 
social da intervenção; Educação ambiental e patrimonial; Desenvolvimento socioeconômico. 
6.5.6. Os atestados serão considerados válidos quando estiverem em papel timbrado, constando 
obrigatoriamente o nome do responsável pela emissão, a secretaria requisitante dos trabalhos, o 
número e a duração do contrato, bem como devidamente acompanhados do contrato de trabalho 
entre a empresa licitante e o profissional. 
6.6. Declaração de que a empresa licitante está regular perante as leis trabalhistas (conforme 
modelo constante do Anexo II); 
6.7. Declaração informando a pessoa que vai representar a empresa para assinatura do 
Contrato (nome, CPF, endereço e fone para contato) modelo fornecido no Anexo V deste 
edital. 
6.8. Os documentos do Envelope nº 01 (Documentação) deverão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou servidor 
público integrante da Comissão de Licitações do Município de Mafra/SC, ou, conforme o caso, 
publicação em órgão da imprensa oficial (exceto os documentos emitidos via internet). 
6.8.1. A autenticação por servidor público de que trata o item anterior, somente poderá ser 
realizada até às 09h00min do dia 15 de abril  de 2016, na sede da Prefeitura Municipal de 
Mafra. 
6.8.2. Os documentos quando obtidos via Internet, somente terão validade após serem 
conferidos eletronicamente pela Comissão de Licitações do Município de Mafra/SC, no ato de 
abertura da documentação de habilitação, prevalecendo, quando divergentes em relação à 
data, aqueles constantes da conferência eletrônica, ficando assim, dispensados de 
autenticação. 
6.8.2.1. No caso de impossibilidade de acesso à Internet para verificação da autenticidade das 
certidões, a sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu 
prosseguimento. 
6.9. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial (exceto quando o 
próprio documento comprovar que é válido tanto para matriz quanto para filial). 
6.10. Para os documentos que não apresentarem prazo de validade, considerar-se-á 90 
(noventa) dias a partir da data de emissão. 
6.11. As empresas interessadas em participar do presente certame e não cadastradas junto 
ao Município de Mafra/SC, deverão providenciar o Certificado de Registro Cadastral de 
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Fornecedor da Prefeitura Municipal de Mafra/SC constante do item 6.1, até o 3º (terceiro) 
dia anterior à data de recebimento das propostas, junto ao setor de cadastro da licitante, 
apresentando para os documentos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, 
qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, exigidas de conformidade com o que 
dispõem a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, sendo 
estes: 
6.11.1. A Habilitação Jurídica, conforme o caso, consistirá no: 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente quando a atividade assim o exigir. 
6.11.2. A Habilitação Fiscal e Trabalhista consistirá na: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas: Estadual e Municipal da sede da licitante; 
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito – CND, 
com o INSS (ou Conjunta na forma da lei), demonstrando situação regular no cumprimento 
das contribuições sociais; 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CRF, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (CNDT). 
f.1) Não será aceito Certidão de Ação Trabalhista para fins de comprovação de inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, que somente será comprovado com a 
apresentação da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.11.3. A Qualificação Econômica - Financeira consistirá em: 
a) Certidão negativa de falência ou concordata ou de recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
6.12. Os documentos que trata o subitem 6.10 deste Edital deverão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou servidor 
público integrante da Comissão de Licitações do Município Mafra, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial (exceto os documentos emitidos via internet). 
6.13. Na hipótese do Cadastro não ter sido aprovado até a data de abertura dos envelopes 
será a empresa licitante declarada INABILITADA, devendo esta decisão constar na respectiva 
Ata. 
 
7 – DA PROPOSTA COMERCIAL 
No envelope nº 2 (PROPOSTA) deverá conter a proposta comercial, emitida em 1 (uma) via, 
datilografada ou impressa, devidamente identificada e assinada pelo representante legal do 
licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, além de conter claramente os itens 
consignados a seguir: 
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7.1. PLANILHA DE PREÇO – Impreterivelmente, para a apresentação do preço, os licitantes 
deverão elaborar sua proposta de acordo com o modelo de carta proposta com planilha 
Orçamentária (Anexo V), onde preencherão os campos com as respectivas marca/modelo e 
preços, sendo que o julgamento da Proposta será pelo MENOR PREÇO POR LOTE, com fixação 
de valor máximo unitário. 
7.1.1. As propostas apresentadas com valores UNITÁRIOS superiores ao máximo fixado serão 
automaticamente desclassificadas. 
7.1.2. Os preços deverão ser cotados em moeda nacional, sendo admitidas apenas duas casas 
decimais após a vírgula. 
7.1.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos a partir da data prevista para abertura das propostas comerciais (art. 64, § 3º, 
da Lei 8.666/93).  
7.1.3.1. A Proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período 
de sessenta dias a contar da abertura da mesma. 
7.1.4. A Carta proposta deverá vir acompanhada do cronograma físico – financeiro, limitado a 
12 (doze) meses. 
7.2. As propostas apresentadas em desacordo com o presente Edital serão desclassificadas. 
7.3. A proposta depois de entregue é irretratável e irrenunciável. 
7.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais. 
7.5. A falta de assinatura e/ou carimbo (ou identificação da empresa) na proposta poderá ser 
suprida/preenchida pelo representante legal da empresa (devidamente credenciado) 
presente à Sessão de Julgamento. 
7.6. Considerar-se-ão inclusas na proposta todas as despesas concernentes à execução dos 
serviços, tais como materiais e mão de obra necessária, encargos sociais, ferramental, 
equipamentos, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências. 
7.7. A licitante vencedora deverá oferecer garantia dos serviços pelo período de 05 (cinco) 
anos, nos termos do novo Código Civil Brasileiro, independente do termo de recebimento 
definitivo, ficando a adjudicatária, responsável, neste período pelo serviço, sendo obrigada a 
reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços, toda vez 
que forem apontados vícios ou irregularidades pelo Município, contados da data do 
recebimento definitivo do objeto contratado. 
7.8. Na proposta comercial deverá constar todas as despesas concernentes à execução dos 
serviços especificados com o fornecimento de materiais necessários para os projetos 
constantes das especificações, encargos sociais, taxas, impostos, ferramental, equipamentos, 
assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e 
atributos e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços. 
7.8.1. A proposta de preço deverá obrigatoriamente conter o valor TOTAL PARA CADA LOTE.  
7.8.2. O preço do objeto licitado não sofrerá alteração em virtude de fretes, impostos ou 
quaisquer outras despesas, por já incluir no preço final cotado. 
7.8.3. Despesas com transporte, alimentação, hospedagem e outros, correm por conta do 
proponente. 
7.8.4. O objeto deverá atender às exigências de qualidade exigidas no edital, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes, atentando-se o proponente, 
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principalmente para as prescrições contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor).  
7.9. O valor total máximo aceito na proposta para execução dos serviços será de 
R$431.098,93 (quatrocentos e trinta e um mil, noventa e oito reais e noventa e três  
centavos). 
7.10. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido nesta 
Tomada de Preços. 
 
8 – DA EXECUÇÃO E DOS PRAZOS 
8.1. A empresa vencedora terá prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
homologação do processo licitatório, para a assinatura do contrato. 
8.2. A empresa vencedora terá prazo máximo de 12 (doze) meses consecutivos e se iniciará 
após a emissão da Ordem de Serviço. 
8.3. O serviço não poderá ser iniciado sem a aprovação do Cronograma Físico-Financeiro, sem 
a emissão da Ordem de Serviço. 
8.4. O serviço deverá ser executo de acordo com as condições contidas neste Edital, e a 
proposta apresentada pelo licitante, que originará o contrato, e que este declara conhecer. 
8.5. A execução deverá ser rigorosamente de acordo com as especificações e demais 
elementos técnicos relacionados nesta licitação, sendo que quaisquer alterações somente 
poderão ser realizadas se aprovada pelo ordenador da despesa deste Município (Secretária 
Municipal de Administração). 
8.6. Havendo a necessidade de alterações na execução do objeto, a empresa contratada 
deverá formalizar pedido por escrito apresentando ao Protocolo do Município. 
8.7. Os atrasos na execução dos serviços, nos prazo de início e conclusão, somente serão 
justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de 
responsabilidade do Município de Mafra, desde que comprovados na época oportuna, dentro 
da vigência do prazo contratual. 
8.7.1. Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao prazo 
inicial, estes serão encaminhados por escrito ao Protocolo do Município de Mafra, um dia 
após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser 
encaminhados, por escrito, até 15 (quinze) dias úteis antes de findar o prazo e, em ambos os 
casos, com justificação circunstanciada. 
 
9 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 
Após a adjudicação do vencedor, o processo licitatório - juntamente com o processo que lhe 
deu origem - deverá ser encaminhado ao setor competente para empenhamento, 
homologação e a respectiva assinatura do contrato, com a expedição da ordem de serviço. 
9.1. Após o exame do respectivo processo licitatório e verificado o atendimento das normas 
legais a este Edital e a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada, a Secretária de 
Administração do Município de Mafra/SC homologará a decisão da Comissão de Licitação, 
promovendo a assinatura do contrato com a licitante vencedora, o qual terá a sua vigência 
em conformidade com o prazo de execução dos serviços, estipulado neste Edital, podendo ser 
prorrogado, se houver interesse da Administração Pública. 
9.1.1. Caso não estejam atendidas as normas prescritas, anulará ou revogará o certame. 
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9.2. Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante 
vencedora que tenham servido de base para o julgamento deste Edital bem como as 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 
 
10 – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO 
Caberá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, juntamente com outro designado 
por portaria, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de 
execução do serviço contratado, sem prejuízo da obrigação do Contratado de fiscalizar seus 
prepostos ou subordinados. 
10.1. A fiscalização do contrato em nada restringe a responsabilidade única, integral e 
exclusiva do Contratado, no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências. 
10.2. A fiscalização poderá exigir o afastamento imediato de qualquer empregado do 
Contratado, se este estiver desempenhando os serviços de modo prejudicial ao andamento 
dos serviços. 
10.3. Concluídos os serviços em cada etapa, conforme o Cronograma Físico-Financeiro, se 
estes estiverem em perfeitas condições, serão recebidos pela fiscalização deste Município. 
10.4. O Contratado comunicará por escrito a finalização do serviço ao Contratante, o qual, por 
intermédio da fiscalização, estando os serviços em condições, receberá provisoriamente, 
lavrando o TERMO DE ACEITE. 
10.5. O futuro contratado responderá pelos materiais empregados, garantindo a solidez e 
segurança do serviço. 
 
11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Os recursos administrativos serão regidos conforme Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 
consolidada e os recursos interpostos fora do prazo, não serão conhecidos. 
11.1. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente com vistas aos 
interessados pelo prazo necessário à interposição de recursos. 
11.2. É admissível recurso em qualquer fase da Licitação e das obrigações dela decorrentes, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da lavratura da ata, de acordo com o que 
dispõe o artigo 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações; 
11.3. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas terão 
efeito suspensivo, não o tendo nos demais casos. 
 
12 – DO REAJUSTE CONTRATUAL  
Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis. Entretanto poderão ser 
reajustados a partir de decorridos 12 (doze) meses da data efetiva da proposta, conforme 
estabelece a Lei Federal nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.  
 
13 – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
Nenhuma alteração contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigência, do projeto ou 
das especificações, será efetuada sem autorização da Licitante. Em se tratando de acréscimo 
de obras, embora devidamente autorizado pela Licitante, não poderá ultrapassar  50% 
(cinqüenta por cento) se reforma, e 25% (vinte e cinco por cento) para obras e serviços, do 
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valor total do Contrato de acordo com o art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 
de junho de 1.993 e suas alterações posteriores 
13.1. As alterções contratuais se darão por meio de aditamento e deverão respeitar o trâmite 
administrativo e a legislção estadual vigente. 
13.2. Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início 
e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força 
maior ou de fatos de responsabilidade desta Secretaria. 
13.2.1. Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos 
parciais e ao prazo final, serão encaminhados por escrito à esta Secretaria um dia após o 
evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por 
escrito, 30 (trinta) dias antes de findar o prazo final e em ambos os casos com justificação 
circunstanciada, com documentos comprobatórios, análise e justificativa da fiscalização. 
 
14 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e 
seus adendos além de: 
14.1. Fornecer a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer 
informações e/ou esclarecimentos sobre o objeto do presente contrato. 
14.2. Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de 
sua responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente 
contrato, inclusas as sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do 
cumprimento do contrato. 
14.3. A empresa contratada assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 
serviços que efetuará, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra assim 
como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos 
decorrentes da realização destes serviços, causados a Prefeitura Municipal de Mafra/SC ou a 
terceiros. 
14.4. A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e normas de 
segurança e higiene do trabalho. 
14.5. A empresa contratada providenciará às suas custas a realização de todos os ensaios, 
verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos, 
que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 
14.6. A empresa contratada assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos 
trabalhistas e sociais decorrentes da execução do serviço. 
14.7. O presente contrato não será de nenhuma forma fundamento para a constituição de 
vínculo trabalhista para a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionário, 
preposto ou terceiros que a contratada colocar a serviço. 
14.8. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços que 
serão feitos por técnicos da Licitante, fornecendo as informações e demais elementos 
necessários. 
14.9. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do 
mesmo. 
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14.10. A contratada deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com a redação que lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999. 
14.11. Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o 
presente contrato. 
14.12. A Contratada não poderá sub-empreitar o total dos serviços à ela adjudicados, sendo-
lhe, entretanto, permitido fazê-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
do Contrato, continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância 
das obrigações contratuais, sendo necessária a autorização prévia desta Secretaria. 
14.13. Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos 
comprobatórios, devendo estes serem do domicílio ou sede da proponente, sob pena de 
sustação do pagamento, em caso de não apresentação 
a) regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certidão Negativa de 
Tributos Federais e Negativa da Dívida Ativa da União; 
b) Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
c) Certidão Negativa de Débito para com o INSS; 
d) Certificado de Regularidade do FGTS. 
14.14. Os pagamentos serão efetuados em parcelas mediante apresentação da nota fiscal 
atestada pelo encarregado do recebimento dos serviços, conforme cronograma físico 
financeiro , com vencimento em até 30 dias a contar da data de recebimento da Nota Fiscal. 
14.14.1. As notas fiscais deverão ser entregues juntamente com laudo de vistoria fornecido 
pelos engenheiros designados, e conterá, além dos requisitos formais: 
a) o número da licitação; 
b) o número da ordem de serviço.  
c) Os dados bancários da empresa (agência, conta corrente e banco). 
14.14.2. As notas fiscais deverão estar acompanhadas do comprovante de pagamento da 
remuneração e das contribuições sociais (FGTS) correspondentes ao mês da última nota fiscal 
ou fatura vencida compatível com os empregados vinculados à execução contratual, 
nominalmente identificado. 
14.14.3. A administração irá reter os valores quando os direitos trabalhistas forem 
inadimplidos pelas empresas contratadas. 
14.14.4. Os impostos relativos aos serviços prestados serão retidos no momento da 
efetivação dos pagamentos, nos termos da Legislação em vigor, em especial a retenção de 
11% do valor bruto da Nota Fiscal a título de INSS. 
 
15 – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos arts. 58, inciso II e 77 a 80, seus 
parágrafos e incisos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores e 
processar-se-á considerando-se: 
15.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 
15.2. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente Licitante, ou bilateralmente, atendida 
sempre a conveniência administrativa. 
15.3. Constituem motivos para rescisão do Contrato: 
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a) não cumprimento de Cláusula contratual, especificações, projetos ou prazos; 
b) O cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
c) A lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a presumir a não conclusão do 
serviço, nos prazos estipulados; 
d) O atraso injustificado no início dos trabalhos. 
e) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar sua execução, assim como as de seus superiores; 
f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do parágrafo 1º, do 
artigo 67, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações; 
g) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
h) A dissolução da sociedade ou a falência da empresa contratada; 
i) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique 
a execução do Contrato; 
j) O protesto de título ou emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizam a 
insolvência do Contratado. 
k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 
Licitante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 
l) A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 
 
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigação decorrente do futuro 
contrato ou instrumento convocatório sujeitará ao Contratado à multa de mora, sem prejuízo 
das demais sanções, que será aplicada na forma seguinte: 
a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,2% sobre o valor total do 
contrato; 
b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,4% sobre o valor total do 
contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do Município de Mafra. 
16.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, o 
Município de Mafra poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações legais bem como das 
multas e penalidades previstas neste edital ou no contrato, cumuladas ou não às seguintes 
sanções 
a) advertência por escrito, quando o Contratado deixar de atender determinações necessárias 
à regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução do objeto contratado/licitado; 
b) multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, quando a falta for em decorrência ao não atendimento da solicitação de correção 
apontadas pela advertência escrita (exemplos de aplicação da multa: quando a contratada se 
negar em refazer o serviço executado de forma irregular; empregar materiais que 
comprometam a qualidade dos serviços, ou que não atendam as especificações descritas no 
memorial descritivo/caderno de encargos/projetos/planilhas; prejudicar o serviço da 
fiscalização; descumprir clausulas contratuais e instrumento convocatório, dentre outras 
falhas apontadas pela fiscalização do Município). 
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c) impedimento de licitar e contratar com o Município de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, na hipótese em que o Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade 
da proposta: não celebrar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não mantiver a 
proposta; falhar ou fraudar a execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; 
cometer fraude fiscal; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
na forma da Lei, perante o Município de Mafra. 
16.3. O valor da multa aplicada poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente 
devidos pelo Município ou ainda, ou recolhido no Serviço de Tributação deste Município, ou 
ainda, judicialmente. 
16.4. As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o descumprimento do 
estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente 
comprovado e aceito pelo Município de Mafra/SC. 
  
17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1. Informações e/ou esclarecimentos acerca do edital e anexos desta licitação poderão ser 
solicitadas até dois dias úteis antes da data limite para entrega dos envelopes, mediante 
correspondência protocolada ou remetida através do e-mail licitacaomafra@hotmail.com, 
dirigida a Comissão Permanente de Licitações do Município de Mafra, de segunda a sexta-
feira (dias úteis), no horário das 8h às 12 e das 13:30 às 17h. Telefones para contato (47) 
3641-4060 ou 3641-4021. 
17.2. As respostas aos eventuais questionamentos serão disponibilizadas a todos os 
interessados na licitação, na página da internet do Município de Mafra, no endereço 
www.mafra.sc.gov.br, no ícone da licitação. 
17.3. A empresa vencedora deverá apresentar o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO que será 
encaminhado à apreciação e aprovação por Técnico do Município. Em caso da não aprovação 
pela municipalidade, o Contratado terá prazo de 3 (três) dias úteis para promover os ajustes 
solicitados, caso não cumpra este prazo, passará a vigorar o CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO de referência, adaptando os preços propostos pela empresa contratada. 
17.4. A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
17.5. A participação, no presente processo licitatório implica na aceitação integral e 
irretratável de todas as condições exigidas neste Edital e nos documentos que dele fazem 
parte integrante, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor. 
17.6. Os interessados para obter cópia do presente edital e anexos no site do Município 
www.mafra.sc.gov.br Licitação/Tomada de Preços. 
17.7. Os casos omissos no presente Edital serão analisados de acordo com a Lei 8.666/93, 
suas alterações, Lei Complementar 123/2006, e demais legislações em vigor, pertinentes à 
matéria. 

mailto:licitacaomafra@hotmail.com
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17.8. O Aviso de Licitação será afixado no Mural da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial dos 
Municípios, em jornal de circulação local/regional. 
17.9. Não serão levadas em consideração quaisquer propostas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 
17.10. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de promover diligência para verificação, 
esclarecimentos e complementação das informações prestadas, obrigando-se a empresa a 
fornecê-las no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de inabilitação, nos 
termos do artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93. 
17.11. Em relação às decisões proferidas pela Comissão de Licitações, cabe recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação ou publicação do ato no mural do “hall“ de 
entrada da Prefeitura Municipal, e no Diário Oficial dos Municípios. 
17.12. Os recursos interpostos serão processados nos termos do Capítulo V, da Lei № 
8.666/93, devendo ser encaminhados diretamente ao Prefeito Municipal, protocolado pelo 
interessado, no Protocolo da Prefeitura Municipal de Mafra. 
17.13. Para dirimir controvérsias decorrentes desta licitação, o foro competente é o da 
Comarca da cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina, excluído qualquer outro. 
17.14. São parte integrante deste Edital, as planilhas e demais documentos presentes no 
Processo Administrativo Físico, bem como os seguintes anexos: 
ANEXO I – Termo de Referência, Cronograma Físico-Financeiro. 
ANEXO II – Modelo Declaração Cumprimento Leis Trabalhistas; 
ANEXO III – Modelo de Declaração Inexistência Fatos Impeditivos para a Habilitação; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração para Assinatura do Contrato; 
ANEXO V– Modelo Planilha para a apresentação da Proposta Comercial; 
ANEXO VI - Declaração Negativa de Vínculo Com o Setor Público 
ANEXO VII - Declaração de Capacidade Técnico-Operacional 
ANEXO VIII: Cumprimento Das Obrigações Relativas Ao Trabalho Do Menor Constituição Da 
República Federativa Do Brasil - 1988, Artigo 7°, Inciso XXXII 
ANEXO IX - Declaração de Disponibilidade de Profissional 
ANEXO X – Minuta Contratual. 
 
 
Mafra/SC, 09 de março de 2.016. 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                          
 

RODNEY LUIZ MEDEIROS 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
 

TELANGE TELON ALVES NETO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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ANEXO I 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016 

TERMO DE REFERÊNCIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
 

O presente Edital tem por objeto contratação de empresa especializada em empreendimentos habitacionais de interesse social, para execução do 
Trabalho Técnico Social no Residencial Santa Terezinha II, Residencial Anda Luzia e Residencial Ouro Verde  – Programa Minha Casa Minha Vida - no 
Município de Mafra - SC, com recursos da Caixa Econômica Federal, através da Secretaria Municipal de Habitação. 

 

 
LOTE 01 -Loteamento Santa Terezinha II 

 
LOTE 01 

 
ITEM 

 
QUANT 

 
UNID 

 
 

NOME 
 DESCRIÇÃO ETAPA 

VALOR 
MÁXIMO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
MÁXIMO 

TOTAL (R$) 

 

1 4 R$/h 
Reunião de apresentação do 
PTS 

 
Responsável Técnica: 4 horas de planejamento 1 R$ 140,00 R$ 560,00 

2 2 R$/h 
Reunião de apresentação do 
PTS 

 
Técnica Social: 2 horas de execução 1 R$ 100,00 R$ 200,00 

3 142 R$/Un 
Reunião de Integração e 
Organização 

 Cartilhas "Morar e Morar e Viver em Condomínio 
da CEF", 24 pgs A5, 4 cores em couchê fosco, 
dobra grampo 

2 R$ 18,00 
R$ 

2.556,00 

4 2 R$/h 
Reunião de Integração e 
Organização 

 
Responsável Técnica: 2 horas de planejamento  2 R$ 140,00 R$ 280,00 

5 4 R$/h 
Reunião de Integração e 
Organização 

 Técnica Social: 2 horas de planejamento e 2 horas 
de execução = 4 horas 

2 R$ 100,00 R$ 400,00 

6 4 R$/h 
Reunião de Integração e 
Organização 

 Monitor/Educador social (Profissional de nível 
médio, com experiência em educação 
socioeducacional): 2 profissionais x 2 horas = 3 

2 R$ 120,00 R$ 480,00 
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horas 

7 8 R$/Un 
Reunião de Integração e 
Organização 

 
Aluguel de mesas: 8 unidades 2 R$ 7,00 R$ 56,00 

8 142 R$/Un 
Reunião de Integração e 
Organização 

 
Aluguel de cadeiras: 142 unidades 2 R$ 4,00 R$ 568,00 

9 142 R$/Un 
Reunião de Integração e 
Organização 

 
Ligações telefônicas 2 R$ 2,00 R$ 284,00 

10 1 R$/Un 
Reunião de Integração e 
Organização 

 Material de consumo: impressões, material de 
expediente 

2 R$ 150,00 R$ 150,00 

11 1 R$/Un 
Reunião de Integração e 
Organização 

 
Locação de caixa de som (período de 4 horas) 2 R$ 600,00 R$ 600,00 

12 2 R$/Un 
Reunião de Integração e 
Organização 

 Recreadores: 2 recreadores x 1 atividade de 3 
horas = 2 atividades 

2 R$ 180,00 R$ 360,00 

13 4 R$/h 
Mapeamento da Rede 
Socioassistencial 

 
Responsável Técnica: 4 horas de planejamento  3 R$ 140,00 R$ 560,00 

14 20 R$/h 
Mapeamento da Rede 
Socioassistencial 

 Técnica Social: (2 horas de planejamento e 3 horas 
de execução) = 5 horas x 4 atividades = 20 horas 

3 R$ 100,00 
R$ 

2.000,00 

15 25 R$/Un 
Mapeamento da Rede 
Socioassistencial 

 
Ligações telefônicas 3 R$ 2,00 R$ 50,00 

16 24 R$/h Relatórios Mensais e Final 
 Responsável Técnica: (2 horas de execução x 12 

relatórios mensais) = 36 horas 
4 R$ 140,00 

R$ 
3.360,00 

17 4 R$/h Relatórios Mensais e Final 
 Responsável Técnica: (4 horas x 1 relatório final) = 

4 horas 
4 R$ 140,00 R$ 560,00 

18 36 R$/h Relatórios Mensais e Final 
 Técnica Social: (3 horas de execução x 12 relatórios 

mensais) = 36 horas 
4 R$ 100,00 

R$ 
3.600,00 

19 6 R$/h Relatórios Mensais e Final  Técnica Social: (6 horas x 1 relatório final) = 6 horas 4 R$ 100,00 R$ 600,00 

20 26 R$/Un Relatórios Mensais e Final 
 Impressão de relatório: 13 ocorrências x 2 cópias = 

26 
4 R$ 40,00 

R$ 
1.040,00 

21 4 R$/h Orientação de Lideranças 
 Responsável Técnica: 2 horas de planejamento e 2 

horas de execução = 4 horas 
5 R$ 140,00 R$ 560,00 
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22 4 R$/h Orientação de Lideranças 
 Técnica Social: 2 horas de planejamento e 2 horas 

de execução = 4 horas 
5 R$ 100,00 R$ 400,00 

23 30 R$/Un Orientação de Lideranças  Ligações telefônicas 5 R$ 2,00 R$ 60,00 

24 1 R$/Un Orientação de Lideranças 
 Material de consumo: impressões, material de 

expediente 
5 R$ 100,00 R$ 100,00 

25 25 R$/Un Orientação de Lideranças 
 Coffee break simples: Bolachas, Café (com leite e 

preto), água 
5 R$ 8,00 R$ 200,00 

26 18 R$/h 
Educação Sanitária e 
Ambiental 

 Técnica Social: Módulo I (1 x (4 horas de 
planejamento e 2 horas de execução) = 6 horas); 
Módulo II (2 x  (4 horas de planejamento e 2 horas 
de execução) = 12 horas) = 6 + 12 = 18 horas 

6 R$ 100,00 
R$ 

1.800,00 

27 6 R$/h 
Educação Sanitária e 
Ambiental 

 Palestrante de educação ambiental (Palestrante 
com formação em nível superior nas áreas de 
Sociologia, Administração Pública, Direito, 
Geografia, Engenharia Sanitária, Agronomia, ou 
Serviço Social, com especialização em educação 
ambiental ou mestrado em área correlata à 
educação ambiental ou experiência comprovada 
de no mínimo 6 meses: 3 encontros (Módulo I: 1 
encontro; Módulo II: 2 encontros) x 2 
horas/encontro = 6 horas 

6 R$ 200,00 
R$ 

1.200,00 

28 142 R$/Un 
Educação Sanitária e 
Ambiental 

 Coffee break simples: Bolachas, Café (com leite e 
preto), água  = Módulo I: 142 pessoas 

6 R$ 8,00 
R$ 

1.136,00 

29 8 R$/Un 
Educação Sanitária e 
Ambiental 

 Aluguel de mesas: 08 unidades (apenas para 
Módulo I) 

6 R$ 7,00 R$ 56,00 

30 142 R$/Un 
Educação Sanitária e 
Ambiental 

 Aluguel de cadeiras: 142 unidades (apenas para 
Módulo I) 

6 R$ 4,00 R$ 568,00 

31 142 R$/Un 
Educação Sanitária e 
Ambiental 

 
Ligações telefônicas  (apenas para Módulo I) 6 R$ 2,00 R$ 284,00 

32 1 R$/Un Educação Sanitária e  Material de consumo: impressões, material de 6 R$ 150,00 R$ 150,00 
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Ambiental expediente (apenas para Módulo I) 

33 1 R$/Un 
Educação Sanitária e 
Ambiental 

 Locação de caixa de som (período de 4 horas)  
(apenas para Módulo I) 

6 R$ 600,00 R$ 600,00 

34 6 R$/Un 
Educação Sanitária e 
Ambiental 

 Recreadores: 2 recreadores x 1 atividade de 3 
horas x 3 atividades = 6 atividades 

6 R$ 180,00 
R$ 

1.080,00 

35 80 R$/Un 
Educação Sanitária e 
Ambiental 

 Coffee break simples: Bolachas, Café (com leite e 
preto), água | Módulo II: (02 encontros x 40 
pessoas = 80 pessoas) 

6 R$ 8,00 R$ 640,00 

36 2 R$/Un 
Educação Sanitária e 
Ambiental 

 
Material de consumo | Módulo II: 2 oficinas.  6 R$ 150,00 R$ 300,00 

37 142 R$/Un 
Educação Sanitária e 
Ambiental 

 Sacola ecológica 100% algodão; lavável. 
Gramatura: 393g Alça: Algodão trançado (cru) 
Formato aproximado: 43x40 (altura x largura) 
Estampa: 03 cores/01 face): 142 unidades. 
Atenção: não pode ser sacola com material TNT. A 
arte da sacola deve ser aprovada com a Prefeitura 
Municipal de Mafra, bem como o material. 

6 R$ 9,50 
R$ 

1.349,00 

38 4 R$/h Reunião Informativa  Responsável Técnica: 4 horas de planejamento  8 R$ 140,00 R$ 560,00 

39 12 R$/h Reunião Informativa 
 Técnica Social: 4 horas de planejamento e 8 horas 

de execução = 12 horas 
8 R$ 100,00 

R$ 
1.200,00 

40 142 R$/Un Reunião Informativa 
 Desenvolver e entregar cartilha socioeducativa 

com dicas de mudança,12 pgs A5, 4 cores em 
couchê fosco, dobra grampo 

8 R$ 9,00 
R$ 

1.278,00 

41 142 R$/Un Reunião Informativa 
 Coffee break simples: Bolachas, Café (com leite e 

preto), água 
8 R$ 8,00 

R$ 
1.136,00 

42 8 R$/Un Reunião Informativa  Aluguel de mesas: 8 unidades 8 R$ 7,00 R$ 56,00 

43 142 R$/Un Reunião Informativa  Aluguel de cadeiras: 142 unidades 8 R$ 4,00 R$ 568,00 

44 142 R$/Un Reunião Informativa  Ligações telefônicas 8 R$ 2,00 R$ 284,00 

45 1 R$/Un Reunião Informativa 
 Material de consumo: impressões, material de 

expediente 
8 R$ 150,00 R$ 150,00 
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46 1 R$/Un Reunião Informativa  Locação de caixa de som (período de 4 horas) 8 R$ 600,00 R$ 600,00 

47 2 R$/Un Reunião Informativa 
 Recreadores: 2 recreadores x 1 atividade de 3 

horas = 2 atividades 
8 R$ 180,00 R$ 360,00 

48 4 R$/h Assembleia Ordinária  Responsável Técnica: 4 horas de planejamento  10 R$ 140,00 R$ 560,00 

49 7 R$/h Assembleia Ordinária 
 Técnica Social: 4 horas de planejamento e 3 horas 

de execução = 7 horas 
10 R$ 100,00 R$ 700,00 

50 1 R$/Un Assembleia Ordinária  Locação de caixa de som (período de 4 horas) 10 R$ 600,00 R$ 600,00 

51 9 R$/Un Assembleia Ordinária 
 Material de consumo: impressões, material de 

expediente, cartão de votação (142 unidades): 9 
meses 

10 R$ 150,00 
R$ 

1.350,00 

52 108 R$/h Atendimento Social 
 Técnica Social: 6 horas por semana x 2 semanas x 9 

meses = 108 horas 
11 R$ 100,00 

R$ 
10.800,00 

53 4 R$/h Orçamento Familiar 
 Técnica Social: (2 horas de planejamento e 2 horas 

de execução) = 04 horas 
12 R$ 100,00 R$ 400,00 

54 2 R$/h Orçamento Familiar 

 Profissional de nível superior da área de 
administração, economia ou contabilidade, com 
certificado de graduação ou ata de registro de 
aprovação de defesa de TCC ou declaração de 
quitação de pendências com programa de 
graduação e aguardo de expedição de diploma: 02 
horas de execução 

12 R$ 120,00 R$ 240,00 

55 80 R$/Un Orçamento Familiar 
 Coffee break simples: Bolachas, Café (com leite e 

preto), água. Café: 80 pessoas.  
12 R$ 8,00 R$ 640,00 

56 24 R$/h 
Organização e 
fortalecimento social: 
capacitação de lideranças 

 
Técnica Social: (2 horas de planejamento e 2 horas 
de execução) x 6 atividades = 24 horas. 

13 R$ 100,00 
R$ 

2.400,00 

57 12 R$/h 
Organização e 
fortalecimento social: 
capacitação de lideranças 

 Palestrante com formação em nível superior nas 
áreas: Sociologia, Economia, Administração, 
História, Antropologia ou Serviço Social: 2 horas x 6 
atividades = 12 horas 

13 R$ 120,00 
R$ 

1.440,00 
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58 50 R$/Un 
Organização e 
fortalecimento social: 
capacitação de lideranças 

 Desenvolver e entregar a cartilha com orientações 
para organização e participação de lideranças,12 
pgs A5, 4 cores em couchê fosco, dobra grampo. 
Quantidade: 25 (lideres por bloco) + 25 (liderança 
para mulheres) = 2 x 25 = 50. 

13 R$ 11,00 R$ 550,00 

59 150 R$/Un 
Organização e 
fortalecimento social: 
capacitação de lideranças 

 Coffee break simples: Bolachas, Café (com leite e 
preto), água. Café: 25 pessoas x 06 atividades = 
150 pessoas 

13 R$ 8,00 
R$ 

1.200,00 

60 6 R$/Un 
Organização e 
fortalecimento social: 
capacitação de lideranças 

 
Material de consumo: impressões, material de 
expediente: 6 atividades 

13 R$ 150,00 R$ 900,00 

61 24 R$/h 
Oficinas culturais para 
crianças e adolescentes 

 Técnica Social: (2 horas de planejamento e 2 horas 
de execução) = 04 horas x 6 atividades = 24 horas 

14 R$ 100,00 
R$ 

2.400,00 

62 12 R$/h 
Oficinas culturais para 
crianças e adolescentes 

 Profissional de nível superior ou graduando da 
área de ciências sociais, artísticas ou humanas, 
com certificado de graduação ou ata de registro de 
aprovação de defesa de TCC ou declaração de 
quitação de pendências com programa de 
graduação e aguardo de expedição de diploma: 02 
horas de execução x 6 atividades = 12 horas 

14 R$ 120,00 
R$ 

1.440,00 

63 120 R$/Un 
Oficinas culturais para 
crianças e adolescentes 

 Coffee break simples: Bolachas, Café (com leite e 
preto), água. Café: 20 pessoas x 6 atividades = 120 
pessoas 

14 R$ 8,00 R$ 960,00 

64 6 R$/Un 
Oficinas culturais para 
crianças e adolescentes 

 Material de consumo: impressões, material de 
expediente 

14 R$ 150,00 R$ 900,00 

65 48 R$/h Boletim Informativo 
 Técnica Social: 6 horas de execução x 8 boletins = 

48 horas. 
15 R$ 100,00 

R$ 
4.800,00 

66 1136 R$/h Boletim Informativo 
 Boletins informativos: A4, frente e verso, 4x4 

cores, Gramatura 150g: 142 x 8 boletins = 1136 
boletins. 

15 R$ 2,50 
R$ 

2.840,00 
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67 20 R$/h Idoso em Foco 
 Técnica Social: (3 horas de planejamento e 2 horas 

de execução) = 05 horas x 4 atividades = 20 horas 
16 R$ 100,00 

R$ 
2.000,00 

68 80 R$/Un Idoso em Foco 
 Coffee break simples: Bolachas, Café (com leite e 

preto), água. Café: 20 pessoas x 4 atividades = 80 
pessoas 

16 R$ 8,00 R$ 640,00 

69 4 R$/Un Idoso em Foco 
 Material de consumo: impressões, material de 

expediente 
16 R$ 150,00 R$ 600,00 

70 16 R$/h 
Inclusão produtiva, 
econômica e social 

 Responsável Técnica: 08 horas de planejamento x 
2 cursos = 16 horas 

17 R$ 140,00 
R$ 

2.240,00 

71 16 R$/h 
Inclusão produtiva, 
econômica e social 

 Técnica Social: 08 horas de execução x 2 cursos = 
16 horas 

17 R$ 100,00 
R$ 

1.600,00 

72 72 R$/h 
Inclusão produtiva, 
econômica e social 

 Profissional da área da administração,  com 
certificado de mestrado ou ata de registro de 
aprovação de defesa de dissertação ou declaração 
de quitação de pendências com programa de 
mestrado e aguardo de expedição de diploma, na 
área da administração. 36 horas de execução x 2 
cursos = 72 horas 

17 R$ 200,00 
R$ 

14.400,00 

73 480 R$/Un 
Inclusão produtiva, 
econômica e social 

 Coffee break simples: Bolachas, Café (com leite e 
preto), água. Café: 20 pessoas x 24 atividades = 
480 pessoas 

17 R$ 8,00 
R$ 

3.840,00 

74 2 R$/Un 
Inclusão produtiva, 
econômica e social 

 Material de consumo: impressões, material de 
expediente 

17 R$ 150,00 R$ 300,00 

75 1 R$/Un 
Inclusão produtiva, 
econômica e social 

 Quadro Branco não Magnético 120 x 200cm, 
Moldura em Alumínio. 

17 R$ 180,00 R$ 180,00 

76 40 R$/Un 
Inclusão produtiva, 
econômica e social 

 Bloco de anotação em papel off set branco, com 20 
folhas. Especificações:  15 x 21 cm.  

17 R$ 4,00 R$ 160,00 

77 2 R$/Cx 
Inclusão produtiva, 
econômica e social 

 Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul ou preta, 
Caixa com 50 Unidades 

17 R$ 35,00 R$ 70,00 

78 15 R$/h Educação para a Saúde e  Técnica Social: (3 horas de planejamento e 2 horas 18 R$ 100,00 R$ 
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Qualidade de Vida de execução) = 04 horas x 3 atividades = 12 horas 1.500,00 

79 160 R$/Un 
Educação para a Saúde e 
Qualidade de Vida 

 Coffee break simples: Bolachas, Café (com leite e 
preto), água. Café: (80x2 palestras) = 160 pessoas. 
Não há café para campanha. 

18 R$ 8,00 
R$ 

1.280,00 

80 1 R$/Un 
Educação para a Saúde e 
Qualidade de Vida 

 Material de consumo: impressões, material de 
expediente 

18 R$ 150,00 R$ 150,00 

81 7 R$/h Avaliação Final do PTS 
 Responsável Técnica: (4 horas de planejamento e 3 

horas de execução) = 7 horas 
19 R$ 140,00 R$ 980,00 

82 7 R$/h Avaliação Final do PTS 
 Técnica Social: (4 horas de planejamento e 3 horas 

de execução) = 7 horas 
19 R$ 100,00 R$ 700,00 

83 1 R$/Un Avaliação Final do PTS  Locação de caixa de som (período de 4 horas) 19 R$ 600,00 R$ 600,00 

84 1 R$/Un Avaliação Final do PTS 
 Material de consumo: impressões, material de 

expediente 
19 R$ 150,00 R$ 150,00 

85 8 R$/h Avaliação Final do PTS 
 Locação de Cama Elástica: Especificações (LxAxP): 

3,00m x 2,50m x 3,00m. 2 unidade x 4 horas = 4 
horas 

19 R$ 75,00 R$ 600,00 

86 12 R$/Un Avaliação Final do PTS 
 Carrinho de pipoca (carrinho elétrico; não pode ser 

GLP): 3 unidade x 3 horas = 4 horas 
19 R$ 100,00 

R$ 
1.200,00 

87 85 R$/Un Avaliação Final do PTS 

 Refrigerantes de cola, guaraná, limão e laranja, de 
2 Litros cada garrafa, e rendimento de 10 copos de 
200 ml. 142 famílias x 3 pessoas por família x 2 
copos por pessoa = 852 copos / 10 copos por 
garrafa: 85 garrafas 

19 R$ 5,00 R$ 425,00 

88 25 R$/Un Avaliação Final do PTS  Gelo Mineral: Saco de 20 Litros: 25 unidades 19 R$ 15,00 R$ 375,00 

89 4 R$/Un Avaliação Final do PTS 
 Aluguel de freezer contentor para refrigeração de 

bebidas, com capacidade até 250 Litros: 4 
unidades por 4 horas 

19 R$ 40,00 R$ 160,00 

90 30 R$/Un Avaliação Final do PTS 
 Pacote de guardanapo em papel folha simples com 

50 folhas em cor branca. 
19 R$ 2,00 R$ 60,00 

91 10 R$/Un Avaliação Final do PTS  Copo descartável para água, suco ou refrigerante 19 R$ 5,50 R$ 55,00 
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(capacidade para 200 ml), em pacote com 100 
unidades: 1.000 copos / 100 copos por pacote = 10 
pacotes 

92 1 R$/Un Avaliação Final do PTS  Saco de Lixo 100 Litros: Pacote com 100 Unidades 19 R$ 86,00 R$ 86,00 

93 2 R$/Un Avaliação Final do PTS 
 Recreadores: 2 recreadores x 1 atividade de 3 

horas = 2 atividades 
19 R$ 180,00 R$ 360,00 

94 1 R$/Un Despesas Indiretas + BDI 

 Lucro Presumido, Despesas administrativas, 
despesas financeiras,  
despesas imprevistas, ISS, PIS e COFINS 

 

R$ 
23.030,00 

 

R$ 
23.030,00 

 

 
VALOR TOTAL DO LOTE 01 

 
R$ 

127.800,00 
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APRESENTAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA II 

 

 O presente Termo de Referência descreve o objeto, o objetivo, a metodologia, as atividades, produtos 

e forma de apresentação, prazo, custo, qualificação técnica para a contratação de serviços de empresa 

especializada para executar o Projeto de Trabalho Social (PTS) no Programa Minha Casa Minha Vida – 

PMCMV sob coordenação e supervisão técnica da Secretaria Municipal de Habitação – Contrato Caixa 

número: 402.336-53. Esse Termo de Referência é relativo ao PTS do Empreendimento Loteamento 

Santa Terezinha II e apresenta aspectos gerais do trabalho social que deverá ser desenvolvido pela 

empresa especializada. 

 

 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

Contratação de empresa para prestação de serviços técnico especializados no desenvolvimento do 

PTS no Loteamento Santa Terezinha II (PMCMV) no Município de Mafra, sob coordenação e 

supervisão técnica da Secretaria Municipal de Habitação de Mafra, conforme Projeto e Cronograma de 

Execução. 

   

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

É necessária a contratação de empresa para implementação do Projeto de Trabalho Social do 

Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, que tem como área de intervenção o Loteamento Santa 

Terezinha II devido à amplitude do empreendimento e o número de famílias – 142 famílias – tendo em 

vista a inserção destas famílias em atividades de caráter socioeducativo.  

Ademais, o desenvolvimento das atividades do PTS é fundamental, visando amenizar o impacto social 

com a nova moradia, promover o desenvolvimento comunitário e a participação das famílias, o estímulo 

à qualidade de vida, à sustentabilidade socioambiental, o acesso aos direitos e à geração de renda.  

Desta forma, a empresa contratada deverá desenvolver as atividades necessárias ao alcance dos 

objetivos do Programa e do Projeto. 
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3. OBJETIVOS 

 

Para o desenvolvimento do Projeto, será efetuada licitação e posterior contratação da empresa 

selecionada, a qual caberá a responsabilidade técnica pelos serviços e objetivos deste Termo de 

Referência. 

 

 

6.1 Objetivos Específicos 

 

 Articular parcerias com serviços públicos e privados para potencializar e otimizar o Trabalho 

Social; 

 Disponibilizar informações sobre o funcionamento do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV) e do Projeto de Trabalho Social, como critérios de elegibilidade, procedimentos contratuais, 

restrições à venda e locação do imóvel; 

 Estimular a participação dos moradores visando a organização comunitária a convivência 

coletiva e a integração no território; 

 Promover ações para a boa adaptação ao território, a conservação do imóvel e a permanência 

na nova moradia; 

 Criar espaços de diálogo, formação e debate sobre a garantia dos direitos sociais e as regras de 

convivência coletiva no condomínio; 

 Proporcionar espaços de capacitação profissional; 

 Despertar o interesse pela organização e planejamento financeiro e familiar; 

 Incentivar a formação e ou consolidação de empreendimentos sociais tais como: fábrica social, 

cooperativismo e associativismo. 

 Incentivar as famílias a desenvolverem hábitos de vida saudáveis, de bem estar, e saúde 

preventiva; 

 Fomentar a responsabilidade socioambiental; 

 Promover espaços de debate e estimular o reaproveitamento de materiais e o uso racional de 

recursos naturais; 

 Proporcionar momentos culturais, de lazer, educativo visando à convivência familiar e 

comunitária; 
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4. METODOLOGIA 

 

Para alcançar os objetivos descritos neste Termo de Referência e no PTS, devemos considerar o 

desenvolvimento de metodologias específicas em atenção às exigências postas pelo Programa Minha 

Casa Minha Vida, e especialmente a Portaria do Ministério das Cidades nº 21 de 22 de Janeiro de 

2014, bem como as particularidades do Município de Mafra, da população atendida, seu território de 

origem e seu novo território. 

Para tanto, é preciso considerar o movimento da realidade e suas múltiplas determinações – 

econômicas, sociais, políticas, culturais, entre outros. Nesse sentido, metodologicamente, as atividades 

do trabalho social serão desenvolvidas considerando as particularidades da população beneficiária 

atendida, bem como suas necessidades e demandas no novo território, por meio da participação da 

comunidade, da interlocução com o poder público e com as demais Políticas Públicas, promovendo 

soluções coletivas. Serão adotados processos e metodologias socioeducativas, utilizando-se da 

comunicação através de boletins informativos, cartazes e panfletos, além de utilizar outros instrumentos 

de intervenção como: visitas, reuniões, palestras, mobilizações e pesquisas. 

Um importante eixo metodológico do PTS é a Oficina, onde serão abordados os conteúdos e as 

atividades indicadas, utilizando-se do lúdico e da dimensão da cultura para o desenvolvimento de 

habilidades e percepções nos sujeitos. Nesse sentido, estão previstas ações que contemplem as 

necessidades socioeducativas de todo o grupo familiar, incluindo atividades específicas para mulheres, 

idosos, crianças e adolescentes. Durante a realização de dinâmicas direcionadas aos pais haverá 

recreação para o público infanto-juvenil. 

As atividades serão desenvolvidas em duas etapas: pré-ocupação (fase obras) e pós-ocupação (fase 

posterior à mudança dos beneficiários para o empreendimento).  

Tendo em vista as orientações da Portaria nº 21/2014 do Ministério das Cidades, o foco norteador 

das ações previstas será organizado a partir de quatro eixos: I) Mobilização, organização e 

fortalecimento social; II) Acompanhamento e gestão social da intervenção; III) Educação 

ambiental e patrimonial; IV) Desenvolvimento socioeconômico. 

As atividades do PTS têm alcance universal, compreendendo todas as famílias beneficiárias (142 

famílias). No entanto, apesar do alcance universal foi calculada uma estimativa de público participante, 

para cada atividade proposta, com base nas estatísticas de comparecimento nos projetos anteriores, os 
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quais evidenciaram uma diminuição progressiva da participação dos beneficiários no período pós-

ocupação. O cálculo desta estimativa foi necessário tendo em vista o desenvolvimento das atividades 

com padrão de qualidade e aproveitamento eficiente do gasto social público.  

Os métodos de avaliação utilizados serão os questionários preenchidos pelos beneficiários e tabulados 

pela equipe da empresa, bem como registro fotográfico, lista de presença, diálogos durante as 

atividades e os registros das falas avaliativas dos sujeitos durante os Atendimentos Sociais. 

As atividades e ações deverão ser executadas conforme este Termo de Referência, construído pela 

Secretaria Municipal de Habitação de Mafra e aprovado pela GIDUR - Gerência de Filial 

Desenvolvimento Urbano e Rural - Caixa Econômica Federal. 

 

5. PRODUTOS E PRAZOS 

 

O trabalho será desenvolvido por um prazo de doze meses, após a assinatura da ordem de serviço 

destinado a empresa vencedora do certame. Após a assinatura do contrato, a empresa deverá 

apresentar um plano de trabalho em conformidade com o documento referência do PTS. 

O produto do Trabalho constituirá num Relatório Mensal das atividades realizadas, o qual deverá ser 

entregue impresso em duas vias – devidamente assinadas pelos responsáveis – e também enviado por 

meio eletrônico, sempre na primeira semana do mês subsequente à execução.  

Neste Relatório deverá constar a descrição do trabalho desenvolvido, bem como registros fotográficos 

datados, registros de reuniões, as atividades programadas e executadas, além de mapeamentos, 

planos, eventuais reordenamentos de atividades, atas e outros relatórios que demonstrem as atividades 

executadas e a metodologia desenvolvida na intervenção.  

O pagamento está vinculado à entrega dos produtos descritos conforme Cronograma de Execução 

Físico Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro 

(Anexo B) em um prazo máximo de 12 meses a contar da aprovação do Relatório Mensal pelos órgãos 

competentes. 

 

 

6. ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

A seguir, estão descritas as atividades propostas, divididas em duas fases. A fase de pré-ocupação 

descreve as atividades feitas antes da ocupação do residencial pelos beneficiários e tem duração de 3 
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(três) meses. A fase de pós-ocupação é destinada às atividades subsequentes à mudança para o 

residencial e tem duração de 9 (nove) meses. No total, as fases pré-ocupação e pós-ocupação tem 

uma duração de 12 (doze) meses, a contar do momento de assinatura do contrato entre esta 

administração municipal e a empresa licitante. 

O Anexo A descreve a composição das atividades de cada uma das fases e o cronograma físico 

financeiro. O Anexo B apresenta o detalhamento dos custos do projeto. 

 

8.1 Etapa 1: Reunião de apresentação do PTS  

 

Objetivo: Informar aos beneficiários sobre características e regras gerais do Programa Minha Casa 

Minha Vida e Projeto de Trabalho Social. Ressaltar a importância da participação das famílias 

beneficiadas no desenvolvimento das atividades. Apresentar os equipamentos sociais e os serviços do 

entorno; importância da permanência no imóvel (subsídio); papel e responsabilidade dos participantes 

(CAIXA, poder público, beneficiários). 

 

Fase: Pré-ocupação 

Eixo: Mobilização, organização e fortalecimento social 

Orientação Metodológica: 

 Explanação sobre o PMCMV e PTS; 

 Apresentação da equipe técnica do projeto; 

 Apresentar os critérios de seleção; 

 Breve apresentação do projeto construtivo; 

 Informações gerais (documentação, datas, entre outros). 

Público Estimado: 200 famílias compatíveis, pré-selecionadas para o empreendimento habitacional. 

Desenvolvimento: 1 Reunião, mês 1/3 da pré-ocupação. 

Duração da Atividade: 4 horas de planejamento e 2 de horas execução (Secretaria); 4 horas de 

planejamento e 2 horas de execução (equipe contratada com 2 profissionais). 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 
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8.2 Etapa 2: Reunião de Integração e Organização 

 

Objetivo: Entregar a cartilha “Morar e Viver em Condomínio” (CEF). Apresentar noções sobre 

convivência coletiva. Promover a integração das famílias beneficiárias. Realizar dinâmica para 

estimular e identificar beneficiários com perfil de liderança; 

 

Fase: Pré-ocupação. 

Eixo: Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Orientação Metodológica: 

 Convocação (telefone); 

 Reunião Dinâmica de grupo. 

Público Estimado: 142 famílias cadastradas. 

Desenvolvimento: 1 Reunião, com utilização de dinâmica com as famílias pré-selecionadas. Se faz 

necessário a disponibilidade de sala com  mesas e cadeiras para utilização na dinâmica, bem como o 

apoio de monitores sociais para o desenvolvimento da atividade. 

Duração da Atividade: 4 horas de planejamento e 2 horas de execução, pela equipe contratada com 2 

profissionais. 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

 

8.3 Etapa 3: Mapeamento da Rede Socioassistencial 

 

Objetivo: Realizar mapeamento da rede socioassistencial do município tendo em vista o planejamento 

do Atendimento Social. Fazer contatos com as equipes de educação, assistência social, saúde, 

trabalho (PRONATEC) e mobilidade urbana. Agendar reuniões para fazer o reconhecimento dos 

serviços do território nas proximidades do empreendimento. Articular parcerias com instituições 

públicas, privadas e do terceiro setor. 

 

Fase: Pré-ocupação. 
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Eixo: Acompanhamento e gestão social da intervenção. 

Orientação Metodológica: 

 Pesquisa; 

 Contatos telefônicos; 

 Reunião; 

 Apresentação do PTS e da Empresa executora. 

Público Estimado: até 20 instituições. 

Desenvolvimento: 4 Reuniões. 

Duração da Atividade: 14 horas de planejamento e 12 horas de execução, pela equipe contratada 

com 2 profissionais, num total de 26 horas. 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

8.4 Etapa 4:Relatórios Mensais e Final 

 

Objetivo: Produzir relatórios mensais e final para avaliar e acompanhar os resultados alcançados com 

as atividades desenvolvidas. No último mês, produzir 2 relatórios, sendo um relatório mensal 

correspondente ao mês 12 e um final, resumindo e consolidando os grandes marcos conquistados pelo 

Trabalho Social. 

 

Fase: Pré-ocupação (Meses 1-3); Pós-ocupação (Meses 4-12). 

Eixo: Acompanhamento e gestão social da intervenção. 

Orientação Metodológica: 

 Disponível no Caderno de Orientação Técnico Sociais (COTS) da CAIXA, anexo VI: Relatório de 

Acompanhamento do Trabalho Social e Relatório Final do Trabalho Social 

Público Estimado: não se aplica. 

Desenvolvimento: Produção sistemática de relatórios e respectivas impressões, sempre em cópia 

duplicada nas quantidades, sendo um para a Prefeitura Municipal de Mafra e o outro para a CAIXA. 

Duração da Atividade: Durante a execução do projeto: 12 relatórios mensais e um relatório final 

elaborados pela equipe contratada com 2 profissionais, num total de 70 horas. 
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Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B).  

 

8.5 Etapa 5: Orientação de Lideranças 

 

Objetivo: Incentivar a participação dos beneficiários nas organizações sócio comunitárias e a auto-

organização dos beneficiários no novo território, por comissões temáticas (infraestrutura, meio-

ambiente, cultura). 

 

Fase: Pré-ocupação. 

Eixo: Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Orientação Metodológica: 

 Convocação (telefone); 

 Palestra expositiva e dialogada. 

Público Estimado: 25 pessoas. 

Desenvolvimento: 1 Reunião. 

Duração da Atividade: 4 horas de planejamento e 4 horas de execução, pela equipe contratada com 2 

profissionais, totalizando 8 horas. 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

8.6 Etapa 6: Educação Sanitária e Ambiental 

 

Objetivo: Orientar aos participantes sobre a separação do lixo (resíduos sólidos e reciclados). Abordar 

a importância da preservação do meio ambiente e da boa utilização dos recursos naturais. 

Fase: Pré-ocupação (Módulo I); Pós-ocupação (Módulo II). 

Eixo: Educação ambiental e patrimonial. 

Orientação Metodológica: 

 Palestra; 
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 Oficinas de reciclagem e socioculturais com temática ambiental; 

 Exposição de materiais áudio visual (para conscientização); 

 Dinâmica de grupo e expressão corporal; 

 Formação de grupo para multiplicação de conhecimento. 

 

Público Estimado: Público para palestra: 142 pessoas; Oficina: 40 pessoas, 2 oficinas = 80 pessoas. 

Total: 222 pessoas. 

Desenvolvimento: Essa etapa será desenvolvida em dois módulos: (Módulo I) 1 Palestra (pré-

ocupação); (Módulo II) 2 Oficinas (pós-ocupação). Há distribuição das sacolas ecológicas na primeira 

oficina do Módulo II. 

Duração da Atividade: (Módulo I (1 x (4 horas de planejamento e 2 horas de execução) = 6 horas); 

Módulo II (2 x (4 horas de planejamento e 2 horas de execução) = 12 horas) = 6 + 12 = 18 horas. 

Palestrante e/ou facilitador de Oficina: 2 horas de execução x 3 atividades = 6 horas. 

 

  

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

8.7 Etapa 7: Sorteio das Unidades Habitacionais 

 

Objetivo: Atividade de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, Secretaria Municipal de 

Habitação de Mafra, Construtora e os beneficiários para realização do sorteio das unidades 

habitacionais e demais esclarecimentos. 

 

Fase: Pré-ocupação. 

Eixo:  Acompanhamento e gestão social da intervenção. 

Orientação Metodológica: 

 Reunião; 

 Esclarecimentos sobre o sorteio; 

 Sorteio das Unidades Habitacionais. 

Público Estimado: 142 famílias cadastradas. 
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Desenvolvimento: Reunião do Sorteio. 

Duração da Atividade: 4 horas de planejamento e 4 de execução (Secretaria); Essa atividade não terá 
custo para a empresa contratada. 
 

8.8 Etapa 8: Reunião Informativa 

 

Objetivo: Informar aos beneficiários sobre pagamentos necessários anteriores à ocupação (tais como: 

taxa de instalação de energia elétrica e água). Desenvolver e entregar cartilha socioeducativa com 

dicas de mudança e regras de instalação. Informar sobre o contrato de financiamento, importância da 

adimplência. Termo de Ocupação/ Vistoria; condições contratuais; alterações dos imóveis; 

procedimentos para ocupação dos imóveis. 

 

Fase: Pré-ocupação. 

Eixo: Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Orientação Metodológica: 

 Reunião dialogada; 

 Contrato de financiamento (valores a serem pagos pelos beneficiários); 

 Desenvolver e entregar cartilha socioeducativa; 

 Apresentação audiovisual da cartilha com dicas de mudança. 

Público Estimado: 142 famílias cadastradas. 

Desenvolvimento: Reunião dialogada com distribuição de cartilhas socioeducativas. Produzir cartilha 

com dicas de mudanças, em quantidades e especificações contidas no Anexo B. 

Duração da Atividade: 8 horas de planejamento e 8 horas de execução, pela equipe contratada com 2 

profissionais, num total de 16 horas. 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

8.9 Etapa 9: Solenidade e Entrega das Chaves 

 

Objetivo: Realizar a solenidade de entrega das chaves. 
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Orientação Metodológica: 

 Atividade informativa 

 Solenidade  

 

Fase: Pré-ocupação. 

Eixo: Acompanhamento e gestão social da intervenção. 

Público Estimado: 142 famílias cadastradas. 

Desenvolvimento: Atividade informativa e solenidade para entrega das chaves. 

Duração da Atividade: 4 horas de planejamento e 2 de execução (Secretaria); Essa atividade não terá 

custo para a empresa contratada. 

 

8.10 Etapa 10: Assembleia Ordinária 

 

Objetivo: Acompanhar a primeira reunião de organização do Conselho Comunitário do 

Empreendimento. Apresentar as propostas das Comissões Temáticas referentes aos processos 

organizativos no território e de mobilização comunitária (organizadas na etapa 03). Deliberar sobre as 

propostas. 

 

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Orientação Metodológica: 

 Assembleia; 

 Conduzir a discussão sobre a pauta da reunião; 

 Esclarecer dúvidas sobre o território e formas de organização; 

 Fomentar a institucionalização de espaços comunitários de organização e representação dos 

moradores; 

Público Estimado: 142 famílias. 

Desenvolvimento: Assembleia com cartão de votação, com dimensão aproximada de 10 x 14 cm, 

papel couchê 250g (mínimo), num total de 142 unidades, com cores opostas em cada lado, 

representando SIM e NÃO respectivamente. O cartão será usado nas demais votações de assembleias 

e deliberações. O cartão precisa necessariamente identificar o Projeto de Trabalho Social do Programa 

Minha Casa Minha Vida. 
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Duração da Atividade: 8 horas de planejamento e 3 horas de execução, pela equipe contratada com 2 

profissionais, totalizando 11 horas. 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B).  

 

8.11 Etapa 11: Atendimento Social 

 

Objetivo: Realizar atendimento às demandas sociais dos beneficiários. Realizar atendimentos, 

orientações, visitas domiciliares e encaminhamentos aos moradores nas diversas situações que se 

apresentarem no cotidiano familiar e no convívio comunitário, auxiliando diretamente as Comissões 

Temáticas e as lideranças na gestão sócio comunitária. 

 

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Acompanhamento e gestão social da intervenção. 

Orientação Metodológica: 

 Atendimento social aos moradores (individuais e coletivos). 

Público Estimado: 142 famílias 

Desenvolvimento: Atividade quinzenal, conforme a demanda.  

Duração da Atividade: Os atendimentos serão realizados quinzenalmente, obrigatoriamente em 

horário e dia pré-fixado conforme a demanda local e acordados com a Prefeitura Municipal de Mafra, 

totalizando 6 horas por quinzena, por 18 semanas (9 meses da etapa pós-ocupação), num total de 108 

horas. 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B).  

 

8.12 Etapa 12: Orçamento Familiar 
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Objetivo: Sensibilizar e orientar as famílias para necessidade de planejar o orçamento familiar e buscar 

formas planejadas para superação do endividamento, gerenciamento da economia doméstica, 

formação de poupança, educação patrimonial e alternativas de geração de renda.  

 

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Educação ambiental e patrimonial. 

Orientação Metodológica: 

 Palestra, com exposição de materiais áudio visual. 

Público Estimado: 80 pessoas. 

Desenvolvimento: 1 palestra. 

Duração da Atividade: 4 horas, com 2 horas de planejamento e 2 horas de execução; Palestrante: 2 

horas de execução x 1 palestra = 2 horas. 

 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B).  

 

 

 

8.13 Etapa 13: Organização e Fortalecimento Social: Capacitação de Lideranças 

 

Objetivo: Fomentar a participação social, a integração comunitária e informar sobre os direitos sociais 

e os serviços públicos presentes no território e no município. Explicitar o papel das Comissões 

Temáticas e fortalecer espaços comunitários de organização e representação dos moradores. 

Promover encontros para possibilitar uma atuação contínua e permanente sobre as demandas dos 

sujeitos e do território. 

 

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Orientação Metodológica: 

 Palestras; 
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 Reuniões; 

 Curso; 

 Cartilha com orientações para organização e participação de lideranças: material de apoio 

contendo informações sobre importância da organização comunitária; plano diretor da cidade; relação 

do sujeito com os direitos à cidade e aos serviços municipais. 

Público Estimado: 25 pessoas x 6 atividades = 150 pessoas. 

Desenvolvimento: 6 atividades: 3 atividades com 25 pessoas (Líderes por quadra) e 3 atividades com 

25 pessoas (Grupo de liderança para mulheres). Desenvolver e entregar a cartilha com orientações 

para organização e participação de lideranças.  

Duração da Atividade: (2 horas de planejamento e 2 horas de execução por atividade) x 6 atividades, 

totalizando 24 horas. 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B).  

 

8.14 Etapa 14: Oficinas Culturais para Crianças e Adolescentes 

 

Objetivo: Incentivar a participação das crianças e adolescentes por meio de oficinas educativas e 

lúdicas que possam contribuir para conhecimento e valorização da cultura como aspecto de 

transformação da realidade. 

 

Fase: Pós-ocupação 

Eixo: Mobilização, organização e fortalecimento social. 

 

Orientação Metodológica: 

 Oficinas participativas; 

 Exposição de filmes educativos e debate; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Aulas de danças, fotográficas, grafite, entre outras que possam interagir com o público infantil e 

adolescente do território. 

Público Estimado: 20 crianças e adolescentes por atividade x 6 atividades = 120 pessoas. 
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Desenvolvimento: Oficinas mensais desenvolvidas por 6 meses.  

Duração da Atividade: Técnico Social: (2 horas de planejamento e 2 horas de execução) = 4 horas x 6 

atividades = 24 horas; Palestrante e/ou facilitador de Oficina Sociocultural: 2 horas de execução x 6 

atividades = 12 horas. 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

8.15 Etapa 15: Boletim Informativo 

 

Objetivo: Fortalecer a comunicação e a mobilização social por meio de boletins informativos que 

forneçam aos moradores informações sobre as atividades desenvolvidas no PTS. 

 

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Orientação Metodológica: 

 Seleção das notícias; 

 Redação dos textos; 

 Diagramação, impressão e distribuição do boletim. 

Público Estimado: 142 famílias 

Desenvolvimento: Boletins mensais.  

Duração da Atividade: 8 boletins com distribuição mensal; (6 horas de execução por boletim), 

totalizando 48 horas técnicas. 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

8.16 Etapa 16: Idoso em Foco 

 

Objetivo: Fomentar a integração comunitária e a qualidade de vida dos moradores idosos do território 

por meio da criação de um grupo, tendo em vista informar sobre os direitos da pessoa idosa e fomentar 



 

                                  Prefeitura do Município de Mafra 
                                     ESTADO DE SANTA CATARINA 
                              PRAÇA DESEMBARGADOR FLÁVIO TAVARES, Nº 12  TELEFONE / FAX – 0XX-47-3641-4000 CEP:  89300-000  www.mafra.sc.gov.br 

  

                                          

 

   Página 41 de 141 

 

 

  

um espaço a partir do qual o grupo tenha a possibilidade de promover atividades recreativas e de 

socialização. 

 

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Orientação Metodológica: 

 Fomentar a criação de um grupo de idosos no território; 

 Palestra sobre o Estatuto do Idoso; 

 Dinâmicas de grupo. 

Público Estimado: 20 idosos x 4 atividades = 80 participantes. 

Desenvolvimento: 4 atividades com 2h de duração. 

Duração da Atividade: (3 horas de planejamento e 2 horas de execução por atividade) x 4 atividades, 

totalizando 20 horas. 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

8.17 Etapa 17: Inclusão Econômica e Social 

 

Objetivo: Articular políticas públicas de geração de trabalho e renda visando à inclusão produtiva, 

econômica e social dos beneficiários. Realizar curso profissionalizante em rotinas e atividades 

administrativas e noções básicas de informática, tendo como objetivo qualificar a inserção dos 

beneficiários no mercado de trabalho e, simultaneamente, promover a educação e socialização dos 

sujeitos. 

 

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Desenvolvimento Socioeconômico. 

Orientação Metodológica: 

 Aulas teóricas; 

 Exercícios práticos. 

Público Estimado: 20 alunos x 2 cursos = 40 alunos. 
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Desenvolvimento: Duas turmas de até 20 alunos, com carga horária total de 36 horas x 2 cursos = 72 

horas, a serem realizados em até 4 meses. 

Duração da Atividade: 16 horas de planejamento e 16 horas de execução: Total 32 horas. A Empresa 

ou Profissional deve comprovar que possui certificação de mestrado ou ata de registro de aprovação de 

defesa de dissertação ou declaração de quitação de pendências com programa de mestrado e aguardo 

de expedição de diploma, na área da administração, para ministrar 36 horas por curso. 

Observação: é obrigatória a emissão de certificado, contendo o conteúdo programático, registro 

profissional do CRA do palestrante, número de horas e avaliação do participante. 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

8.18 Etapa 18: Educação para a saúde e qualidade de vida 

 

Objetivo: Informar sobre qualidade de vida por meio de esclarecimentos a respeito da prevenção e dos 

cuidados com a saúde e alimentação. As atividades serão direcionadas aos homens e mulheres, nas 

diferentes faixas etárias e segmentos. Enfoque na promoção da saúde e na informação sobre direito à 

saúde, estrutura pública dos serviços no território e formas de acesso. 

 

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Educação ambiental e patrimonial. 

Orientação Metodológica: 

 Palestras; 

 Exposição de material áudio visual; 

 Orientações sobre saúde bucal, uso de álcool e drogas, saúde da mulher, longevidade e 

envelhecimento, entre outros temas; 

 Articulação com os serviços públicos de saúde para realização de campanhas. 

Público Estimado: Público para palestra: 80 pessoas; Campanha: 150 pessoas. Total: 230 pessoas. 

Desenvolvimento: 3 atividades (2 palestras; 1 campanha) de 2 horas de duração. 

Duração da Atividade: (3 horas de planejamento e 2 de execução) x 3 atividades, totalizando 15 

horas. 
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Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B).  

 

8.18 Etapa 19: Avaliação Final do PTS 

 

Objetivo: Promover a reflexão dos beneficiários sobre o PTS, com o objetivo de desenvolver uma 

avaliação coletiva das atividades desenvolvidas. 

 

Fase: Pós-ocupação 

Eixo: Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Orientação Metodológica: 

 Dinâmica de grupo (avaliação coletiva); 

 Palestra de sistematização (Responsável técnica); 

 Lanche; 

 Momento de confraternização; 

 Cama elástica e recreação para as crianças. 

Público Estimado: 80 pessoas 

Desenvolvimento: Uma atividade com duração de 3 horas. 

Duração da Atividade: 8 horas de planejamento e 6 horas de execução, pela equipe contratada com 2 

profissionais, totalizando 14 horas. 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

 

7. DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE, COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, RELAÇÃO DE 

TRABALHO E ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 
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A empresa responsável pelo PTS precisa obrigatoriamente estar inscrita no Conselho Regional 

de Serviço Social de Santa Catarina, CRESS-SC, 12ª Região, e apresentar declaração de 

quitação de pendências financeira para o período de 2015. A inscrição da licitante no CRESS-SC 

demonstra que a empresa, por meio da análise de seu contrato social, contratos de trabalho realizados 

e atestados de capacidade técnica, foi avaliada por comissão de inscrição e considerada adequada e 

apta para a prestação de serviços técnicos na área de interesse social. Ademais, a empresa 

responsável pelo PTS deve demonstrar que possui atestado de capacidade técnica, comprovando 

a execução de trabalho de PTS de pelo menos 1 (um) ano. 

 

A equipe técnica da empresa responsável pelo PTS do processo licitatório deverá ser composta por: 

 

Responsável técnica: Profissional formado em nível de graduação em Serviço Social e com Pós-

graduação em Serviço Social, ou Política Social, ou área afim, como Psicologia, Sociologia, 

Educação, Administração Pública, do tipo lato sensu com no mínimo 360 horas, incluindo defesa de 

monografia ou TCC  ou, strictu sensu em nível de mestrado, obrigatoriamente com registro profissional 

regular, ativo e sem pendências financeiras no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS para o 

ano de 2015, com atestado de 1 (um) ano de experiência profissional como responsável técnica em 

atividades ligadas a Projeto de Trabalho  Social (PTS) no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV. 

 

Técnica Social: Profissional formado em nível de graduação em Serviço Social, obrigatoriamente 

com registro profissional regular, ativo e sem pendências financeiras no Conselho Regional de Serviço 

Social – CRESS para o ano de 2015, com atestado de 1 (um) ano de experiência em atividades ligadas 

a Projeto de Trabalho Social (PTS) no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV. 

 

A relação de trabalho entre a empresa vencedora do processo licitatório e os profissionais deve 

ser demonstrada obrigatoriamente na fase de habilitação do processo licitatório por meio de: 

 

- Contrato Social da empresa, em que constem o(s) nome(s) dos profissionais, ou; 

- Carteira de Trabalho, contendo o registro funcional do(s) profissional(ais), ou; 

- Contrato de Prestação de Serviço entre as partes, descriminando a função, a remuneração do(s) 

profissional(ais), a carga horária e duração do contrato. 
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Para o Contrato de Prestação de Serviço, é obrigatório o registro em cartório de documento. Para o 

Contrato Social e Carteira de Trabalho são aceitas cópias autenticadas por servidor da administração 

pública do Município de Mafra. 

 

Os atestados de capacidade técnica do profissional precisam conter obrigatoriamente: 

- Data de início das atividades. O prazo de experiência se contará a partir da data descrita no atestado. 

- Descrição das atividades profissionais, compatíveis com o exercício da profissão de assistente social 

contidas na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 2516-05, e consoantes com as dimensões 

do PTS: Mobilização, organização e fortalecimento social; Acompanhamento e gestão social da 

intervenção; Educação ambiental e patrimonial; Desenvolvimento socioeconômico. 

Os atestados serão validados quando acompanhados obrigatoriamente de: 

- Nota fiscal, ou; 

- Contrato de trabalho da empresa ou profissional. 

 

8. VALOR DO PROJETO E DURAÇÃO 

 

O objeto desta licitação tem prazo de duração de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato 

entre as partes. 

 

ITEM OBRAS PTS TOTAL 

Repasse/Financiamento - R$ 127.800,00 R$ 127.800,00 

Contrapartida (Financeira) - - - 

Contrapartida (Bens e serviços) - - - 

Outros - - - 

TOTAL - R$ 127.800,00 R$ 127.800,00 

 

O valor de R$ 127.800,00 (Cento e vinte e sete mil e oitocentos reais) representa 2% (dois por cento) 

previstos pelo FAR para a execução do PTS, para residenciais do tipo casas térreas. 

O valor de R$ 127.800,00 (Cento e vinte e sete mil e oitocentos reais) engloba as despesas diretas de 

execução e o BDI (despesas indiretas), na seguinte relação: 

Despesas diretas: 81,98% (oitenta e um por cento e noventa e oito centésimos de por cento), 

correspondentes a R$ 104.770,00 (Cento e quatro mil, setecentos e setenta reais). 
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BDI (Despesas indiretas): 18,02% (dezoito por cento e dez centésimos de por cento), 

correspondentes a R$ 23.030,00 (Vinte e três mil e trinta reais). 

Total do PTS Loteamento Santa Terezinha II: 100,00% (cem por cento), correspondentes a R$ 

127.800,00 (Cento e vinte e sete mil e oitocentos reais). 

Detalhes da formação de preços para as atividades, bem como da composição do BDI, podem 

ser encontrados no Cronograma de Execução Físico Financeiro do Projeto de Trabalho Social 

(Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo B). 
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LOTE 02 - RESIDENCIAL OURO VERDE 

 

EIXO ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 
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1.1 Palestra sobre liderança e sua importância na organização comunitária 
 
 

R$ 
5.520,00 

Assistente Social 24h R$ 90,00 R$ 

2.160,00 

Palestrante 12h R$ 120,00 R$ 

1.440,00 

Lanches 240 R$ 8,00 R$ 

1.920,00 

1.2 Evento: Conhecendo meu Vizinho 
 

R$ 
18.508,00 

Assistente Social 14h R$ 90,00 R$ 1. 

260,00 

Instrutor/ Recreadores (04 horas cada = 40 horas) 10  40 X 60,00   R$                     
2.400,00  

 Piscinas de bolinhas 2  2 X 500,00   R$                     
1.000,00  

 Camas elásticas 2  2 X 300,00   R$                     
600,00  

 Escorregas 2  2 X 500,00   R$                     
1.000,00  
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 Tobogã inflável 1  1 X 500,00   R$                       
500,00  

 Mesa de aero hockey - oficial 1  1 X 300,00   R$                       
300,00  

 Pula-Pula 1  1 X 300,00   R$                       
300,00  

Pintores de rosto (04horas cada = 08 horas) 8  8 X 60,00   R$                       
480,00  

Som e equipamento de áudio visual 1  1 X 600,00   R$                       
600,00  

Apresentações artísticas (Espetáculo com palhaço) 1  2 X 
1.500,00  

 R$                     
3.000,00  

Carrinhos de Pipoca (04 horas cada= 08 horas) 8  8 X 100,00   R$                     
800,00  

Carrinhos de Algodão doce 04 horas  4  4 X 70,00   R$                       
280,00  

 Pirulito(pact 50) 16  R$                        
13,00  

 R$                       
208,00  

Balas – (pact 50 balas) 60  R$                          
9,00  

 R$                       
540,00  

Barra Chocolate Preto 200  R$                          
1,85  

 R$                       
370,00  

Barra Chocolate Branco 200  R$                          
2,10  

 R$                       
420,00  

Carrinho de cachorro quente   500  R$                          
2,25  

 R$                     
1.125,00  

Refrigerante e água lt 150  R$                          
5,00  

 R$                       
750,00  

Cartilha Viver em Condomínio 250 R$ 10,30 R$ 
2.575,00 
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 2.1 Acompanhamento mensal das famílias e atendimento em plantão social:  

 
R$ 
50.249,18 
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Recursos Humanos Quantidade  
Valor 
Unitário  

 Valor 
Total 

Assistente Social - coordenação - 2 horas semanais (08 
horas mensais) 

96 R$ 140,00 
R$ 

13.440,00 

Assistente Social - Técnica - 04 horas semanais (16 
horas mensais) x 2 profissionais 

384 R$ 90,00 
R$ 

34.560,00 

TOTAL RECURSOS HUMANOS     
R$ 

48.000,00 

Material de Consumo Quantidade  
Valor 
Unitário  

 Valor 
Total 

Cartucho de tinta 16 R$ 80,00 
R$ 

1.280,00 

Resma folhas a4 16 R$ 15,00 R$ 240,00 

Caixa de canetas 6 R$ 35,00 R$ 210,00 

Prancheta 4 R$ 3,00 R$ 12,00 

Pastas 36 R$ 4,70 R$ 169,20 

Grampeador 2 R$ 13,99 R$ 27,98 

Caixa de grampos 3 R$ 7,30 R$ 21,90 

Caixa de clips 3 R$ 4,50 R$ 13,50 

Lápis 24 R$ 1,00 R$ 24,00 

Borracha 10 R$ 1,00 R$ 10,00 

Fita adesiva 12 R$ 8,50 R$ 102,00 

Tesoura 2 R$ 13,05 R$ 26,10 

Régua 2 R$ 2,50 R$ 5,00 

Folha Vergê para certificados cursos 55 R$ 0,50 R$ 27,50 

Envelope 40 R$ 0,20 R$ 8,00 

Sacos plásticos para Pastas Az 300 R$ 0,24 R$ 72,00 

Total material de consumo 
    R$ 

2.249,18 

3.1 Palestra sobre Conservação do Patrimônio  R$ 5.520,00 



 

                                  Prefeitura do Município de Mafra 
                                     ESTADO DE SANTA CATARINA 
                              PRAÇA DESEMBARGADOR FLÁVIO TAVARES, Nº 12  TELEFONE / FAX – 0XX-47-3641-4000 CEP:  89300-000  www.mafra.sc.gov.br 

  

                                          

 

   Página 50 de 141 

 

 

  

 Palestrante 12h R$ 120,00 R$ 

1.440,00 

Assistente Social 24h R$ 90,00 R$ 

2.160,00 

Lanches 240 R$ 8,00 R$ 

1.920,00 

3.2 Palestra e entrega de cartilha sobre Planejamento Financeiro Familiar. R$ 
8.532,00 

Palestrante 12h R$ 120,00 R$ 

1.440,00 

Assistente Social 30h R$ 90,00 R$ 

2.700,00 

Lanches 240 R$ 8,00 R$ 

1.920,00 

Cartilhas 240 R$ 10,30 R$ 

2.472,00 

3.3 Palestra Sobre Reciclagem e Preservação Ambiental R$ 
18.297,50            

Palestrante 12h R$ 120,00  R$                  
1.440,00  

Assistente Social 24h R$ 90,00  R$                  
2.160,00  

Lanches 240 R$ 8,00  R$                     
1.920,00  

Arejador 250 R$ 5,99  R$                  
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1.497,50  

Lixeiras de Coleta seletiva - Kit com suporte e 04 lixeiras 
cada (plástico, papel, vidro e alumínio) 

12 R$ 700,00  R$                  
8.400,00  

Sacolas Ecológicas 240 R$ 12,00  R$                  
2.880,00  

3.4  Palestra Sobre Segurança Comunitária e prevenção de acidentes domésticos 
 
 

R$ 
5.520,00 

 Palestrante 12h R$ 120,00 R$ 

1.440,00 

Assistente Social 24h R$ 90,00 R$ 

2.160,00 

Lanches 240 R$ 8,00 R$ 

1.920,00 

3.5 Palestra Sobre Higiene e Hábitos saudáveis R$ 

11.203,22 

Palestrante 12h R$ 120,00 R$ 

1.440,00 

Assistente Social 30h R$ 90,00 R$ 

2.700,00 

Lanches 240 R$ 8,00 R$ 

1.920,00 

Kit de saúde bucal, contendo: (2 escovas dentais, creme 
dental e fio dental); 
 

240 R$ 21,43 R$ 

5.143,22 
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3.6 Palestra Sobre Álcool e Drogas e o relacionamento familiar R$ 

6.060,00 

Palestrante 12h R$ 120,00 R$ 

1.440,00 

Assistente Social 30h R$ 90,00 R$ 

2.700,00 

Lanches 240 R$ 8,00 R$ 

1.920,00 

3.7 Desvendando o mundo dos livros 

 

R$ 

12.665,00 

Assistente Social 24h R$ 90,00 R$ 

2.160,00 

Contador de Histórias 12h R$ 375,00 R$ 

4.500,00 

Tapete EVA atóxico, 

100cm x 100cm x 

20mm 

9 R$ 65,00 R$ 585,00 

Livros infanto-juvenis 150 R4 30,00 R$ 

4.500,00 

Conjunto de Fantoches Infanto Juvenis 5 R$ 90,00 R$ 450,00 

Armário com duas portas 95cmX 43Cm x 159 cm 1 R$ 470,00 R$ 470,00 



 

                                  Prefeitura do Município de Mafra 
                                     ESTADO DE SANTA CATARINA 
                              PRAÇA DESEMBARGADOR FLÁVIO TAVARES, Nº 12  TELEFONE / FAX – 0XX-47-3641-4000 CEP:  89300-000  www.mafra.sc.gov.br 

  

                                          

 

   Página 53 de 141 

 

 

  

3.8 Aula de zumba 

 

R$ 

2.160,00 

Monitor com formação superior 18h R$ 120,00 R$ 

2.160,00 

3.9 Atividade física sênior - Ginástica para terceira idade 

 

R$ 

2.160,00 

Monitor com formação superior 18h R$ 120,00 R$ 

2.160,00 
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4.3 Curso maquiagem R$ 
2.250,00                         

Instrutor (a) ou professor(a) de maquiagem - Profissional 
com formação mínima de nível médio e conhecimentos 
em maquiagem. COMPOSIÇÃO DA QUANTIDADE: 01 
Profissional x 04 encontros de 03 horas cada= 12 h.   

12 60  R$ 720,00                                

Kit para oficina de maquiagem contendo: (Bases; 
corretivo; pó facial ou compacto; sombras; lápis para 
olhos; cílios e máscara para cílios; sobrancelhas; blush; 
batom/gloss) todos em cores, tamanhos e formas 
variadas, em material atóxico, não-alérgico e em Q.S.P 
atender satisfatoriamente 20 mulheres. 

20 R$ 52,50 R$ 

1.050,00 

Lanches para as 20 participantes durante os 03 
encontros do curso 

60 8  R$ 480,00                              

4.4 Curso Jardinagem e horta R$ 
11.745,00                        

Pedreiro para construção da composteira e estrutura da 
horta 

20h  R$                                  
60,00  

 R$                             
1.200,00  

Monitor 20h  R$                                  
60,00  

 R$                             
1.200,00  



 

                                  Prefeitura do Município de Mafra 
                                     ESTADO DE SANTA CATARINA 
                              PRAÇA DESEMBARGADOR FLÁVIO TAVARES, Nº 12  TELEFONE / FAX – 0XX-47-3641-4000 CEP:  89300-000  www.mafra.sc.gov.br 

  

                                          

 

   Página 54 de 141 

 

 

  

Sacos de adubo orgânico (húmus) 20  R$                                  
20,00  

 R$                                
400,00  

Pás 4  R$                                  
25,00  

 R$                                
100,00  

Enxada 4  R$                                  
25,00  

 R$                                
100,00  

Regador 4  R$                                  
20,00  

 R$                                   
80,00  

Mangueira para jardim (30 mts) 2  R$                                  
78,00  

 R$                                
156,00  

Luvas para jardim (par) 16  R$                                  
10,00  

 R$                                
160,00  

Árvores ornamentais para jardim 24  R$                                  
48,00  

 R$                             
1.152,00  

Flores 1000  R$                                    
0,70  

 R$                                
700,00  

Hortaliças e temperos 500  R$                                    
0,30  

 R$                                
150,00  

Chá 50  R$                                    
1,50  

 R$                                   
75,00  

Pedras brancas 20kg  R$                                    
8,75  

 R$                                
175,00  

Sombrite 50m x 1,50m 30  R$                                  
13,50  

 R$                                
405,00  

Tijolos para horta e composteira 1.940  R$                         
1,00  

 R$                  
1.940,00  

Lona para isolar os tijolos 50mts  2.00   R$                     
100,00  

Cimento 15 sacos  R$                       
28,00  

 R$                     
420,00  

Areia 8 mts  R$                       
98,75  

 R$                     
790,00  
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Cal 05 sacos  R$                       
15,00  

 R$                       
75,00  

Brita 02 cubico  R$                       
50,00  

 R$                     
100,00  

Treliça de 6 mts 15 unidades  R$                       
30,00  

 R$                     
450,00  

Tela 1.80 de altura  30  R$                       
29,90  

 R$                     
897,00  

Postes para a horta 8  R$                       
40,00  

 R$                     
320,00  

Lanches para 15 pessoas durante os 5 dias de curso 75  R$                         
8,00  

 R$                     
600,00  

4.5 Curso Manicure e Pedicure R$                          
12.410,10 

Instrutor(a) ou professor(a) de manicure  - Profissional com 
formação mínima de nível médio e habilidades na atuação 
como manicure. 
COMPOSIÇÃO DA QUANTIDADE: 01 Instrutor x 10 dias x 04 
h (duração cada encontro) = 40 h. 

40h R$                                  
60,00 

R$                            
2.400,00 

Auto clave stermax vertical 14l 220v 1 R$                  
1.590,00 

R$                   
1.590,00 

Mesas e Cadeiras baixas para Manicure e Pedicure  20 R$                     
174,90 

R$                   
3.498,00 

Luvas de latex embramac p c/100 2cx R$                       
22,00 

R$                     
44,00 

Nécessaire 20 R$                         
4,99 

R$                        
99,80 

Borrifador pequeno 20 R$                         
4,90 

R$                        
98,00 

Acetona encasa  20 R$                         
1,90 

R$                        
38,00 

Esmalte cremoso                                                                       60 R$                         
2,75 

R$                      
165,00 
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Mini lixa vertix descartável  20 R$                         
6,99 

R$                          
139,80 

Base comum 20 R$                         
2,25 

R$                        
45,00 

Óleo secante 20 R$                         
2,25 

R$                        
45,00 

Palito sta. Clara laranjeira  40 R$                         
5,80 

R$                        
232,00 

Espátula dupla inox sta. Clara 135 40 R$                         
3,90 

R$                      
156,00 

Alicate inox cutícula  40 R$                       
19,99 

R$                      
799,60 

Algodão sussex bola branca 100 gr  20 R$                         
4,30 

R$                          
86,00 

Nutriline amolecedor de cutículas 250 gr 20 R$                         
8,90 

R$                      
178,00 

Lixa p/pé suporte 2973 sta. Clara 20 R$                         
3,50 

R$                        
70,00 

Lixa refil p/pé desc. C/12 1384 sta. Clara 20 R$                         
6,50 

R$                      
130,00 

Lixa refil p/pé desc. C/12 665 sta. Clara  2 R$                         
6,50 

R$                        
13,00 

Pincel p/ decoração unhas nati n 00                                    120 R$                         
7,50 

R$                      
900,00 

Esmalte realce 502 incolor                                                     10 R$                         
2,99 

R$                        
29,90 

Papel toalha  20 R$                         
2,65 

R$                        
53,00 

Lanches para os 10 dias de curso para as 20 inscritas 200 R$                                    
8,00 

R$                             
1.600,00 

Total Despesas Diretas R$ 
172.800,00 

Total Despesas Indiretas R$ 
43.200,00 
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Total Geral R$ 
216.000,00 

  

  

 
VALOR TOTAL DO LOTE 02 216.000,00 
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LOTE 2 - APRESENTAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA LOTEAMENTO  

RESIDENCIAL OURO VERDE 

A execução do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS adotará a metodologia baseada na 

participação das famílias beneficiárias, valorizando a sua cultura e experiência vivida, considerando a 

especificidade do local, ou seja, adotando ações consideradas emergentes e prioritárias para a 

comunidade. 

Todas as atividades contarão com dinâmicas de integração entre as famílias, constituindo-se em 

momentos de descontração, de apresentação pessoal, proporcionando que o grupo se conheça melhor 

e desperte para o trabalho em equipe, aumentando a coesão do mesmo em busca do êxito do Projeto. 

Visando apoiar a sustentabilidade do empreendimento, as ações a serem executadas pelo PTTS 

buscarão dialogar com as políticas públicas vigentes no município. 

O conjunto de ações do presente PTTS está organizado de acordo com os 04 Eixos previstos na 

Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades, que são: 

 
EIXO I: MOBILIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E FORTALECIMENTO SOCIAL; 

Prevê processos de informação, mobilização, organização e capacitação da população 

beneficiária, visando promover a autonomia e o protagonismo social, bem como, o fortalecimento das 

organizações existentes no território, a constituição e a formalização de novas representações e novos 

canais de participação e controle social. 

 

EIXO II: ACOMPANHAMENTO E GESTÃO SOCIAL DA INTERVENÇÃO; 

Visa promover a gestão das ações sociais necessárias para a consecução da intervenção, 

incluindo o acompanhamento, a negociação e interferências ocorridas ao longo da sua execução, bem 

como, preparar e acompanhar a comunidade para compreensão desta, de modo a minimizar os 

aspectos negativos vivenciados pelos beneficiários e evidenciar os ganhos ocasionados ao longo do 

processo, contribuindo para sua implementação. 

 

EIXO III: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL; 

Visa promover mudanças de atitude em relação ao meio ambiente, ao patrimônio e à vida 

saudável, fortalecendo a percepção crítica da população sobre os aspectos que influenciam sua 

qualidade de vida, além de refletir sobre os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos que 



 

                                  Prefeitura do Município de Mafra 
                                     ESTADO DE SANTA CATARINA 
                              PRAÇA DESEMBARGADOR FLÁVIO TAVARES, Nº 12  TELEFONE / FAX – 0XX-47-3641-4000 CEP:  89300-000  www.mafra.sc.gov.br 

  

                                          

 

   Página 59 de 141 

 

 

  

determinam sua realidade, tornando possível alcançar a sustentabilidade ambiental e social da 

intervenção. 

 

EIXO IV: DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO. 

Objetiva a articulação de políticas públicas, o apoio e a implementação de iniciativas de geração 

de trabalho e renda, visando à inclusão produtiva, econômica e social, de forma a promover o 

incremento da renda familiar e a melhoria da qualidade de vida da população, fomentando condições 

para um processo de desenvolvimento socioterritorial de médio e longo prazo. 

A seguir, estão descritas as atividades propostas em cada eixo, de acordo com as fases de 

execução: Fase Pré-ocupação/Obras e Fase Pós-ocupação/Pós-obra, considerando dois meses 

anteriores a ocupação das famílias (Fase pré-ocupação/Obras) e doze meses na fase pós-

ocupação/pós-obra. 

 
FASE PRÉ-OCUPAÇÃO/OBRAS 

 

EIXO I: MOBILIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E FORTALECIMENTO SOCIAL 

 

Meta 1.1 - Reunião de orientações gerais para as famílias 

Objetivo: Repassar orientações e informações para as famílias sobre o Programa Minha Casa Minha 

Vida - MCMV, critérios de seleção, condições contratuais, papel de cada ente envolvido (Governo 

Federal, Prefeitura Municipal, Caixa Econômica Federal, Construtora, Gestão do Condomínio) e 

apresentar o PTS. 

Orientação Metodológica: 

 Explanação; 

 Espaço para dúvidas e diálogo com as famílias; 

Público: 240 famílias; 

Desenvolvimento: 01 mês, a partir de 80% da conclusão da obra; 

Duração da atividade: 04 horas de Planejamento e Mobilização e 02 horas de execução. 

Resultado Esperado – População beneficiária informada de suas responsabilidades e de cada agente 

envolvido, bem como, conhecedora do acompanhamento disponibilizado pelo PTTS. 

Orçamento: A ser executada pela secretaria de habitação com recursos próprios. 
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Meta 1.2 - Reuniões institucionais de articulação dos serviços públicos para atendimento das 

famílias 

 

Objetivo: Diminuir as dificuldades das famílias na fase posterior ocupação, promovendo articulação 

dos serviços públicos municipais para atendimento das demandas das famílias a partir do diagnóstico 

realizado.  

Orientação Metodológica: 

 Explanação do diagnóstico das famílias e macro área; 

 Encaminhamentos; 

Público: Uma representante de cada secretaria municipal. 

Desenvolvimento: 02 reuniões mensais, 02 meses anteriores à entrega da obra; 

Duração da atividade: 03 horas de Planejamento e Mobilização e 02 horas de execução. 

Resultado Esperado – Rede local conhecedora articulada para atendimento das famílias beneficiárias. 

Orçamento: A ser executada pela secretaria de habitação com recursos próprios. 

 

Meta 1.3 – Reunião de repasse de informações sobre a oferta e localização de serviços públicos 

e orientações sobre a diferença entre morar em cada e apartamento 

 

Objetivo: Diminuir as dificuldades das famílias na fase posterior ocupação, informando sobre a oferta e 

localização de serviços públicos tais como: educação, saúde, lazer, esporte, segurança pública, 

assistência social e cultura. 

Orientação Metodológica: 

 Explanação; 

 Espaço para dúvidas e diálogo com as famílias; 

Público: 240 famílias 

Desenvolvimento: 01 reunião a partir de 80% da conclusão da obra; 

 

Duração da atividade: 04 horas de Planejamento e Mobilização e 02 horas de execução. 

Resultado Esperado – Sensibilização dos beneficiários para construir novos hábitos de convivência 

comunitária e moradores conhecedores dos serviços públicos no entorno do empreendimento, 

facilitando o planejamento e organização da vida pós-mudança. 
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Orçamento: A ser executada pela secretaria de habitação com recursos próprios. 

 

Meta 1.4 - Reunião de Apresentação do Manual do proprietário; explicação do contrato a ser 

assinado e orientação para a vistoria do imóvel; 

 

Objetivo: Esclarecer as famílias sobre a correta utilização e manutenção do imóvel e dos direitos e 

deveres como beneficiários previstos no contrato.  

Orientação Metodológica: 

 A empresa administradora de condomínios irá repassar aos beneficiários, as orientações para a 

vistoria do imóvel.  

 A Construtora irá apresentar o Projeto Arquitetônico e o Manual do Proprietário. 

 A Caixa Econômica Federal irá explicar sobre o contrato a ser assinado. 

Público: 240 famílias; 

Desenvolvimento: 01 reunião a partir de 90% da conclusão da obra; 

Duração da atividade: 04 horas de Planejamento e Mobilização e 02 horas de execução. 

Resultado Esperado – Famílias conhecedoras de suas responsabilidades com os cuidados com o 

patrimônio. 

Orçamento: A ser acompanhada pela secretaria de habitação com recursos próprios. 

 

Meta 1.5 - Evento de Sorteio das Unidades Habitacionais e agendamento das vistorias 

 

Objetivo: Realizar o sorteio das Unidades Habitacionais, priorizando os idosos e pessoas com 

deficiência; 

Orientação Metodológica: 

 O sorteio terá a participação da Caixa Econômica Federal, na coordenação do evento; 

 A Construtora realizará o agendamento das vistorias das unidades habitacionais; 

Público: 240 famílias; 

Desenvolvimento: 01 evento para o sorteio a partir de 90% da conclusão da obra; 

Duração da atividade: 06 horas de Planejamento e Mobilização e 05 horas de execução. 

Resultado Esperado – Sorteio das Unidades Habitacionais de forma organizada e ágil. 

Orçamento: A ser executada pela secretaria de habitação com recursos próprios. 
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Meta 1.6 - Assinatura dos Contratos 

 

Objetivo: Realizar a assinatura dos Contratos das Unidades Habitacionais com os beneficiários;  

Orientação Metodológica: 

 A assinatura do contrato será coordenada pela Caixa Econômica Federal; 

Público: 240 famílias; 

Desenvolvimento: 01 encontro a partir de 90% da conclusão da obra; 

Duração da atividade: 04 horas de Planejamento e Mobilização e 05 horas de execução. 

Resultado Esperado – 100% dos contratos assinados. 

 

Orçamento: A ser executada pela secretaria de habitação com recursos próprios. 

 

Meta 1.7 - Reunião para apresentação da versão preliminar do Regimento Interno e Convenção 

do Condomínio, formação de chapas para eleição do síndico 

  

Objetivo: Apresentar a versão preliminar do Regimento Interno e convenção do condomínio para as 

famílias e mapear interessados para concorrer ao cargo de sindico; 

Orientação Metodológica: 

 Caberá à Administradora de Condomínios, contratada pela Caixa Econômica Federal, 

apresentar aos beneficiários a Convenção do Condomínio, aprovar o Regimento Interno e 

organizar as chapas para eleição de síndico.  

 Público: 240 famílias; 

Desenvolvimento: 01 reunião a partir de 90% da conclusão da obra; 

Duração da atividade: 04 horas de Planejamento e Mobilização e 03 horas de execução. 

Resultado Esperado – Famílias conhecedoras das regras para convivência no condomínio, dos 

pagamentos necessários anteriores à ocupação (tais como: taxa de ligação de energia elétrica e taxa 

de reserva para despesas iniciais do condomínio), da importância da adimplência e taxa de 

condomínio. 

 Orçamento: A ser acompanhada pela secretaria de habitação com recursos próprios. 

Meta 1.8 - Eleição do Síndico, do Conselho e escolha de representante de bloco 

 

Objetivo: Realizar a eleição do sindico para período provisório (3 meses); 
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Orientação Metodológica: 

Caberá à Administradora de Condomínios a realização da eleição do Síndico, dos conselheiros e 

representantes de blocos; A votação será com cartão de votação, com cores opostas em cada lado, 

representando SIM e NÃO respectivamente.  

Público: 240 famílias; 

Desenvolvimento: 01 Assembleia, anterior a entrega das chaves; 

Duração da atividade: 04 horas de Planejamento e Mobilização e 03 horas de execução. 

Resultado Esperado – Definição do síndico, conselheiros e representantes de blocos.  

Orçamento: A ser acompanhada pela secretaria de habitação com recursos próprios. 

 

EIXO II: ACOMPANHAMENTO E GESTÃO SOCIAL DA INTERVENÇÃO 

 

Meta 2.1 - Visita das famílias ao empreendimento  

 

Objetivo: Propiciar visita das famílias ao empreendimento;  

Orientação Metodológica: 

A equipe da Secretaria de Habitação irá organizar a visita ao empreendimento, na qual os 

beneficiários serão recebidos pela construtora para conhecer o empreendimento, nos seus aspectos 

estruturais. A data e cronograma das visitas ao empreendimento serão divulgados durante as reuniões 

com as famílias;   

Público: 240 famílias; 

Desenvolvimento: Esta ação deverá ocorrer ao longo de um dia, com horários preestabelecidos para 

grupos de até 24 famílias. Ocorrerá a partir de 90% da conclusão da obra; 

Duração da atividade: 04 horas de Planejamento e Mobilização e 08 horas de execução. 

Resultado Esperado – Famílias apropriadas dos espaços de uso comum e privativo do condomínio, 

propiciando o planejamento para a mudança. 

 

Orçamento: A ser acompanhada pela secretaria de habitação com recursos próprios. 

 

Meta 2.2 - Vistoria das Unidades Habitacionais e assinatura do Termo de Vistoria 
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Objetivo: Realizar a vistoria das Unidades Habitacionais;  

Orientação Metodológica: 

A equipe da Secretaria de Habitação irá realizar o acompanhamento das vistorias, que serão 

orientadas por técnicos da construtora. As famílias serão agendadas conforme os Blocos.  

Público: 240 famílias; 

Desenvolvimento: Esta ação deverá ocorrer ao longo de 05 dias com carga horária de 08 horas/dia, 

sendo dois blocos pela manhã e 3 blocos a tarde. Ocorrerá posterior ao sorteio das unidades e a partir 

de 90% da conclusão da obra; 

Duração da atividade: 04 horas de Planejamento e Mobilização e 40 horas de execução. 

Resultado Esperado – 100% das vistorias realizadas e famílias cientes das condições estruturais de 

sua unidade habitacional. 

Orçamento: A ser acompanhada pela secretaria de habitação com recursos próprios. 

 

Meta 2.3 - Evento de Entrega das Chaves, do Manual do Proprietário, assinatura do Termo de 

Recebimento e agendamento das mudanças 

 

Objetivo: Realizar evento de entrega das chaves das unidades habitacionais, manual do proprietário 

aos beneficiários e agendar as mudanças;  

Orientação Metodológica: 

A equipe da Secretaria de Habitação irá organizar o evento de entrega das chaves das unidades 

habitacionais, do Manual do proprietário e a assinatura do Termo de Recebimento do Imóvel, bem 

como, agendamento das mudanças de cada beneficiário. 

 

Este evento contará com a participação da Construtora e da Caixa Econômica Federal.  

Público: 240 famílias; 

Desenvolvimento: O evento terá duração de 05 horas; ocorrerá com 100% da conclusão da obra; 

Duração da atividade: 08 horas de Planejamento e Mobilização e 4 horas de execução. 

Resultado Esperado –100% de entrega das chaves e cronograma de mudanças definido. 

Orçamento: A ser realizado pela secretaria de habitação com recursos próprios. 

 

Meta 2.4 - Acompanhamento da Mudança das famílias 
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Objetivo: Acompanhar a mudança das famílias, de acordo com o cronograma estabelecido;  

Orientação Metodológica: 

A equipe da Secretaria de Habitação irá acompanhar junto com o síndico o processo de mudanças 

(tanto o agendamento quanto a chegada das famílias).  

Público: 240 famílias; 

Desenvolvimento: As mudanças estão previstas para acontecerem durante as duas primeiras 

semanas após a entrega das chaves aos beneficiários. 

Duração da atividade: 08 horas de Planejamento e Mobilização e 80 horas de execução. 

Resultado Esperado – 100% das mudanças realizadas dentro do prazo e cronograma estipulado. 

Orçamento: A ser realizado pela secretaria de habitação com recursos próprios. 

 

FASE PÓS-OCUPAÇÃO/ PÓS - OBRA 

 
EIXO I: MOBILIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E FORTALECIMENTO SOCIAL 

 
 
 
Meta 1.1 - Palestra sobre liderança e sua importância na organização comunitária 
 
Objetivo: Incentivar o protagonismo dos moradores e a participação nas atividades do condomínio, 

colocando-se à disposição para cargos de representação; 

Orientação Metodológica: 

 A equipe do PTS irá organizar um cronograma de encontros e divulgar para as famílias, sendo 
um encontro para cada 04 blocos, no total de seis encontros; 

 Será contratado profissional com experiência no assunto para realizar a palestra com as 
famílias, o qual irá utilizar material audiovisual;  

 Uma profissional da equipe do PTS irá acompanhar a palestra, visando realizar o registro e 
inteirar-se dos encaminhamentos para posterior abordagem com os moradores no atendimento 
social. 

 

Público: 40 famílias por encontro; 

Desenvolvimento: 2 meses pós mudança das famílias;  

Duração da atividade: 12 horas de Planejamento e Mobilização e 12 horas de execução.    

Resultado Esperado – Lideranças, representantes de blocos melhor preparados para atuação e 

famílias participativas e corresponsáveis pelas questões condominiais;  
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Orçamento:  

Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor Total 

Assistente Social 24h R$ 90,00 R$ 2.160,00 

Palestrante 12h R$ 120,00 R$ 1.440,00 

Lanches 240 R$ 8,00 R$ 1.920,00 

Total   R$ 5.520,00 

 
 
 
Meta 1.2 – Evento: Conhecendo meu Vizinho 

 
Objetivo: Promover a integração entre as famílias através da cultura e lazer;  

Orientação Metodológica: 

 A equipe do PTS irá organizar o evento e distribuir os convites aos moradores. 

 O evento ocorrerá dentro do pátio do condomínio e contará com locação brinquedos 
(cama elástica, piscina de bolinhas, escorrega, tobogã, pula pula), bem como serão 
distribuídos alimentos (doces, guloseimas, cachorro quente e refrigerante) para as 
famílias; 

 Haverá apresentação artística onde através do humor serão abordados temas sobre a 
vida em condomínio; 

 Será distribuída uma Cartilha para cada família sobre: Viver em condomínio.   
Público: 240 famílias por encontro; 

Desenvolvimento: 05° mês pós mudança das famílias;  

Duração da atividade: 10 horas de Planejamento e Mobilização e 04 horas de execução.  

Resultado Esperado - Integração entre as famílias, criação e fortalecimento de laços comunitários. 

Orçamento: 

Descrição Quantidade Valor uni/h Valor Total 

Assistente Social 
 

14 R$90,00 1.260,00 

Instrutor/ Recreadores (04 horas 
cada = 40 horas) 

10  40 X 60,00   R$                     
2.400,00  

 Piscinas de bolinhas 2  2 X 500,00   R$                     
1.000,00  

 Camas elásticas 8  8 X 75,00  R$                     
600,00 
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 Escorregas 2  2 X 500,00   R$                     
1.000,00  

 Tobogã inflável 1  1 X 500,00   R$                       
500,00  

 Mesa de aero hockey - oficial 1  1 X 300,00   R$                       
300,00  

 Pula-Pula 1  1 X 300,00   R$                       
300,00  

Pintores de rosto (04horas cada 
= 08 horas) 

8  8 X 60,00   R$                       
480,00  

Som e equipamento de áudio 
visual 

1  1 X 600,00   R$                       
600,00  

Apresentações artísticas 
(Espetáculo com palhaço) 

1  2 X 
1.500,00  

 R$                     
3.000,00  

Carrinhos de Pipoca (carrinho 
elétrico, não pode ser GLP) 4 
horas X 2 unidades 

8  8 X 100,00   R$                     
800,00  

Carrinhos de Algodão doce 
(carrinho elétrico, não pode ser 
GLP) 4 horas X 1 unidade 

4  4 X 70,00   R$                       
280,00  

  Pirulito(pact 50) 16  R$                        
13,00  

 R$                       
208,00  

Balas – (pact 50 balas) 60  R$                          
9,00  

 R$                       
540,00  

Barra Chocolate Preto 200  R$                          
1,85  

 R$                       
370,00  

Barra Chocolate Branco 200  R$                          
2,10  

 R$                       
420,00  

 Carrinho de Cachorro quente 
(carrinho elétrico, não pode ser 
GLP): 1 mini cachorro quente, 
com salsicha, molho e 
acompanhamentos  

500  R$                          
2,25  

 R$                     
1.125,00  

Refrigerante e água lt 150  R$                          
5,00  

 R$                       
750,00  

Cartilha Viver em Condomínio 250 R$ 10,30 R$ 2.575,00 

Total     R$ 
18.508,00 

 

EIXO II: ACOMPANHAMENTO E GESTÃO SOCIAL DA INTERVENÇÃO 
 
Meta 2.1 - Acompanhamento mensal das famílias e atendimento em plantão social 

 
Objetivo: Oferecer suporte às famílias, com informações, orientações e mediações de conflitos visando 

uma boa organização e relação comunitária;  
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Orientação Metodológica: 

 

 O acompanhamento mensal das famílias será realizado por uma equipe de 02 profissionais 
técnicos (duas assistentes sociais) pelo período de 04 horas semanais (16 horas mensais), as 
quais atenderão em plantão social instalado no salão de festas do Condomínio e 01 assistente 
social responsável pela coordenação das ações do PTS e pela elaboração dos relatórios, pelo 
período de 02 horas semanais (08 horas mensais). 

 Nas horas técnicas da equipe que fará atendimento em plantão social, está incluso a divulgação 
e mobilização das famílias para as atividades do PTS, bem como, o acompanhamento das 
ações com a administradora de condomínios. 
 
 

 As profissionais da equipe farão o atendimento das famílias no Plantão Social, esclarecendo 
dúvidas, mediando conflitos, e encaminhando demandas das famílias aos setores competentes. 
Os atendimentos no Plantão Social serão comprovados através de Prontuários das Famílias, 
com assinatura do beneficiário e relatórios de atividades da equipe. 

 Nas horas técnicas da profissional coordenadora está incluso a elaboração dos relatórios 
mensais do PTS, elaboração do relatório final e aplicação de pesquisa de satisfação com as 
famílias. 

 Para o acompanhamento mensal das famílias e atendimento no plantão social, serão adquiridos 
materiais de consumo necessários para a divulgação e execução das atividades.  
 

Público: 240 famílias; 

Desenvolvimento: 01° ao 12° mês pós-mudança das famílias;  

Duração da atividade: 04 horas semanais, 16 horas mensais x 2 profissionais.  

Resultado esperado – Plantão Social instalado contribuindo para a mobilização e socialização de 

informações junto às famílias beneficiárias, diminuindo as dificuldades com a adaptação ao novo estilo 

de vida. 

Orçamento: 

Recursos Humanos Quantidade  Valor 
Unitário  

 Valor Total 

Assistente Social - 
coordenação - 2 horas 
semanais (08 horas 
mensais) 

96 R$ 140,00 R$ 13.440,00 

Assistente Social - 
Técnica - 04 horas 
semanais (16 horas 
mensais) x 2 profissionais 

384 R$ 90,00 R$ 34.560,00 

TOTAL RECURSOS 
HUMANOS 

    R$ 48.000,00 

Material de Consumo Quantidade  Valor  Valor Total 
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Unitário  

Cartucho de tinta 16 R$ 80,00 R$ 1.280,00 

Resma folhas a4 16 R$ 15,00 R$ 240,00 

Caixa de canetas (caixa 
com 50 unidades)  

6 R$ 35,00 R$ 210,00 

Prancheta 4 R$ 3,00 R$ 12,00 

Pastas 36 R$ 4,70 R$ 169,20 

Grampeador 2 R$ 13,99 R$ 27,99 

Caixa de grampos 3 R$ 7,30 R$ 21,90 

Caixa de clips 3 R$ 4,50 R$ 13,50 

Lápis 24 R$ 1,00 R$ 24,00 

Borracha 10 R$ 1,00 R$ 10,00 

Fita adesiva 12 R$ 8,50 R$ 102,00 

Tesoura 2 R$ 13,05 R$ 26,10 

Régua 2 R$ 2,50 R$ 5,00 

Folha Vergê para 
certificados cursos 

55 R$ 0,50 R$ 27,50 

Envelope 40 R$ 0,20 R$ 8,00 

Sacos plásticos para 
Pastas Az 

300 R$ 0,24 R$ 72,00 

Total material de consumo     R$ 2.249,18 

TOTAL GERAL R$ 50.249,18 

 
 
EIXO III: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL 
 
Meta 3.1 - Palestra sobre conservação do patrimônio  
 
Objetivo: Reforçar com as famílias o dever do cuidado com o patrimônio e as exigências contidas no 
Manual do Proprietário, especialmente a partir da explicação sobre o bom uso do sistema dos ralos, 
vasos sanitários, pias, tanques, caixas de gordura e fossas.  
Orientação Metodológica: 

 A equipe do PTS irá organizar um cronograma de encontros e divulgar para as famílias, sendo 
um encontro para cada 04 blocos, no total de seis encontros; 

 Será contratado profissional com experiência no assunto para realizar a palestra com as 
famílias, o qual irá utilizar material áudio-visual;  

 Uma profissional da equipe do PTS irá acompanhar a palestra, visando realizar o registro e 
inteirar-se dos encaminhamentos para posterior abordagem com os moradores no atendimento 
social. 
 

Público: 40 famílias por encontro; 

Desenvolvimento: 01° mês pós-mudança das famílias;  

Duração da atividade: 12 horas de Planejamento e Mobilização e 12 horas de execução.  
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Resultado Esperado – Sensibilização dos beneficiários para a conservação do patrimônio, diminuindo 

possíveis casos de entupimentos da tubulação por mau uso do sistema de esgotamento sanitário. 

Orçamento:  

Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor Total 

Palestrante 12h R$ 120,00 R$ 1.440,00 

Assistente Social   24h R$ 90,00 R$ 2.160,00 

Lanches 240 R$ 8,00 R$ 1.920,00 

Total   R$ 5.520,00 

 
 
Meta 3.2 - Palestra e entrega de cartilha sobre Planejamento Financeiro Familiar 
 
 
Objetivo: Orientar as famílias sobre a gestão de orçamento e repassar dicas de economia familiar; 

Orientação Metodológica: 

 A equipe do PTS irá organizar um cronograma de encontros e divulgar para as famílias, sendo 
um encontro para cada 04 blocos, no total de seis encontros; 

 Será contratado profissional com experiência no assunto para realizar a palestra com as 
famílias, o qual irá utilizar material audiovisual;  

 Ao término da palestra os participantes receberão uma cartilha contendo orientações sobre à 
redução de custos, e uma planilha para acompanhamento do orçamento mensal doméstico. 

 Uma profissional da equipe do PTS irá acompanhar a palestra, visando realizar o registro e 
inteirar-se dos encaminhamentos para posterior abordagem com os moradores no atendimento 
social. 
 

Público: 40 famílias por encontro; 

Desenvolvimento: 03° mês pós-mudança das famílias;  

Duração da atividade: 18 horas de Planejamento e Mobilização e 12 horas de execução.  

Resultado Esperado – Sensibilização dos beneficiários para a construção de novos hábitos de 

planejamento financeiro, diminuindo a inadimplência da taxa de condomínio.  

Orçamento:  

Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor Total 

Palestrante 12h R$ 120,00 R$ 1.440,00 
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Assistente Social  30h R$ 90,00 R$ 2.700,00 

Lanches 240 R$ 8,00 R$ 1.920,00 

Cartilhas 240 R$ 10,30 R$ 2.472,00 

Total   R$ 8.532,00 

 

 
Meta 3.3 - Palestra Sobre Reciclagem e Preservação Ambiental 
 
Objetivo: Sensibilizar as famílias sobre a importância da reciclagem e os cuidados com a água; 

Orientação Metodológica: 

 A equipe do PTS irá organizar um cronograma de encontros e divulgar para as famílias, sendo 
um encontro para cada 04 blocos, no total de seis encontros; 

 Será contratado profissional com experiência no assunto para realizar a palestra com as 
famílias, o qual irá utilizar material audiovisual;  

 Durante a palestra será orientado as famílias sobre a separação do lixo reciclável e informado 
sobre a instalação das lixeiras seletivas no condomínio. 

 Ao término da palestra cada família receberá uma Sacola Ecológica e um arejador para fixar em 
uma das torneiras de casa, suporte universal com função de misturar ar à água, diminuindo o 
fluxo, mas mantendo a sensação de volume e direcionando o jato, provocando assim, diminuição 
do uso e do custo mensal. Serão destinados 10 arejadores para as áreas comuns. 

 Uma profissional da equipe do PTS irá acompanhar a palestra, visando realizar o registro e 
inteirar-se dos encaminhamentos para posterior abordagem com os moradores no atendimento 
social. 

Público: 40 famílias por encontro; 

Desenvolvimento: 04° mês pós-mudança das famílias;  

Duração da atividade: 12 horas de Planejamento e Mobilização e 12 horas de execução. 

Resultado Esperado – Famílias empenhadas na separação do material reciclável de sua unidade 

habitacional e diminuição da quantidade de água utilizada, bem como do custo mensal.  

Orçamento:  

Descrição Quantidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

Palestrante 12h R$ 120,00  R$                  
1.440,00  

Assistente Social  24h R$ 90,00  R$                  
2.160,00  

Lanches 240 R$ 8,00  R$                     
1.920,00  

Arejador 250 R$ 5,99  R$                  
1.497,50  
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Lixeiras de Coleta seletiva - Kit com 
suporte e 04 lixeiras cada (plástico, 
papel, vidro e alumínio) 

12 R$ 700,00  R$                  
8.400,00  

Sacolas Ecológicas 240 R$ 12,00  R$                  
2.880,00  

Total      R$                
18.297,50  

 

Meta 3.4 - Palestra Sobre Segurança Comunitária e prevenção de acidentes domésticos 
 
Objetivo: Fornecer às pessoas participantes noções básicas sobre acidentes domésticos, a prevenção 
necessária e os primeiros socorros. Orientar sobre segurança pública e comunitária. 
 

Orientação Metodológica: 

 A equipe do PTS irá organizar um cronograma de encontros e divulgar para as famílias, sendo 
um encontro para cada 04 blocos, no total de seis encontros; 

 Será contratado profissional com experiência no assunto para realizar a palestra com as 
famílias, o qual irá utilizar material áudio-visual;  

 Uma profissional da equipe do PTS irá acompanhar a palestra, visando realizar o registro e 
inteirar-se dos encaminhamentos para posterior abordagem com os moradores no atendimento 
social. 

 

Público: 40 famílias por encontro; 

Desenvolvimento: 06° mês pós-mudança das famílias;  

Duração da atividade: 12 horas de Planejamento e Mobilização e 12 horas de execução.   

Resultado Esperado – Prevenção de acidentes domésticos e em locais da área comum.  

Orçamento:  

Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor Total 

Palestrante 12h R$ 120,00 R$ 1.440,00 

Assistente Social  24h R$ 90,00 R$ 2.160,00 

Lanches 240 R$ 8,00 R$ 1.920,00 

Total   R$ 5.520,00 

 

Meta 3.5 - Palestra Sobre Higiene e Hábitos saudáveis 
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Objetivo: Informar sobre qualidade de vida através da prevenção e cuidados com a saúde e 
alimentação, direcionado aos homens e mulheres, nas diferentes faixas etárias e segmentos. Enfoque 
na promoção da saúde e na informação sobre direito à saúde, estrutura pública dos serviços no 
território e formas de acesso. 
 
 

Orientação Metodológica: 

 A equipe do PTS irá organizar um cronograma de encontros e divulgar para as famílias, sendo 
um encontro para cada 04 blocos, no total de seis encontros; 

 Será contratado profissional com experiência no assunto para realizar a palestra com as 
famílias, o qual irá utilizar material áudio-visual;  

 Uma profissional da equipe do PTS irá acompanhar a palestra, visando realizar o registro e 
inteirar-se dos encaminhamentos para posterior abordagem com os moradores no atendimento 
social. 

 

Público: 40 famílias por encontro; 

Desenvolvimento: 08° mês pós-mudança das famílias;  

Duração da atividade: 18 horas de Planejamento e Mobilização e 12 horas de execução. 

Resultado Esperado – Diminuição de problemas de saúde dos beneficiários.  

Orçamento: 

Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor Total 

Palestrante 12h R$ 120,00 R$ 1.440,00 

Assistente Social  30h R$ 90,00 R$ 2.700,00 

Kit de saúde bucal, contendo: (2 
escovas dentais, creme dental e fio 
dental); 
 

240 R$ 21,43 R$ 5.143,22 

Lanches 240 R$ 8,00 R$ 1.920,00 

Total   R$ 11.203,22 

 
 
 
 
Meta 3.6 - Palestra Sobre Álcool e Drogas e o relacionamento familiar 
 
Objetivo: Refletir com as pessoas participantes sobre as consequências do uso de álcool e drogas no 
relacionamento familiar e comunitário.   
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Orientação Metodológica: 

 A equipe do PTS irá organizar um cronograma de encontros e divulgar para as famílias, sendo 
um encontro para cada 04 blocos, no total de seis encontros; 

 Será contratado profissional com experiência no assunto para realizar a palestra com as 
famílias, o qual irá utilizar material audiovisual;  

 Uma profissional da equipe do PTS irá acompanhar a palestra, visando realizar o registro e 
inteirar-se dos encaminhamentos para posterior abordagem com os moradores no atendimento 
social. 

 

Público: 40 famílias por encontro; 

Desenvolvimento: 10° mês pós-mudança das famílias;  

Duração da atividade: 18 horas de Planejamento e Mobilização e 12 horas de execução. 

Resultado Esperado – Diminuição de problemas familiares e comunitários gerados pelo uso de álcool 

e drogas.    

Orçamento:  

Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor Total 

Assistente Social  30h R$ 90,00 R$ 2.700,00 

Palestrante 12h R$ 120,00 R$ 1.440,00 

Lanches 240 R$ 8,00 R$ 1.920,00 

Total   R$ 6.060,00 

 

Meta 3.7 – Desvendando o mundo dos livros 

Objetivo: Desenvolver o hábito de leitura e abordar assuntos educativos sobre a vida em condomínio 
em forma lúdica; 
 

Orientação Metodológica: 

 A equipe do PTS irá organizar um cronograma de encontros e divulgar para as famílias, sendo 
um encontro por mês; 
 
 

 Será contratado profissional com experiência no assunto para realizar a contação de estórias;  

 Será adquirido um armário para arquivo dos livros adquiridos, os quais, ao final do projeto serão 
doados para as crianças e adolescentes do condomínio e o armário destinado ao município. 

 

Público: 150 crianças e adolescentes; 
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Desenvolvimento: 1° ao 12° mês pós-mudança das famílias;  

Duração da atividade: 12 horas de Planejamento e Mobilização e 12 horas de execução. 

Resultado Esperado – Criação do hábito de leitura nas crianças e adolescentes; Orçamento:  

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Assistente Social  24h R$ 90,00 R$ 2.160,00 

Contador de histórias 12h R$ 375,00 R$ 4.500,00 

Tapete EVA atóxico, 

100cm x 100cm x 

20mm 

9 R$ 65,00 R$ 585,00 

Livros infanto-juvenis 150 R$ 30,00 R$ 4.500,00 

Conjunto de 

Fantoches Infanto 

Juvenis 

5 R$ 90,00 R$ 450,00 

Armário com duas 

portas, 95cmX 43Cm 

x 159 cm 

1 R$ 470,00 R$ 470,00 

TOTAL   R$ 12.665,00 

 

Meta 3.8 – Aula de zumba 

 

Objetivo: Despertar o interesse em atividades físicas, objetivando a saúde, qualidade de vida e 

interação social entre as participantes; 

 
 
Orientação Metodológica: 

 

 A equipe do PTS irá divulgar a atividade para as famílias, incentivar a participação e realizar a 
inscrição das interessadas. 

 Será contratado um profissional formado em Educação Física para ministrar as aulas; 

 As aulas terão um cronograma previamente definido de acordo com a disponibilidade das 
beneficiárias. 

 

Público: 20 Mulheres e adolescentes 
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Desenvolvimento: A atividade será desenvolvida semanalmente durante a carga horária de 01hora e 

30 minutos, sendo 06 horas mensais.  

Duração da atividade: 3 Meses - 3° ao 5° Mês após a mudança das famílias; 

Resultado esperado: Interação social entre o grupo participante e melhorias no bem-estar físico e 
emocional. 
 
Orçamento:  
 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Monitor com 

formação superior 

18h R$ 120,00 R$ 2.160,00 

 

 

Meta 3.9 – Atividade física sênior - Ginástica para terceira idade 

  
Objetivo: Despertar nos idosos do condomínio o interesse por atividades físicas, trabalhando com o 

cognitivo, coordenação motora e a comunicação; 

 
Orientação Metodológica: 

 A equipe do PTS irá divulgar a atividade para os idosos do condomínio, incentivar a participação 
e realizar a inscrição dos interessados. 

 Será contratado um profissional formado em Educação Física para ministrar as aulas; 

 As aulas terão um cronograma previamente definido de acordo com a disponibilidade dos 
idosos. 

 

Público: 20 Idosos 

Desenvolvimento: A atividade será desenvolvida semanalmente durante a carga horária de 01hora e 

30 minutos, sendo 06 horas mensais.  

Duração da atividade: 3 Meses - 3° ao 5° Mês após a mudança das famílias; 

Resultado esperado: Fortalecimento de vínculos entre o grupo e qualidade de vida para os 
beneficiários. 
  
Orçamento:  
 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Monitor com 

formação superior 

18h R$ 120,00 R$ 2.160,00 
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EIXO IV: DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 
 
Meta 4.1 - Divulgação de cursos profissionalizantes 
  
Objetivo: Incentivar as famílias a participarem de programas de geração de trabalho e renda do 
Governo Federal, Estado e Município; 
 
Orientação Metodológica: 

 A equipe do PTS irá coletar informações dos cursos disponíveis e divulgar para as famílias 
durante as atividades e atendimentos no plantão social, com entrega de folders específicos 
quando disponibilizados pelos serviços. 

 

Público: 240 famílias 

Desenvolvimento: A atividade será desenvolvida mensalmente durante a carga horária prevista para 

acompanhamento das famílias e plantão social; 

Duração da atividade: 2° ao 11° Mês após a mudança das famílias; 

Resultado esperado: Encaminhamento de beneficiários aos cursos profissionalizantes. 
 
Orçamento: A ser executado pela equipe do PTS durante carga horária do plantão social; 
 
Meta 4.2 – Parceria com o Sistema Nacional de Empregos – SINE 
 
Objetivo: Divulgar vagas de trabalho existentes no município e cadastrar interessados no sistema do 
SINE;  
 

 

Orientação Metodológica: 

 A equipe do PTS fará uma visita ao SINE no segundo mês do PTS, para articular a parceria de 
acesso mensalmente á relação de vagas de trabalho e divulgará para as famílias, bem como, 
repassará informações para cadastro dos beneficiários no sistema. 
 

Público: 240 famílias 

Desenvolvimento: A atividade será desenvolvida mensalmente durante a carga horária prevista para 

acompanhamento das famílias e plantão social; 

Duração da atividade: 2° ao 11° Mês após a mudança das famílias; 

Resultado esperado: Cadastro dos beneficiários no SINE e encaminhamento ao mercado de trabalho. 
 
Orçamento: A ser executado pela equipe do PTS durante carga horária do plantão social; 
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Meta 4.3 – Curso maquiagem 
 
Objetivo: Melhorar a autoestima dos inscritos e desenvolver aptidões para geração de renda através 
da prestação de serviços;  
 
Orientação Metodológica: 

 A equipe do PTS irá organizar o cronograma do curso e divulgar para as famílias, realizando a 
inscrição e seleção dos interessados, informando sobre o compromisso de participar até a última 
aula; 

 Serão realizados  quatro encontros de 03 horas cada; 

 Será contratado profissional com experiência no assunto para monitorar o curso;  

 Será disponibilizado lanche para todos os dias do curso; 

 Os alunos do curso receberão certificados e um Kit com os produtos utilizados durante o curso, 
para iniciar o trabalho. 

 

Público: 20 pessoas 

Desenvolvimento: Mês 10 após a mudança das famílias; 

Duração da atividade: 04 encontros de 03 horas cada; 

Resultado Esperado – Autoestima elevada e oportunidade de geração de renda para as participantes; 

Orçamento: 

Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor Total 

Instrutor (a) ou professor(a) de 
maquiagem - Profissional com formação 
mínima de nível médio e conhecimentos 
em maquiagem. COMPOSIÇÃO DA 
QUANTIDADE: 01 Profissional x 04 
encontros de 03 horas cada= 12 h.   

12 R$ 60,00  R$ 720,00                                

Kit para oficina de maquiagem contendo: 
(Bases; corretivo; pó facial ou compacto; 
sombras; lápis para olhos; cílios e 
máscara para cílios; sobrancelhas; blush; 
batom/gloss) todos em cores, tamanhos e 
formas variadas, em material atóxico, não-
alérgico e em Q.S.P atender 
satisfatoriamente 20 mulheres. 

20 R$ 52,50 R$ 1.050,00 

Lanches para as 20 participantes durante 
os 03 encontros do curso 

60 R$ 8,00  R$ 480,00                              
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TOTAL    R$ 2.250,00 

 

Meta 4.4 – Curso Jardinagem e horta 
 
Objetivo: Capacitar os moradores sobre técnicas de ajardinamento e produção de hortaliças e chás;  
 
Orientação Metodológica: 

 A equipe do PTS irá organizar o cronograma do curso e divulgar para as famílias, realizando a 
inscrição e seleção dos interessados, informando sobre o compromisso de participar até a última 
aula; 

 Serão realizados cinco encontros de 04 horas cada; 

 Será contratado profissional com experiência no assunto para monitorar o curso;  

 Será disponibilizado lanche para todos os dias do curso; 

 Os alunos do curso receberão certificados; 
 

Público: 15 pessoas; 

Desenvolvimento: 6° Mês após a mudança das famílias  

Duração da atividade: 5 encontros de 04 horas cada; 

Resultado Esperado – Moradores empenhados no embelezamento do condomínio e nos cuidados 

com a horta construída, consumindo a produção gerada; 

 
Orçamento:  

Descrição Quantidade Valor Uni Valor total 

Pedreiro para construção da 
composteira e estrutura da horta 

20h  R$                                  
60,00  

 R$                             
1.200,00  

Monitor 20h  R$                                  
60,00  

 R$                             
1.200,00  

Sacos de adubo orgânico 
(húmus) 

20  R$                                  
20,00  

 R$                                
400,00  

Pás 4  R$                                  
25,00  

 R$                                
100,00  

Enxada 4  R$                                  
25,00  

 R$                                
100,00  

Regador 4  R$                                  
20,00  

 R$                                   
80,00  

Mangueira para jardim (30 mts) 2  R$                                  
78,00  

 R$                                
156,00  

Luvas para jardim (par) 16  R$                                  
10,00  

 R$                                
160,00  

Árvores ornamentais para jardim 24  R$                                  
48,00  

 R$                             
1.152,00  

Flores 1000  R$                                     R$                                



 

                                  Prefeitura do Município de Mafra 
                                     ESTADO DE SANTA CATARINA 
                              PRAÇA DESEMBARGADOR FLÁVIO TAVARES, Nº 12  TELEFONE / FAX – 0XX-47-3641-4000 CEP:  89300-000  www.mafra.sc.gov.br 

  

                                          

 

   Página 80 de 141 

 

 

  

0,70  700,00  

Hortaliças e temperos 500  R$                                    
0,30  

 R$                                
150,00  

Chá 50  R$                                    
1,50  

 R$                                   
75,00  

Pedras brancas 20kg  R$                                    
8,75  

 R$                                
175,00  

Sombrite 50m x 1,50m  R$                                  
13,50  

 R$                                
405,00  

Tijolos para horta e composteira 1.940  R$                         
1,00  

 R$                  
1.940,00  

Lona para isolar os tijolos 50mts  2.00   R$                     
100,00  

Cimento 15 sacos  R$                       
28,00  

 R$                     
420,00  

Areia 8 mts  R$                       
98,75  

 R$                     
790,00  

Cal 05 sacos  R$                       
15,00  

 R$                       
75,00  

Brita 02 cubico  R$                       
50,00  

 R$                     
100,00  

Treliça de 6 mts 15 unidades  R$                       
30,00  

 R$                     
450,00  

Tela 1.80 de altura  30  R$                       
29,90  

 R$                     
897,00  

Postes para a horta 8  R$                       
40,00  

 R$                     
320,00  

Lanches para 15 pessoas 
durante os 5 dias de curso 

75  R$                         
8,00  

 R$                     
600,00  

TOTAL DO CURSO      R$    
11.745,00                       

 
 
Meta 4.5 – Curso Manicure e Pedicure 
 
Objetivo: Capacitar 20 mulheres para atuar como empreendedoras, gerando trabalho e renda; 
  

Orientação Metodológica: 

 A equipe do PTS irá organizar o cronograma do curso e divulgar para as famílias, realizando a 
inscrição e seleção dos interessados, informando sobre o compromisso de participar até a última 
aula; 

 Serão realizados 10 encontros de 04 horas cada; 

 Será contratado profissional com experiência no assunto para monitorar o curso;  

 Será disponibilizado lanche para todos os dias do curso; 

 Cada participante receberá um Kit com produtos para iniciar o trabalho;  
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 Os alunos do curso receberão certificados; 
 

Público: 20 pessoas; 

Desenvolvimento: 8° Mês após a mudança das famílias 

Duração da atividade: 10 encontros de 04 horas cada; 

Resultado Esperado – Redução de custos dos beneficiários com aquisição do produto em mercados e 

geração de renda através da comercialização; 

Orçamento: 

Descrição Quantidade Valor Uni Valor total 

Instrutor (a) ou professor(a) de 
manicure  - Profissional com formação 
mínima de nível médio e habilidades na 
atuação como manicure. 
COMPOSIÇÃO DA QUANTIDADE: 01 
Instrutor x 10 dias x 04 h (duração cada 
encontro) = 40 h. 

40h R$                                  
60,00 

R$                            
2.400,00 

Auto clave stermax vertical 14l 220v 1 R$                  
1.590,00 

R$                   
1.590,00 

Mesas e Cadeiras baixas para 
Manicure e Pedicure  

20 R$                     
174,90 

R$                   
3.498,00 

Luvas de latex embramac p c/100 2cx R$                       
22,00 

R$                     
44,00 

Nécessaire 20 R$                         
4,99 

R$                        
99,80 

Borrifador pequeno 20 R$                         
4,90 

R$                        
98,00 

Acetona encasa  20 R$                         
1,90 

R$                        
38,00 

Esmalte cremoso                                                                       60 R$                         
2,75 

R$                      
165,00 

Mini lixa vertix descartável  20 R$                         
6,99 

R$                          
139,80 

Base comum 20 R$                         
2,25 

R$                        
45,00 

Óleo secante 20 R$                         
2,25 

R$                        
45,00 

Palito sta. Clara laranjeira  40 R$                         
5,80 

R$                        
232,00 

Espátula dupla inox sta. Clara 135 40 R$                         
3,90 

R$                      
156,00 

Alicate inox cutícula  40 R$                       
19,99 

R$                      
799,60 

Algodão sussex bola branca 100 gr  20 R$                         
4,30 

R$                          
86,00 
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Nutriline amolecedor de cutículas 250 
gr 

20 R$                         
8,90 

R$                      
178,00 

Lixa p/pé suporte 2973 sta. Clara 20 R$                         
3,50 

R$                        
70,00 

Lixa refil p/pé desc. C/12 1384 sta. 
Clara 

20 R$                         
6,50 

R$                      
130,00 

Lixa refil p/pé desc. C/12 665 sta. Clara  2 R$                         
6,50 

R$                        
13,00 

Pincel p/ decoração unhas nati n 00                                    120 R$                         
7,50 

R$                      
900,00 

Esmalte realce 502 incolor                                                     10 R$                         
2,99 

R$                        
29,90 

Papel toalha  20 R$                         
2,65 

R$                        
53,00 

Lanches para os 10 dias de curso para 
as 20 inscritas 

200 R$                                    
8,00 

R$                             
1.600,00 

Total   R$                          
12.410,10 

 
 
 
6. VALOR DO PROJETO E DURAÇÃO 

O projeto terá duração de 12 (doze) meses a partir da mudança das famílias para o residencial.  

VALORES DA INTERVENÇÃO: 

ITEM OBRAS PTS TOTAL 

Repasse/Financiamento  216.000,00 216.000,00 

Contrapartida 
(Financeira) 

   

Contrapartida 
(Bens e serviços) 

   

Outros    

Total  216.000,00 216.000,00 

 
O valor de R$ 216.000,00 (Duzentos e dezesseis mil reais) engloba as despesas diretas de 

execução e o BDI (despesas indiretas), na seguinte relação: 

Despesas diretas: 80% (setenta e cinco por cento) correspondentes a R$ 172.800,00 (Cento e 

setenta e dois mil e oitocentos reais). 

BDI (Despesas indiretas): 25% (vinte e cinco por cento), correspondentes a R$ 43.200,00 

(Quarenta e Três Mil e Duzentos Reais). 

DISCRIMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO BDI – BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 

CUSTOS INDIRETOS (%)                                                      TRIBUTOS (%) LUCRO  TOTAL 

Despesas 
Operacionais 

Despesas 
Financeiras 

Imprevistos COFINS PIS/PASEP ISS   
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Administrativas 

4,35% 1,00% 3,00% 3% 0,65% 5,00% 8,00% 25% 

R$ 7.516,80 R$ 
1.728,00 

R$ 
5.184,00 

R$ 
5.184,00 

R$ 
1.123,20 

R$ 
8.640,00 

R$ 
13.824,00 

R$ 
43.200,00 

 

 Total do PTS Ouro Verde: 100,00% (cem por cento), correspondentes a R$ 216.000,00 (Duzentos e 

dezesseis mil reais). 

 
 
 

9- EQUIPE DE TRABALHO SOCIAL 
 

A técnica social responsável do projeto na Prefeitura Municipal de Mafra é: 

NOME 
FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

ATRIBUIÇÃO 

NÚMERO DE HORAS 
ALOCADAS AO 

PDST RESIDENCIAL 
ANDALUZIA 

Maria Terezinha 
Sokacheski 

Assistente Social 
CRESS 2634 – 12ªR 

Técnica Social 
Responsável 

04 horas semanais 

 
As empresas interessadas em participar desta licitação precisam obrigatoriamente estar 

inscritas no Conselho Regional de Serviço Social desta jurisdição, ou seja, CRESS-SC, bem 

como apresentar certidão emitida pelo CRESS-SC comprovando que a situação da empresa está 

devidamente regularizada. A execução de atividades de assessoria, consultoria, planejamento, 

capacitação e outros da mesma natureza em Serviço Social, como os do Trabalho Social, torna a 

inscrição em um Conselho Regional de Serviço Social da respectiva jurisdição uma obrigação legal, 

conforme o artigo 79 da Resolução n° 582 do CFESS-Conselho Federal de Serviço Social, de 1° de 

julho de 2010.1 As atividades profissionais de natureza do Serviço Social estão regulamentadas em Lei 

Federal, 8.662/1993.2 

As empresas interessadas em participar desta licitação precisam obrigatoriamente demonstrar 

que possuem atestado de capacidade técnica, comprovando a execução de atividades ligadas ao 

                                                 
1
 Resolução n° 582, de 1° de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 02/07/2010 - Art. 79: “É OBRIGATÓRIO 

o registro das Pessoas Jurídicas de direito público ou privado, já constituídas ou que vierem a se constituir, com a finalidade 
básica de prestar serviços em assessoria, consultoria, planejamento, capacitação e, outros da mesma natureza em Serviço 
Social, nos Conselhos Regionais de Serviço Social, de suas respectivas jurisdições, para que possam praticar quaisquer 
atos de natureza profissional”.  
2 A Lei Federal 8.662/1993 regulamenta o campo de atuação do Assistente Social (artigos 4° e 5°) e garante às 
organizações registradas no CRESS um certificado que as habilita a atuarem na área de Serviço Social (artigo 18). 
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Projeto de Trabalho Social (PTS) no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV ou atividade similar 

em termos de ações e eixos, a saber: mobilização, organização e fortalecimento social; 

acompanhamento e gestão social da intervenção; educação ambiental e patrimonial; desenvolvimento 

socioeconômico. A equivalência do atestado será julgada pela comissão de licitação nomeada. 

As empresas interessadas em participar desta licitação precisam OBRIGATORIAMENTE 

apresentar declaração que ateste que NÃO POSSUEM em seu quadro societário servidor público da 

ativa em nível municipal, estadual ou federal, seja este concursado ou comissionado; 

OBRIGATORIAMENTE apresentar declaração que ateste que NÃO POSSUEM em seu quadro 

funcional servidor público, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, 

seja este concursado ou comissionado.3 

As empresas interessadas em participar desta licitação precisam OBRIGATORIAMENTE 

apresentar declaração que ateste que NÃO POSSUEM em seu quadro societário pessoal ligado ao 

Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou 

consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção; OBRIGATORIAMENTE apresentar declaração que 

ateste que NÃO POSSUEM em seu contrato social ou quadro funcional quaisquer servidores deste 

Município. 

As empresas interessadas em participar desta licitação precisam obrigatoriamente demonstrar 

que possuem em sua equipe técnica no mínimo 1 (um) componente com certificado do curso de 

formação em Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social, emitido pelo Programa 

Nacional de Capacitação das Cidades do Ministério das Cidades, num total de 120 (cento e vinte) 

horas; ou certificados de outros cursos do Programa Nacional de Capacitação das Cidades do 

Ministério das Cidades, com carga horária, individual ou somados todos os certificados, de no mínimo 

120 (cento e vinte) horas. A equivalência dos certificados será julgada pela comissão de licitação 

nomeada. 

A equipe técnica da empresa responsável pelo PDST do processo licitatório deverá ser 

composta por: 

                                                 
3
 Lei Federal 12.708, Art. 18. NÃO PODERÃO SER DESTINADOS RECURSOS PARA ATENDER A DESPESAS COM: 

VIII - pagamento, a qualquer título, a agente público da ativa por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência 
técnica ou assemelhados, à conta de quaisquer fontes de recursos; XII - pagamento, a qualquer título, a empresas privadas 
que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados; 
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Responsável Técnico: Profissional formado em nível de graduação em Serviço Social, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Serviço Social desta jurisdição,4 ou seja, CRESS-

SC5; com certidão emitida pelo CRESS-SC comprovando que a situação do profissional está 

devidamente regularizada; com Pós-graduação em Serviço Social, ou Política Social, ou área afim, 

como Psicologia, Sociologia, Educação, Administração Pública, do tipo lato sensu com no mínimo 360 

horas, incluindo defesa de monografia ou TCC ou, strictu sensu no mínimo em nível de mestrado, 

obrigatoriamente com registro profissional ativo e regular; com atestado de experiência profissional 

como responsável técnico/coordenador técnico em atividades ligadas ao Projeto de Trabalho 

Social (PTS) no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV ou atividade similar em termos de 

ações e eixos, a saber: mobilização, organização e fortalecimento social; acompanhamento e gestão 

social da intervenção; educação ambiental e patrimonial; desenvolvimento socioeconômico. A 

equivalência do atestado será julgada pela comissão de licitação nomeada. 

Técnico Social: Um profissional formado em nível de graduação em Serviço Social, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Serviço Social desta jurisdição,6 ou seja, CRESS-SC7; com 

certidão emitida pelo CRESS-SC comprovando que a situação do profissional está devidamente 

regularizada; ou formado em nível de graduação em Sociologia; preferencialmente com Pós-graduação 

em Serviço Social, ou Política Social, ou área afim, como Psicologia, Sociologia, Educação, 

Administração Pública, do tipo lato sensu com no mínimo 360 horas, incluindo defesa de monografia ou 

TCC ou, strictu sensu no mínimo em nível de mestrado; com atestado de experiência8 em atividades 

                                                 
4
 Conforme Art. 27 da Resolução n° 582, de 1° de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 02/07/2010: “Para 

os Assistentes Sociais habilitados, de acordo com o artigo 2º da Lei 8.662 de 07 de junho de 1993, exercerem a profissão, É 
OBRIGATÓRIA a inscrição no Conselho Regional de Serviço Social - CRESS, de sua área de ação, independentemente do 
seu enquadramento funcional na instituição”. 
5
 Conforme Art. 33 da Resolução n° 582, de 1° de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 02/07/2010: “O 

exercício da profissão simultâneo, por período superior a 90 (noventa) dias corridos, fora da área de jurisdição do CRESS 
em que o profissional tenha inscrição principal, TAMBÉM OBRIGA A INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA no Conselho 
competente”. 
6
 Conforme Art. 27 da Resolução n° 582, de 1° de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 02/07/2010: “Para 

os Assistentes Sociais habilitados, de acordo com o artigo 2º da Lei 8.662 de 07 de junho de 1993, exercerem a profissão, É 
OBRIGATÓRIA a inscrição no Conselho Regional de Serviço Social - CRESS, de sua área de ação, independentemente do 
seu enquadramento funcional na instituição”. 
7
 Conforme Art. 33 da Resolução n° 582, de 1° de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 02/07/2010: “O 

exercício da profissão simultâneo, por período superior a 90 (noventa) dias corridos, fora da área de jurisdição do CRESS 
em que o profissional tenha inscrição principal, TAMBÉM OBRIGA A INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA no Conselho 
competente”. 
8
 O termo “experiência” para o técnico social admite, conforme entendimento do CFESS/CRESS, quaisquer experiências, 

sejam elas:  
- Experiências profissionais, ou seja, experiências após a emissão do diploma e registro profissional; 
- Experiências na temática ou experiências comprovadas, ou seja, experiências anteriores a conclusão do curso de 
graduação, desde que se comprove tratar-se de estágio curricular obrigatório; ou ainda, de contrato como educador social 
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ligadas ao Projeto de Trabalho Social (PTS) no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV ou 

atividade similar em termos de ações e eixos, a saber: mobilização, organização e fortalecimento 

social; acompanhamento e gestão social da intervenção; educação ambiental e patrimonial; 

desenvolvimento socioeconômico. A equivalência do atestado será julgada pela comissão de licitação 

nomeada. 

 
10- Avaliação e Monitoramento  
A avaliação do trabalho deverá ocorrer durante todo o processo de execução do mesmo, considerando 

sempre a visão da comunidade, tanto através de seus grupos representativos como da equipe técnica. 

Os instrumentos de monitoramento das atividades do Trabalho Social, serão dentre outros: 

9.1 Avaliações das ações do PTS: Cada oficina ou reunião comunitária contará com avaliações 

individuais e ou grupais. Os participantes da ação deverão responder a uma breve pesquisa de 

avaliação da atividade. O instrumento de pesquisa será elaborado pela equipe do PTS, que deverá 

compilar os resultados e inserir a análise dos mesmos no Relatório Mensal das ações do PTS. 

 

9.2 O Diário de Campo: registra as ocorrências quotidianas no projeto, tanto dos plantões sociais, 

quanto das oficinas e demais ações do PTS. 

 

9.3 Os Relatórios Mensais de Acompanhamento: registram avaliativamente as atividades 

desenvolvidas no período, justificando também as atividades previstas e não realizadas. Os relatórios 

mensais são um instrumento de medição das ações e atividades vivenciadas pelo Trabalho social. Os 

Relatórios de Avaliação tem por objetivo informar o desenvolvimento gradual e evolutivo das atividades 

do trabalho em relação aos objetivos propostos, difundindo os principais resultados obtidos no período, 

apontando quando necessário os desvios ocorridos no projeto e as providências necessárias para a 

correção dos mesmos. Devem, ainda, informar a avaliação da comunidade e da equipe multidisciplinar 

sobre as ações desenvolvidas. A equipe será responsável pela elaboração de relatórios mensais de 

acompanhamento do Projeto de Trabalho Social - PTS, que deverão ser entregues em duas vias até o 

10º dia útil de cada mês. Nos relatórios deverão constar os aspectos facilitadores e dificultadores na 

                                                                                                                                                                                          
em projeto coordenado por assistente social, devidamente registrada no Conselho de sua Jurisdição; ou ainda, de 
participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão na temática de habitação de interesse social ou mobilização 
comunitária, coordenado por assistente social, devidamente registrada no Conselho de sua Jurisdição. Neste caso, a 
experiência, ou experiência comprovada ou experiência na temática será mensurada a partir do trabalho ou vivência 
realizada junto a área de habitação de interesse social ou mobilização comunitária, sem vinculação específica a 
determinada habilitação profissional. 
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execução das atividades, incluindo a avaliação da equipe executora referente ao trabalho realizado. 

Também deverão ser informadas, de forma detalhada, as despesas efetivadas no período, conforme 

cronograma de desembolso aprovado. 

No último mês do PTS será realizado o relatório final, incluindo nele a avaliação de todo o processo 

realizado, bem como, o resultado da pesquisa de satisfação/insatisfação realizada com as famílias, 

demonstrando o impacto do trabalho. 

 

 Outros instrumentos de registro e sistematização: utilizados para comprovar a execução das ações 

previstas no projeto: 

- relatórios das atividades realizadas; 

- listas de presenças nas atividades realizadas; 

- fichas de registro e acompanhamento individual das famílias; 

- fichas de avaliação das atividades; 

- registros fotográficos impressos (coloridos) e legendados; 

- pesquisa de satisfação/insatisfação; 

- relatório de resultados da pesquisa; 

- relatório final de avaliação de impacto do trabalho desenvolvido. 

 

 

 

 

________________________________ 

Maria Terezinha Sokacheski 
CRESS 2634- 12ªRegião 

Assistente Social 
Prefeitura Municipal de Mafra 
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LOTE 03 - RESIDENCIAL ANDALUZIA 

 

 
LOTE 03 

 
ITEM 

 
 

DESCRIÇÃO 
 VALOR MÁXIMO TOTAL (R$) 

 

1 Reunião de apresentação do PDST  R$ 7.078,00 

2 Mapeamento da Rede Socioassistencial  R$ 2.810,00 

3 Atividade Sociocultural  R$ 8.852,00 

4 Relatórios Mensais e Final  R$ 13.440,00 

5 Atendimento Social  R$ 10.814,14 

6 Oficinas culturais e esportivas para crianças e adolescentes  R$ 2.730,00 

7 Boletim Informativo  R$ 2.430,00 

8 Capacitação dos beneficiários para o fortalecimento da gestão condominial  R$ 4.140,00 

9 Educação Sanitária e Ambiental  R$ 3.480,00 

10 Curso de Manipulação de Alimentos  R$ 6.415,00 

11 Educação para a segurança comunitária e formação de redes de solidariedade  R$ 1.780,00 

12 Idoso em Foco  R$ 960,00 

13 Educação para prevenção de Acidentes Domésticos  R$ 550,00 

14 Pesquisa avaliativa  R$ 2.190,00 

15 Avaliação Final do PDST  R$ 2.170,00 

16 Despesas Operacionais e Administrativas  R$ 3.038,00 

17 Despesas Financeiras  R$ 698,39 

18 Imprevistos  R$ 2.095,17 

19 COFINS  R$ 2.095,17 

20 PIS/PASEP  R$ 453,95 
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21 ISS  R$ 3.491,96 

22 Lucro  R$ 5.587,13 

SUBTOTAL CÁLCULO BDI (DESPESAS INDIRETAS) => 

TOTAL DESPESAS DIRETAS + BDI (DESPESAS INDIRETAS) => 

 R$ 17.459,79 

 R$ 87.298,93 

 

VALOR TOTAL DO LOTE 03 

 
R$ 87.298,93 
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APRESENTAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA  

LOTEAMENTO RESIDENCIAL ANDALUZA 

 
5.1 Objetivos Específicos 

 

 Articular parcerias com serviços públicos e privados para potencializar e otimizar o Trabalho 

Social; 

 Disponibilizar informações sobre o funcionamento do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV) e do PDST, como critérios de elegibilidade, procedimentos contratuais, restrições à venda e 

locação do imóvel; 

 Estimular a participação dos moradores visando a organização comunitária, a convivência 

coletiva e a integração no território; 

 Promover ações para a boa adaptação ao território, a conservação do imóvel e a permanência 

na nova moradia; 

 Criar espaços de diálogo, canais de informação e debate sobre a garantia dos direitos sociais e 

as regras de convivência coletiva no território; 

 Proporcionar espaços de capacitação profissional; 

 Despertar o interesse pela organização e planejamento financeiro e familiar; 

 Incentivar a formação e ou consolidação de empreendimentos sociais tais como: fábrica social, 

cooperativismo e associativismo. 

 Incentivar as famílias a desenvolverem hábitos de vida saudáveis, de bem-estar, e saúde 

preventiva; 

 Fomentar a responsabilidade socioambiental; 

 Promover espaços de debate e estimular o reaproveitamento de materiais e o uso racional de 

recursos naturais; 

 Proporcionar momentos culturais, de lazer, educativo visando à convivência familiar e 

comunitária; 

 

 

4. METODOLOGIA 
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Para alcançar os objetivos descritos neste PDST, devemos considerar odesenvolvimento de 

metodologias específicas em atenção às exigências postas pelo Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV), e especialmente a Portaria do Ministério das Cidades nº 21 de 22 de janeiro de 2014, bem 

como as particularidades do Município de Mafra, da população atendida, seu território de origem e seu 

novo território. 

Para tanto, é preciso considerar o movimento da realidade e suas múltiplas determinações 

econômicas, sociais, políticas, culturais, entre outras. Nesse sentido, metodologicamente, as atividades 

do trabalho social serão desenvolvidas considerando as particularidades da população beneficiária 

atendida, bem como suas necessidades e demandas no novo território, por meio da participação da 

comunidade, da interlocução com o poder público e com as demais Políticas Públicas, promovendo 

soluções coletivas. Serão adotados processos e metodologias socioeducativas, utilizando-se da 

comunicação com o uso de boletins informativos, cartazes e panfletos, além de utilizar outros 

instrumentos de intervenção como: visitas, reuniões, palestras, mobilizações e pesquisas. 

Um importante eixo metodológico do PDST é a Oficina, onde serão abordados os conteúdos e 

as atividades indicadas, utilizando-se do lúdico e da dimensão da cultura para o desenvolvimento de 

habilidades e percepções nos sujeitos. Nesse sentido, estão previstas ações que contemplem as 

necessidades socioeducativas de todo o grupo familiar, incluindo atividades específicas para mulheres, 

idosos, crianças e adolescentes.  

As atividades serão desenvolvidas na fase pós ocupação. 

O foco norteador das ações previstas será organizado a partir de quatro eixos: 

I)Mobilização, organização e fortalecimento social; II)Acompanhamento e gestão social da 

intervenção; III)Educação ambiental e patrimonial; IV) Desenvolvimento socioeconômico. 

As atividades do PDST têm alcance universal, compreendendo todas as famílias beneficiárias 

(144 famílias). No entanto, apesar do alcance universal foi calculada uma estimativa de público 

participante para cada atividade proposta, com base nas estatísticas de comparecimento nos projetos 

anteriores, os quais evidenciaram uma diminuição progressiva da participação dos beneficiários no 

período pós-ocupação. O cálculo desta estimativa foi necessário tendo em vista o desenvolvimento das 

atividades com padrão de qualidade e aproveitamento eficiente do gasto social público.  
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Serão utilizados como métodos de avaliação questionários respondidos pelos beneficiários e 

tabulados pela equipe da empresa, bem como registro fotográfico, lista de presença, diálogos durante 

as atividades e os registros das falas avaliativas dos sujeitos durante os Atendimentos Sociais. 

As atividades serão realizadas, sempre que possível, com os recursos físicos existentes e 

disponíveis no município como: projetor multimídia, sistema de som, microfones, notebooks. Nos casos, 

onde não houver, estes recursos disponíveis a empresa responsável pelo PDST deverá providenciá-los 

para a execução das atividades, conforme previsto na Portaria nº 21/2014 do Ministério das Cidades.  

Para este Projeto de Trabalho Social, a Portaria nº 21/2014 do Ministério das Cidades estima 

que 1 Técnico Social seja capaz de acompanhar o desenvolvimento das ações previstas. 

As atividades e ações deverão ser executadas conforme estePDST, construído pela Secretaria 

Municipal de Habitação e aprovado pela GIHAB - Gerência Executiva de Habitação - Caixa Econômica 

Federal. 

 

4.1 Ações / atividades do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST) 

 
A seguir, estão descritas as atividades propostas. Todas as ações serão desenvolvidas na fase 

pós-ocupação. No total, as atividades têm uma duração de 6 (seis) meses, a contar do momento de 

assinatura do contrato entre esta administração municipal e a empresa licitante. 

 

Etapa 1: Reunião de apresentação do PDST 
 

Objetivo:Informar aos beneficiários sobre as características do Plano de Desenvolvimento 

Socioterritorial do Residencial Andaluzia. Ressaltar a importância da participação das famílias no 

desenvolvimento das atividades. Apresentar as atividades que serão desenvolvidas, tendo como 

objetivo incentivar a convivência comunitária. 

 

Está prevista a aquisição de cadeiras para a realização das atividades do Trabalho Social. Tal 

aquisição justifica-se pelo fato de o Residencial não possuir os respectivos materiais de uso 

permanente.  

 

Fase: Pós-ocupação 
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Eixo: Mobilização organização e fortalecimento social 

Orientação Metodológica: 

 Explanação sobre o PMCMV e o PDST; 

 Apresentação da equipe técnica do projeto; 

 Apresentação das atividades propostas; 

 Incentivar a convivência comunitária. 

 Público Estimado: 144 famílias beneficiárias, residentes no empreendimento habitacional. 

 Indicador Quantitativo: Percentual (90%)do público estimado. 

 Meio de Verificação da Execução da Atividade: Lista de presença, relato e registro 

fotográfico.  

 Número de Atividades da Etapa:  1 Reunião. 

 Duração da Atividade: Essa atividade será realizada no Salão de Festas do Residencial 

Andaluzia, com os profissionais e horas técnicas previstas conforme quadro abaixo: 

 

PROFISSIONAL 
PLANEJAMENTO 

(h) 
EXECUÇÃO 

(h) 

HORAS / 
PROFISSIONAL 

(h) 

NÚMERO DE 
PROFISSIONAIS 

(N) 

QTDE DE HORAS 
DOS 

PROFISSIONAIS 
(h) 

NÚMERO DE 
ATIVIDADES 
DA ETAPA 

(N) 

TOTAL 
HORAS DA 
ETAPA (h) 

Responsável Técnica 6 2 8 1 8 1 8 

Técnica Social 5 2 7 1 7 1 7 

    
TOTAL DE HORAS DA ETAPA => 15 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro  

 

Etapa 2:  Mapeamento da rede socioassistencial 
 

Objetivo: Realizar mapeamento da rede socioassistencial do município tendo em vista o planejamento 

do Atendimento Social; Fazer contatos com as equipes de educação, assistência social, saúde, 

trabalho (PRONATEC) e mobilidade urbana; Agendar reuniões para fazer o reconhecimento dos 

serviços do território nas proximidades do empreendimento; Articular parcerias com instituições 

públicas, privadas e do terceiro setor. 

 

Fase: Pós-ocupação 

Eixo: Acompanhamento e gestão social da intervenção. 
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Orientação Metodológica: 

 Pesquisa; 

 Contatos telefônicos; 

 Reunião; 

 Apresentação do PDST e da Empresa executora. 

Público Estimado: até 15 instituições. 

Indicador Qualitativo:Socialização junto aos moradores das informações coletadas. 

Meio de Verificação da Execução da Atividade: Relatório e mapa para divulgação aos moradores. 

Número de Atividades da Etapa: 3 Reuniões. 

Duração da Atividade: Essa atividade será realizada no salão de festas doresidencial Andaluzia, com 

os profissionais e horas técnicas previstas conforme quadro abaixo: 

 

PROFISSIONAL 
PLANEJAMENTO 

(h) 
EXECUÇÃO 

(h) 

HORAS / 
PROFISSIONAL 

(h) 

NÚMERO DE 
PROFISSIONAIS 

(N) 

QTDE DE HORAS 
DOS 

PROFISSIONAIS 
(h) 

NÚMERO DE 
ATIVIDADES 
DA ETAPA 

(N) 

TOTAL 
HORAS DA 
ETAPA (h) 

Responsável Técnica 2 2 4 1 4 3 12 

Técnica Social 2 2 4 1 4 3 12 

    
TOTAL DE HORAS DA ETAPA => 24 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

Etapa 3: Atividade Sociocultural 
 

Objetivo:Promover a integração da comunidade por meio de atividades socioculturais, rua do lazer e 

mutirão de direitos. 

 

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Orientação Metodológica: 

 Atividades de lazer; 

 Jogos diversos; 
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 Grupo folclórico local; 

 Mutirão de direitos: ações em conjunto com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência 

Social e Habitação (para divulgação e orientações sobre projetos/programas); 

 Lanche. 

Público Estimado: 144 famílias. 

Indicador Quantitativo: 144 pessoas.  

Meio de Verificação da Execução da Atividade: Relato e registro fotográfico. 

Número de Atividades da Etapa: Um evento com duração de 4 horas, obrigatoriamente em um 

sábado ou domingo. 

Duração da Atividade: Essa atividade será desenvolvida no Residencial Andaluzia, com os 

profissionais e horas técnicas previstas conforme quadro abaixo. 

 

PROFISSIONAL 
PLANEJAMENTO 

(h) 

EXECUÇÃO 

(h) 

HORAS / 

PROFISSIONAL 

(h) 

NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

(N) 

QTDE DE HORAS 

DOS 

PROFISSIONAIS 

(h) 

NÚMERO DE 

ATIVIDADES 

DA ETAPA 

(N) 

TOTAL 

HORAS DA 

ETAPA (h) 

Responsável Técnica 10 4 14 1 14 1 14 

Técnica Social 10 4 14 1 14 1 14 

    
TOTAL DE HORAS DA ETAPA => 28 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B).  

 

Etapa 4: Relatórios mensais e final 
 

Objetivo:Produzir relatórios mensais e final para avaliar e acompanhar os resultados alcançados com 

as atividades desenvolvidas. No último mês, produzir 2 relatórios, sendo um relatório mensal 

correspondente ao último mês de execução do Trabalho Social e um final, resumindo e consolidando 

os grandes marcos conquistados pelo Trabalho Social. 

 

Fase: Pós-ocupação 

Eixo: Acompanhamento e gestão social da intervenção. 

Orientação Metodológica: 
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 Disponível no Caderno de Orientação Técnico Sociais (COTS) da CAIXA, anexo VI: Relatório de 

Acompanhamento do Trabalho Social e Relatório Final do Trabalho Social. 

Público Estimado: não se aplica. 

Número de Atividades da Etapa: Produção sistemática de relatórios e respectivas impressões, 

sempre em cópia duplicada nas quantidades, sendo um para a Prefeitura Municipal de Mafrae o outro 

para a CAIXA. 

Duração da Atividade: Essa atividade será realizada na sede da empresa responsável, com os 

profissionais e horas técnicas previstas conforme quadro abaixo. 

 

PROFISSIONAL PLANEJAMENTO (h) 
EXECUÇÃO 

(h) 

HORAS / 

PROFISSIONAL 

(h) 

NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

(N) 

QTDE DE HORAS 

DOS PROFISSIONAIS 

(h) 

NÚMERO DE 

ATIVIDADES 

DA ETAPA (N) 

TOTAL 

HORAS DA 

ETAPA (h) 

Responsável Técnica 0 8 8 1 8 7 56 

Técnica Social 0 8 8 1 8 7 56 

    
TOTAL DE HORAS DA ETAPA => 112 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

Etapa 5: Atendimento Social 
 

Objetivo:Realizar atendimento às demandas sociais dos beneficiários. Realizar atendimentos, 

orientações, visitas domiciliares, encaminhamentos, aos moradores nas diversas situações que se 

apresentarem no cotidiano familiar e no convívio comunitário, auxiliando diretamente as Comissões 

Temáticas e as lideranças na gestão sócio comunitária. 

 

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Acompanhamento e gestão social da intervenção. 

Orientação Metodológica: 

 Atendimento social aos moradores (individuais e coletivos). 

Público Estimado:144famílias 

Número de Atividades da Etapa: Atividade semanal, conforme a demanda.  
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Duração da Atividade: Os atendimentos serão realizados semanalmente, obrigatoriamente em horário 

e dia pré-fixado conforme a demanda local e acordados com a Prefeitura Municipal de Mafra, 

totalizando 6 horas semanais, por 16 semanas (4 meses da etapa pós-ocupação), num total de 96 

horas. Essa atividade será desenvolvida no salão de festas do Residencial Andaluzia com apenas uma 

das técnicas sociais, conforme quadro abaixo. 

 

PROFISSIONAL PLANEJAMENTO (h) 
EXECUÇÃO 

(h) 

HORAS / 

PROFISSIONAL 

(h) 

NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

(N) 

QTDE DE HORAS 

DOS PROFISSIONAIS 

(h) 

NÚMERO DE 

ATIVIDADES 

DA ETAPA (N) 

TOTAL 

HORAS DA 

ETAPA (h) 

Responsável Técnica 0 0 0 1 0 16 0 

Técnica Social 0 6 6 1 6 16 96 

    
TOTAL DE HORAS DA ETAPA => 96 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B).  

 

Etapa 6: Oficinas culturais e esportivas para crianças e adolescentes 
 

Objetivo: Incentivar a participação das crianças e adolescentes por meio de oficinas educativas e 

lúdicas que possam contribuir para conhecimento e valorização da cultura, como aspecto de 

transformação da realidade. 

 

Fase: Pós-ocupação 

Eixo: Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Orientação Metodológica: 

 Oficinas participativas; 

 Exposição de filmes educativos e debate; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Aulas de danças, fotográficas, grafite, entre outras que possam interagir com o público infantil e 

adolescente do território. 

Público Estimado:20 crianças e adolescentes por atividade, 60 pessoas. 

Indicador Quantitativo: Percentual (60%)do público estimado. 

Meio de Verificação da Execução da Atividade: Relato e registro fotográfico.  
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Número de Atividades da Etapa:Oficinas mensais desenvolvidas por 3 meses. 

Duração da Atividade: Essa atividade será desenvolvida no salão de festa do Residencial Andaluzia, 

com os profissionais e horas técnicas previstas conforme quadro abaixo. 

 

PROFISSIONAL 
PLANEJAMENTO 

(h) 

EXECUÇÃO 

(h) 

HORAS / 

PROFISSIONAL 

(h) 

NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

(N) 

QTDE DE HORAS 

DOS 

PROFISSIONAIS 

(h) 

NÚMERO DE 

ATIVIDADES 

DA ETAPA 

(N) 

TOTAL 

HORAS DA 

ETAPA (h) 

Responsável Técnica 0 0 0 1 0 3 0 

Técnica Social 2 2 4 1 4 3 12 

    
TOTAL DE HORAS DA ETAPA => 12 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

Etapa 7: Boletim Informativo 
 

Objetivo: Fortalecer a comunicação e a mobilização social por meio de Boletins informativos que 

possam fornecer aos moradores informações sobre as atividades desenvolvidas no PDST. 

 

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Mobilização, organização e fortalecimento social.  

Orientação Metodológica: 

 Seleção das notícias; 

 Redação dos textos; 

 Diagramação, impressão e distribuição do boletim. 

Público Estimado:144 famílias 

Número de Atividades da Etapa:3 Boletins bimestrais. 

Duração da Atividade: Boletins com distribuição bimestral. O material será desenvolvido nos meses: 

2, 4 e 6, conforme cronograma das atividades. Essa atividade será realizada na sede da empresa 

responsável, com os profissionais e horas técnicas previstas conforme quadro abaixo. 
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PROFISSIONAL PLANEJAMENTO (h) 
EXECUÇÃO 

(h) 

HORAS / 

PROFISSIONAL 

(h) 

NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

(N) 

QTDE DE HORAS 

DOS PROFISSIONAIS 

(h) 

NÚMERO DE 

ATIVIDADES 

DA ETAPA (N) 

TOTAL 

HORAS DA 

ETAPA (h) 

Responsável Técnica 0 0 0 1 0 3 0 

Técnica Social 0 5 5 1 5 3 15 

    
TOTAL DE HORAS DA ETAPA => 15 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

Etapa 8:  Capacitação dos beneficiários para o fortalecimento da gestão condominial 
 
Objetivo: Incentivar a participação dos beneficiários e prepará-los para o fortalecimento da gestão do 

condomínio. Promover encontros para possibilitar uma atuação contínua e permanente sobre as 

demandas dos sujeitos e do território. Realizar oficinas de capacitação, objetivando o desenvolvimento 

de diretrizes de gestão condominial.  

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Orientação Metodológica: 

 Palestras; 

 Reuniões; 

 Oficinas de capacitação; 

 Cartilha com orientações para organização e participação de lideranças. 

Público Estimado:30 pessoas x 3 atividades = 90 pessoas. 

Indicador Quantitativo: Percentual (75%)do público estimado. 

Meio de Verificação da Execução da Atividade: Lista de presença, relato e registro fotográfico.  

Número de Atividades da Etapa: 3 atividades: 3 atividades com 30 pessoas (Líderes por bloco). 

Desenvolver e entregar a cartilha com orientações para organização e participação de lideranças. 

 

As oficinas de capacitação serão divididas em 3 etapas. Segue abaixo conteúdo programático:  

 

Etapa 1: Direitos de cidadania (conceitos de cidadania, participação, direitos sociais e políticas 

públicas); Direito social ao acesso a habitação de interesse social (situação habitacional no Brasil, 
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Política e Sistema Nacional de Habitação, habitação de interesse social em Mafra); Programa Minha 

Casa Minha Vida (regras do programa, a quem se destina, papel dos agentes envolvidos, direitos e 

deveres das instituições envolvidas, benefício único e intransferível).  Esta oficina será realizada pela 

Assistente Social.  

 

Etapa 2: Lei de Condomínio; O papel do síndico (a); Direitos e deveres dos condôminos (Lei 4.591/64 – 

Lei 10.406/02); Orientações gerais (documentações e obrigações do Condomínio).  

 

Etapa 3: Noções básicas para administração financeira; Regimento interno; Assembleias; Reuniões de 

organização; Atas; Prestação de contas; Regras de convivência comunitária; Princípios de liderança, 

autonomia e organização.  

 

As oficinas 2 e 3 serão realizadas pelo profissional do direito e acompanhadas pela Assistente Social.  

Observação: Nesta etapa está previsto um palestrante com formação em nível superior na área de 

Administração ou Direito. O Palestrante participará de 2das 3 atividades previstas. 

Duração da Atividade: Essa atividade será desenvolvida no salão de festas do Residencial Andaluzia, 

com os profissionais e horas técnicas previstas conforme quadro abaixo. 

 

PROFISSIONAL PLANEJAMENTO (h) 
EXECUÇÃO 

(h) 

HORAS / 

PROFISSIONAL 

(h) 

NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

(N) 

QTDE DE HORAS 

DOS PROFISSIONAIS 

(h) 

NÚMERO DE 

ATIVIDADES 

DA ETAPA (N) 

TOTAL 

HORAS DA 

ETAPA (h) 

Responsável Técnica 2 0 2 1 2 3 6 

Técnica Social 2 2 4 1 4 3 12 

    
TOTAL DE HORAS DA ETAPA => 18 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

Etapa 9: Educação Sanitária e Ambiental 
 

Objetivo:Orientar aos participantes sobre a separação do lixo (resíduos sólidos e reciclados); abordar a 

importância da preservação do meio ambiente e da boa utilização dos recursos naturais. Para atingir 

aos objetivos desta atividade, serão desenvolvidas oficinas de reciclagem e socioculturais com temática 
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ambiental, exposição de material áudio visual para conscientização do uso racional dos recursos e 

formação de grupo para multiplicação de conhecimento.  

Fase: Pós-ocupação 

Eixo: Educação ambiental e patrimonial. 

Orientação Metodológica: 

 Palestra; 

 Oficina de reciclagem e sociocultural com temática ambiental; 

 Exposição de materiais áudio visual (para conscientização); 

 Dinâmica de grupo e expressão corporal; 

 Formação de grupo para multiplicação de conhecimento. 

 

Público Estimado:Público para palestra: 40 pessoas; Oficina: 40 pessoas. Total: 80 pessoas. 

Indicador Quantitativo: Percentual (60%)do público estimado 

Meio de Verificação da Execução da Atividade: Lista de presença, relato e registro fotográfico.  

Número de Atividades da Etapa:Essa etapa será desenvolvida em dois módulos: (Módulo I) 1 

Palestra; (Módulo II) 1 Oficina. 

Observação: Palestrante de educação ambiental (Palestrante com formação em nível superior nas 

áreas de Sociologia, Administração Pública, Direito, Geografia, Engenharia Sanitária, Agronomia, ou 

Serviço Social, com especialização em educação ambiental ou mestrado em área correlata à educação 

ambiental ou experiência comprovada de no mínimo 6 meses.  

Duração da Atividade: As atividades pós-ocupação serão desenvolvidas no salão de festas do 

Residencial Andaluzia, com os profissionais e horas técnicas previstas conforme quadro abaixo. 

 

 

 

PROFISSIONAL PLANEJAMENTO (h) 
EXECUÇÃO 

(h) 

HORAS / 

PROFISSIONAL 

(h) 

NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

(N) 

QTDE DE HORAS 

DOS PROFISSIONAIS 

(h) 

NÚMERO DE 

ATIVIDADES 

DA ETAPA (N) 

TOTAL 

HORAS DA 

ETAPA (h) 

Responsável Técnica 2 2 4 1 4 2 8 

Técnica Social 2 2 4 1 4 2 8 

    
TOTAL DE HORAS DA ETAPA => 16 
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Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

Etapa 10: Curso de Manipulação de Alimentos 
 

Objetivo:Esta atividade tem como embasamento teórico as boas práticas na manipulação de 

alimentos. Neste curso o aluno aprenderá sobre a qualidade no recebimento dos alimentos, bem como 

normas de higienização, armazenamento de matéria prima e produções culinárias, promovendo a 

segurança alimentar.  

 

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Desenvolvimento Socioeconômico. 

Orientação Metodológica: 

 Aulas teóricas; 

 Exercícios práticos. 

Público Estimado: 20 participantes 

Indicador Quantitativo: Percentual (90%)do público estimado. 

Meio de Verificação da Execução da Atividade: Lista de presença, relato e registro fotográfico.  

Número de Atividades da Etapa:O curso será dividido em três módulos e prevê como técnicas de 

execução aulas teóricas. Segue abaixo conteúdo programático para curso de formação de 30 horas (10 

encontros de 3 horas):  

Módulo I: Critérios de segurança nas etapas de produção de alimentos; Higiene no recebimento de 

matéria prima; Higiene no pré-preparo dos alimentos. (12horas- 4 encontros de 3 horas); 

Módulo II: Procedimentos de descongelamento de alimentos; Higiene dos alimentos, utensílios e 

equipamentos; Cuidados no armazenamento de produtos de limpeza (12 horas- 4 encontros de 3 

horas); 

Módulo III: Requisitos essenciais no projeto, nas áreas de manipulação de alimentos: forros, janelas, 

paredes, pisos, equipamentos, água, destino de resíduos, controle integrados de pragas.(6 horas- 2 

encontros de 3 horas).  
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Duração da Atividade: Essa atividade será desenvolvida no salão de festas do Residencial Andaluzia, 

com os profissionais e horas técnicas previstas conforme quadro abaixo. 

 

PROFISSIONAL PLANEJAMENTO (h) 
EXECUÇÃO 

(h) 

HORAS / 

PROFISSIONAL 

(h) 

NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

(N) 

QTDE DE HORAS 

DOS PROFISSIONAIS 

(h) 

NÚMERO DE 

ATIVIDADES 

DA ETAPA (N) 

TOTAL 

HORAS DA 

ETAPA (h) 

Responsável Técnica 0 0 0 1 0 1 0 

Técnica Social 6 0 6 1 6 1 6 

    
TOTAL DE HORAS DA ETAPA => 6 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

Etapa 11: Educação para segurança comunitária e formação de redes de solidariedade 
 

Objetivo: Incentivar a comunidade a se reunir para discutir, planejar, analisar e acompanhar as 

soluções de seus problemas, os quais se refletem na segurança pública. Fomentar a segurança 

comunitária por meio da organização dos beneficiários no território. Debater a importância da formação 

de redes de solidariedade no combate a violência e situações de risco social. 

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Educação ambiental e patrimonial 

Orientação Metodológica: 

 Palestra; 

 Oficinas; 

 Exposição de materiais áudio visuais. 

 

Público Estimado:Público para palestra: 40 pessoas; Oficina: 40 pessoas. Total: 80 pessoas. 

Indicador Quantitativo: Percentual (60%)do público estimado 

Meio de Verificação da Execução da Atividade: Lista de presença, relato e registro fotográfico.  

Número de Atividades da Etapa:Essa etapa será desenvolvida em dois módulos: (Módulo I) 1 

Palestra; (Módulo II) 1 Oficina. 

Observação: Para a execução desta etapa haverá articulação com a rede de segurança pública 

municipal.  
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Duração da Atividade: Essa atividade será desenvolvida no salão de festa do Residencial Andaluzia, 

com os profissionais e horas técnicas previstas conforme quadro abaixo. 

 

PROFISSIONAL PLANEJAMENTO (h) 
EXECUÇÃO 

(h) 

HORAS / 

PROFISSIONAL 

(h) 

NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

(N) 

QTDE DE HORAS 

DOS PROFISSIONAIS 

(h) 

NÚMERO DE 

ATIVIDADES 

DA ETAPA (N) 

TOTAL 

HORAS DA 

ETAPA (h) 

Responsável Técnica 0 0 0 1 0 1 0 

Técnica Social 3 2 5 1 5 2 10 

    
TOTAL DE HORAS DA ETAPA => 10 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B).  

Etapa 12: Idoso em foco 
 
Objetivo: Fomentar a integração comunitária e a qualidade de vida dos moradores idosos do território 

por meio da criação de um grupo, tendo em vista informar sobre os direitos da pessoa idosa e fomentar 

um espaço a partir do qual o grupo tenha a possibilidade de promover atividades recreativas e de 

socialização. 

 

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Mobilização, organização e fortalecimento social. 

Orientação Metodológica: 

 Fomentar a criação de um grupo de idosos no território; 

 Palestra sobre o Estatuto do Idoso; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Oficina sociocultural.  

Público Estimado:20 idosos x 2 atividades = 40 participantes. 

Indicador Quantitativo: Percentual (60%)do público estimado. 

Meio de Verificação da Execução da Atividade: Lista de presença, relato e registro fotográfico.  

Número de Atividades da Etapa:2 atividades com 2h de duração. 

Observação:Nesta etapa está previsto um profissional de nível superior ou graduando da área de 

ciências artísticas ou desportivas, com certificado de graduação ou ata de registro de aprovação de 
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defesa de TCC ou declaração de quitação de pendências com programa de graduação e aguardo de 

expedição de diploma: 2 horas de execução x 1 atividade.O Palestrante participará de uma das duas 

atividades previstas. 

Duração da Atividade: Essa atividade será desenvolvida no salão de festa do Residencial Andaluzia, 

com os profissionais e horas técnicas previstas conforme quadro abaixo. 

 

PROFISSIONAL PLANEJAMENTO (h) 
EXECUÇÃO 

(h) 

HORAS / 

PROFISSIONAL 

(h) 

NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

(N) 

QTDE DE HORAS 

DOS PROFISSIONAIS 

(h) 

NÚMERO DE 

ATIVIDADES 

DA ETAPA (N) 

TOTAL 

HORAS DA 

ETAPA (h) 

Responsável Técnica 0 0 0 1 0 2 0 

Técnica Social 2 2 4 1 4 2 8 

    
TOTAL DE HORAS DA ETAPA => 8 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

 

Etapa 13: Educação para prevenção de acidentes domésticos 
 

Objetivo: Fornecer às pessoas participantes noções básicas sobre acidentes domésticos, a prevenção 

necessária e os primeiros socorros.  

Fase: Pós-ocupação. 

Eixo: Educação ambiental e patrimonial 

Orientação Metodológica: 

 Palestra; 

 Exposição de materiais áudio visual. 

Público Estimado:80 pessoas. 

Indicador Quantitativo: Percentual (60%)do público estimado. 

Meio de Verificação da Execução da Atividade: Lista de presença, relato e registro fotográfico.  

Número de Atividades da Etapa:1 palestra. 

Observação: Para a execução desta etapa haverá articulação com o Corpo de Bombeiros do 

município. 
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Duração da Atividade: Essa atividade será desenvolvida no salão de festa do Residencial Andaluzia, 

com os profissionais e horas técnicas previstas conforme quadro abaixo. 

 

 

PROFISSIONAL PLANEJAMENTO (h) 
EXECUÇÃO 

(h) 

HORAS / 

PROFISSIONAL 

(h) 

NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

(N) 

QTDE DE HORAS 

DOS PROFISSIONAIS 

(h) 

NÚMERO DE 

ATIVIDADES 

DA ETAPA (N) 

TOTAL 

HORAS DA 

ETAPA (h) 

Responsável Técnica 0 0 0 1 0 1 0 

Técnica Social 3 2 5 1 5 1 5 

    
TOTAL DE HORAS DA ETAPA => 5 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B).  

 

Etapa 14: Pesquisa avaliativa 
 

Objetivo: Aplicar uma pesquisa censitária para avaliar o Trabalho Social e suas 

oportunidades/demandas para o futuro do residencial.  

Fase: Pós-ocupação 

Eixo: Acompanhamento e gestão social da intervenção 

Orientação Metodológica: 

 Aplicação de instrumentos de pesquisa; 

 Mobilização social; 

 Tabulação e sistematização dos dados 

Instrumentos de Avaliação:  

 Questionários quanti-qualitativos definidos a partir do desenvolvimento do Trabalho em campo. 

Público Estimado: 144 pessoas 

Número de Atividades da Etapa: A atividade terá início no mês 5 com término no mês 6. 

Duração da Atividade: Essa atividade será desenvolvida no Residencial Andaluzia, com os 

profissionais e horas técnicas previstas conforme quadro abaixo. 
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PROFISSIONAL PLANEJAMENTO (h) 
EXECUÇÃO 

(h) 

HORAS / 

PROFISSIONAL 

(h) 

NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

(N) 

QTDE DE HORAS 

DOS PROFISSIONAIS 

(h) 

NÚMERO DE 

ATIVIDADES 

DA ETAPA (N) 

TOTAL 

HORAS DA 

ETAPA (h) 

Responsável Técnica 4  0 4 1 4 1 4 

Técnica Social 4 13 17 1 17 1 17 

    
TOTAL DE HORAS DA ETAPA => 21 

 

Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

Etapa 15: Avaliação final do PDST 
 

Objetivo:Promover a reflexão dos beneficiários sobre o PDST, com o objetivo de desenvolver uma 

avaliação coletiva das atividades desenvolvidas. 

 

Fase: Pós-ocupação 

Eixo: Acompanhamento e gestão social da intervenção.  

Orientação Metodológica: 

 Socialização dos resultados da pesquisa censitária; 

 Dinâmica de grupo; 

 Momento de confraternização; 

Público Estimado: 144 famílias 

Indicador Quantitativo: Resultados da Pesquisa realizada na etapa 15. 

Meio de Verificação da Execução da Atividade: Relato e registro fotográfico.  

Número de Atividades da Etapa:Uma atividade com duração de 3 horas. 

Duração da Atividade: Essa atividade será desenvolvida no Residencial Andaluzia, com os 

profissionais e horas técnicas previstas conforme quadro abaixo. 

 

PROFISSIONAL PLANEJAMENTO (h) 
EXECUÇÃO 

(h) 

HORAS / 

PROFISSIONAL 

(h) 

NÚMERO DE 

PROFISSIONAIS 

(N) 

QTDE DE HORAS 

DOS PROFISSIONAIS 

(h) 

NÚMERO DE 

ATIVIDADES 

DA ETAPA (N) 

TOTAL 

HORAS DA 

ETAPA (h) 

Responsável Técnica 6 3 9 1 9 1 9 

Técnica Social 6 3 9 1 9 1 9 

    
TOTAL DE HORAS DA ETAPA => 18 
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Veja descrição dos itens, quantidades e custos desta atividade no Cronograma de Execução Físico 

Financeiro do Projeto de Trabalho Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo 

B). 

 

 

4.2 Regime de execução do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST) 

 

O regime de execução do PDST é do tipo empreitada global. A empresa responsável pela 

execução do PDST deverá realizar as atividades apontadas no capítulo 6.1 deste documento, seguindo 

o cronograma físico-financeiro descrito no capítulo 6.3. 

A prestação de contas dos serviços realizados será verificada por meio de relatórios, registros 

fotográficos, listas de presenças, vídeos ou outros instrumentos de comprovação. Quaisquer alterações 

propostas precisam ser autorizadas pela PMI e CAIXA. 

 

 
5.  EQUIPE DE TRABALHO SOCIAL 

 

A técnica social responsável do projeto na Prefeitura Municipal de Mafra é: 

NOME 
FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

ATRIBUIÇÃO 

NÚMERO DE HORAS 
ALOCADAS AO 

PDSTRESIDENCIAL 
ANDALUZIA 

Maria Terezinha 
Sokacheski 

Assistente SocialCRESS 
2634 – 12ªR 

Técnica Social 
Responsável 

04 horas semanais 

 
As empresas interessadas em participar desta licitação precisam obrigatoriamente estar 

inscritas no Conselho Regional de Serviço Social desta jurisdição, ou seja, CRESS-SC, bem 

como apresentar certidão emitida pelo CRESS-SC comprovando que a situação da empresa está 

devidamente regularizada. A execução de atividades de assessoria, consultoria, planejamento, 

capacitação e outros da mesma natureza em Serviço Social, como os do Trabalho Social, torna a 

inscrição em um Conselho Regional de Serviço Social da respectiva jurisdição uma obrigação legal, 

conforme o artigo 79 da Resolução n° 582 do CFESS-Conselho Federal de Serviço Social, de 1° de 
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julho de 2010.9As atividades profissionais de natureza do Serviço Social estão regulamentadas em Lei 

Federal, 8.662/1993.10 

As empresas interessadas em participar desta licitação precisam obrigatoriamente demonstrar 

que possuem atestado de capacidade técnica, comprovando a execução de atividades ligadas ao 

Projeto de Trabalho Social (PTS) no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV ou atividade similar 

em termos de ações e eixos, a saber: mobilização, organização e fortalecimento social; 

acompanhamento e gestão social da intervenção; educação ambiental e patrimonial; desenvolvimento 

socioeconômico. A equivalência do atestado será julgada pela comissão de licitação nomeada. 

As empresas interessadas em participar desta licitação precisam 

OBRIGATORIAMENTEapresentar declaração que ateste que NÃO POSSUEM em seu quadro 

societário servidor público da ativa em nível municipal, estadual ou federal, seja este concursado ou 

comissionado;OBRIGATORIAMENTEapresentar declaração que ateste que NÃO POSSUEM em seu 

quadro funcional servidor público, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia 

mista, seja este concursado ou comissionado.11 

As empresas interessadas em participar desta licitação precisam 

OBRIGATORIAMENTEapresentar declaração que ateste que NÃO POSSUEM em seu quadro 

societário pessoal ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por 

matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção; 

OBRIGATORIAMENTEapresentar declaração que ateste queNÃO POSSUEM em seu contrato social 

ou quadro funcional quaisquer servidores deste Município. 

As empresas interessadas em participar desta licitação precisam obrigatoriamente demonstrar 

que possuem em sua equipe técnica no mínimo 1 (um) componente com certificado do curso de 

formação em Trabalho Social em Programas de Habitação de Interesse Social, emitido pelo Programa 

                                                 
9
 Resolução n° 582, de 1° de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 02/07/2010 - Art. 79: “É OBRIGATÓRIO 

o registro das Pessoas Jurídicas de direito público ou privado, já constituídas ou que vierem a se constituir, com a finalidade 
básica de prestar serviços em assessoria, consultoria, planejamento, capacitação e, outros da mesma natureza em Serviço 
Social, nos Conselhos Regionais de Serviço Social, de suas respectivas jurisdições, para que possam praticar quaisquer 
atos de natureza profissional”.  
10A Lei Federal 8.662/1993 regulamenta o campo de atuação do Assistente Social (artigos 4° e 5°) e garante às 

organizações registradas no CRESS um certificado que as habilita a atuarem na área de Serviço Social (artigo 18). 
11Lei Federal 12.708, Art. 18.NÃO PODERÃO SER DESTINADOS RECURSOS PARA ATENDER A DESPESAS COM: 
VIII - pagamento, a qualquer título, a agente público da ativa por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência 
técnica ou assemelhados, à conta de quaisquer fontes de recursos; XII - pagamento, a qualquer título, a empresas privadas 
que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados; 
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Nacional de Capacitação das Cidadesdo Ministério das Cidades, num total de 120 (cento e vinte) horas; 

ou certificados de outros cursos do Programa Nacional de Capacitação das Cidadesdo Ministério das 

Cidades, com carga horária, individual ou somados todos os certificados, de no mínimo 120 (cento e 

vinte) horas. A equivalência dos certificados será julgada pela comissão de licitação nomeada. 

A equipe técnica da empresa responsável pelo PDST do processo licitatório deverá ser 

composta por: 

Responsável Técnico:Profissional formado em nível de graduação em Serviço Social, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Serviço Social desta jurisdição,12 ou seja, CRESS-SC13;com 

certidão emitida pelo CRESS-SC comprovando que a situação do profissional está devidamente 

regularizada; com Pós-graduação em Serviço Social, ou Política Social, ou área afim, como Psicologia, 

Sociologia, Educação, Administração Pública, do tipo lato sensu com no mínimo 360 horas, incluindo 

defesa de monografia ou TCC ou, strictu sensu no mínimo em nível de mestrado, obrigatoriamente com 

registro profissional ativo e regular;com atestado de experiência profissional como responsável 

técnico/coordenador técnico em atividades ligadas ao Projeto de Trabalho Social (PTS) no 

Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV ou atividade similar em termos de ações e eixos, a 

saber: mobilização, organização e fortalecimento social; acompanhamento e gestão social da 

intervenção; educação ambiental e patrimonial; desenvolvimento socioeconômico. A equivalência do 

atestado será julgada pela comissão de licitação nomeada. 

Técnico Social: Um profissionalformado em nível de graduação em Serviço Social,devidamente 

registrado no Conselho Regional de Serviço Social desta jurisdição,14 ou seja, CRESS-SC15; com 

certidão emitida pelo CRESS-SC comprovando que a situação do profissional está devidamente 

                                                 
12Conforme Art. 27 da Resolução n° 582, de 1° de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 02/07/2010: “Para 
os Assistentes Sociais habilitados, de acordo com o artigo 2º da Lei 8.662 de 07 de junho de 1993, exercerem a profissão, É 
OBRIGATÓRIA a inscrição no Conselho Regional de Serviço Social - CRESS, de sua área de ação, independentemente do 
seu enquadramento funcional na instituição”. 
13Conforme Art. 33 da Resolução n° 582, de 1° de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 02/07/2010: “O 
exercício da profissão simultâneo, por período superior a 90 (noventa) dias corridos, fora da área de jurisdição do CRESS 
em que o profissional tenha inscrição principal, TAMBÉM OBRIGA A INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA no Conselho 
competente”. 
14Conforme Art. 27 da Resolução n° 582, de 1° de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 02/07/2010: “Para 
os Assistentes Sociais habilitados, de acordo com o artigo 2º da Lei 8.662 de 07 de junho de 1993, exercerem a profissão, É 
OBRIGATÓRIA a inscrição no Conselho Regional de Serviço Social - CRESS, de sua área de ação, independentemente do 
seu enquadramento funcional na instituição”. 
15Conforme Art. 33 da Resolução n° 582, de 1° de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 02/07/2010: “O 

exercício da profissão simultâneo, por período superior a 90 (noventa) dias corridos, fora da área de jurisdição do CRESS 
em que o profissional tenha inscrição principal, TAMBÉM OBRIGA A INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA no Conselho 
competente”. 



 

                                  Prefeitura do Município de Mafra 
                                     ESTADO DE SANTA CATARINA 
                              PRAÇA DESEMBARGADOR FLÁVIO TAVARES, Nº 12  TELEFONE / FAX – 0XX-47-3641-4000 CEP:  89300-000  www.mafra.sc.gov.br 

  

                                          

 

   Página 111 de 141 

 

 

  

regularizada; ouformado em nível de graduação emSociologia; preferencialmente com Pós-graduação 

em Serviço Social, ou Política Social, ou área afim, como Psicologia, Sociologia, Educação, 

Administração Pública, do tipo lato sensu com no mínimo 360 horas, incluindo defesa de monografia ou 

TCC ou, strictu sensu no mínimo em nível de mestrado; com atestado de experiência16 em 

atividades ligadas ao Projeto de Trabalho Social (PTS) no Programa Minha Casa Minha Vida – 

PMCMV ou atividade similar em termos de ações e eixos, a saber: mobilização, organização e 

fortalecimento social; acompanhamento e gestão social da intervenção; educação ambiental e 

patrimonial; desenvolvimento socioeconômico. A equivalência do atestado será julgada pela comissão 

de licitação nomeada. 

 
6. ORÇAMENTO 

 

ITEM OBRAS PDST TOTAL 

Repasse/Financiamento - R$ 87.298,93 R$ 87.298,93 

Contrapartida (Financeira) - - - 

Contrapartida (Bens e serviços) - - - 

Outros - - - 

TOTAL - R$ 87.298,93 R$ 87.298,93 

 

O valor de R$ representa87.298,93(Oitenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa 

e três centavos)1,5% (um inteiro e cinquenta centésimos de por cento) previstos pelo FAR para a 

execução do PDST. 

O valor de R$ 87.298,93(Oitenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e três 

centavos) engloba as despesas diretas de execução e o BDI (despesas indiretas), na seguinte relação: 

                                                 
16

O termo “experiência” para o técnico social admite, conforme entendimento do CFESS/CRESS, quaisquer experiências, 
sejam elas:  
- Experiências profissionais, ou seja, experiências após a emissão do diploma e registro profissional; 
- Experiências na temática ou experiências comprovadas, ou seja, experiências anteriores a conclusão do curso de 
graduação, desde que se comprove tratar-se de estágio curricular obrigatório; ou ainda,de contrato como educador social 
em projeto coordenado por assistente social, devidamente registrada no Conselho de sua Jurisdição; ou ainda, de 
participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão na temática de habitação de interesse social ou mobilização 
comunitária, coordenado por assistente social, devidamente registrada no Conselho de sua Jurisdição. Neste caso, a 
experiência, ou experiência comprovada ou experiência na temática será mensurada a partir do trabalho ou vivência 
realizada junto a área de habitação de interesse social ou mobilização comunitária, sem vinculação específica a 
determinada habilitação profissional. 
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Despesas diretas: 80% (Oitenta por cento), correspondentes a R$ 69.839,14 (Sessenta e nove 

mil oitocentos e trinta e nove reais e quatorze centavos).  

BDI (Despesas indiretas): 25% (Vinte e cinco por cento) das Despesas Diretas, 

correspondentes a R$ 17.459,78(Dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito 

centavos). 

Total do PDSTCondomínio Andaluzia: 100% (cem por cento), correspondentes a R$ 

87.298,93(Oitenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos).  

Observação I: O valor da hora de trabalho da Responsável técnica, profissional em nível de 

Pós-Graduação, era de R$ 131,41 para o ano de 2013. Com a correção do Índice ICV DIEESE para o 

ano de 2014 (período de agosto de 2013 a julho de 2014) acumulado em 6,63%, o valor da hora 

técnica foi reajustado para R$ 139,84. Para esse projeto, o valor considerado foi de R$140/hora 

técnica. A tabela correspondente aos honorários está disponível em: 

<http://www.cfess.org.br/arquivos/tabela-honorarios-2013>. 

Observação II: O valor da hora de trabalho da Técnica Social, profissional em nível de 

Graduação, era de R$ 92,65 para o ano de 2013. Com a correção do Índice ICV DIEESE para o ano de 

2014 (período de agosto de 2013 a julho de 2014) acumulado em 6,63%, o valor da hora técnica foi 

reajustado para R$ 98,79. Para esse projeto, o valor considerado foi de R$ 90/hora técnica. 

Detalhes da formação de preços para as atividades, bem como da composição do BDI, 

podem ser encontrados no Cronograma de Execução Físico Financeiro do Projeto de Trabalho 

Social (Anexo A) e seu respectivo detalhamento financeiro (Anexo B). 

 

 

7. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação deve ser realizada ao término de cada atividade, devendo conter os resultados 

obtidos em relação as ações desenvolvidas com a população beneficiária. É necessário a aplicação de 

instrumentos para avaliar a satisfação dos beneficiários quanto ao PDST e a intervenção física 

implantada (moradia infraestrutura, sistema de saneamento, equipamentos coletivos, entre outros), 

criação e/ou fortalecimento de laços comunitários, percepção de mudanças e na qualidade de vida.  

http://www.cfess.org.br/arquivos/tabela-honorarios-2013
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A partir deste processo de monitoramento e avaliação as ações poderão ser redirecionadas. Em 

decorrência da dinâmica comunitária e das demandas que se apresentarem, o cronograma e as 

atividades/ações do projeto poderão ser reprogramados.  

Haverá também a produção de relatórios mensais de acompanhamento, onde serão registradas 

as atividades realizadas/ou não durante o período, contendo o material de divulgação, lista de 

presença, registro fotográfico, registros de execução das atividades.  

Os relatórios, monitoramento e avaliação estão sob responsabilidade da empresa a ser 

contratada, sendo estes elaborados com diferentes informações coletadas nas atividades e ações. Ao 

fim do projeto será produzido um relatório final de avaliação. A equipe técnica da empresa responsável 

pela execução e avaliação do PDST deverá realizar avaliações dos objetivos alcançados, avaliando se 

as ações planejadas foram executadas em conformidade com o esperado. 
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CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS 

 
 

a) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA II 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O PTS LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA II - RESIDENCIAL 142 CASAS TÉRREAS 

ETA
PA 

DESCRIÇÃO: DESPESAS DIRETAS FASE EIXO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 
10 

MÊS 
11 

MÊS 12 TOTAL 

1 Reunião de apresentação do PTS PRÉ MOF
S 

760                       760,00 

2 Reunião de Integração e Organização PRÉ MOF
S 

5.734                       5.734,0
0 3 Mapeamento da Rede Socioassistencial PRÉ AGSI 1.305 1.305                     2.610,0
0 4 Relatórios Mensais e Final PRÉ; 

PÓS 
AGSI 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 1.900 9.160,0

0 5 Orientação de Lideranças PRÉ MOF
S 

  1.320                     1.320,0
0 6 Educação Sanitária e Ambiental PRÉ; 

PÓS 
EDAP   4.154 3.179 1.830                 9.163,0

0 7 Sorteio das Unidades Habitacionais PRÉ AGSI   0                     0,00 

8 Reunião Informativa PRÉ MOF
S 

  6.192                     6.192,0
0 9 Solenidade e Entrega das Chaves PRÉ AGSI   0                     0,00 

10 Assembleia Ordinária PÓS MOF
S 

    3.210                   3.210,0
0 11 Atendimento Social PÓS AGSI     1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 10.800,

00 12 Orçamento Familiar PÓS EDAP     1.280                   1.280,0
0 13 Organização e fortalecimento social: 

capacitação de lideranças 
PÓS MOF

S 
      2.160 2.160 2.170             6.490,0

0 14 Oficinas culturais para crianças e 
adolescentes 

PÓS MOF
S 

      950 950 950 950 950 950       5.700,0
0 15 Boletim Informativo PÓS MOF

S 
        955 955 955 955 955 955 955 955 7.640,0

0 16 Idoso em Foco PÓS MOF
S 

        810   810   810   810   3.240,0
0 17 Inclusão produtiva, econômica e social PÓS DESE               5.700 5.700 5.700 5.690   22.790,

00 18 Educação para a Saúde e Qualidade de Vida PÓS EDAP                 2.930       2.930,0
0 19 Avaliação Final do PTS PÓS AGSI                       5.751 5.751,0
0 
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SUBTOTAL DESPESAS DIRETAS => 81,9
8% 

8.459,
00 

13.631
,00 

9.409,
00 

6.680,
00 

6.615,
00 

5.815,
00 

4.455,
00 

9.345,
00 

13.085
,00 

8.395,
00 

9.195,
00 

9.686,0
0 

104.770
,00 

C
Á

LC
U

LO
 B

D
I (

D
ES

P
ES

A
S 

IN
D

IR
ET

A
S)

 

Lucro Presumido 7,00
% 

722,29 1.163,
91 

803,41 570,3
9 

564,8
4 

496,5
3 

380,4
0 

797,94 1.117,
29 

716,82 785,1
3 

827,06 8.946,0
0 Despesas Administrativas 0,90

% 
92,87 149,65 103,30 73,34 72,62 63,84 48,91 102,59 143,65 92,16 100,9

5 
106,34 1.150,2

0 Despesas Financeiras 0,90
% 

92,87 149,65 103,30 73,34 72,62 63,84 48,91 102,59 143,65 92,16 100,9
5 

106,34 1.150,2
0 Despesas Imprevistas 0,57

% 
58,85 94,83 65,46 46,47 46,02 40,46 30,99 65,01 91,03 58,41 63,97 67,39 728,90 

ISS 5,00
% 

515,92 831,36 573,86 407,4
2 

403,4
5 

354,6
6 

271,7
1 

569,96 798,06 512,02 560,8
1 

590,76 6.390,0
0 PIS 0,65

% 
67,07 108,08 74,60 52,96 52,45 46,11 35,32 74,09 103,75 66,56 72,91 76,80 830,70 

COFINS 3,00
% 

309,55 498,82 344,32 244,4
5 

242,0
7 

212,8
0 

163,0
3 

341,98 478,84 307,21 336,4
9 

354,45 3.834,0
0 SUBTOTAL CÁLCULO BDI (DESPESAS INDIRETAS) => 18,0

2% 
1.859,

41 
2.996,

30 
2.068,

24 
1.468,

36 
1.454,

08 
1.278,

22 
979,2

8 
2.054,

17 
2.876,

28 
1.845,

35 
2.021,

20 
2.129,1

3 
23.030,

00 TOTAL DESPESAS DIRETAS + BDI (DESPESAS INDIRETAS) => 100
% 

10.318
,41 

16.627
,30 

11.477
,24 

8.148,
36 

8.069,
08 

7.093,
22 

5.434,
28 

11.399
,17 

15.961
,28 

10.240
,35 

11.21
6,20 

11.815,
13 

127.800
,00  

EIXOS OBRIGATÓRIOS, CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DAS CIDADES N° 21 DE 22 DE 
JANEIRO DE 2014 

LEGENDA DESCRIÇÃO 

MOFS Mobilização, organização e fortalecimento social 

AGSI Acompanhamento e gestão social da intervenção 

EDAP Educação ambiental e patrimonial 

DESE Desenvolvimento socioeconômico 

      

FASES DO PTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 

PRÉ Fase pré-ocupação 

PÓS Fase pós-ocupação 

PRÉ; PÓS Fase pré-ocupação e pós-ocupação 

      

Obs.: 
Despesas Imprevistas: 0,570347%; arredondado: 
0,57% 
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b) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  DO RESIDENCIAL OURO VERDE 

 
Eixo Eta

pa 

Descrição da 

Etapa 

Valor 

Total 

0

1 

0

2 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

FASE PRÉ-OCUPAÇÃO/OBRAS 
EIXO I: 

MOBILIZAÇÃO 

ORGANIZACION

AL E 

FORTALECIMEN

TO SOCIAL 

 

1.1  Reunião de 
orientações 
gerais para 
as famílias; 

R$ 0,00               

1.2 Reuniões 
institucionais 
de 
articulação 
dos serviços 
públicos para 
atendimento 
das famílias; 

R$ 0,00               

1.3 Reunião de 
repasse de 
informações 
sobre a oferta 
e localização 
de serviços 
públicos e 
orientações 
sobre a 
diferença 
entre morar 
em cada e 
apartamento; 
 

R$ 0,00               
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1.4 Reunião de 
Apresentação 
do Manual do 
proprietário; 
explicação do 
contrato a ser 
assinado e 
orientação 
para a 
vistoria do 
imóvel; 

R$ 0,00               

1.5 Evento de 
Sorteio das 
Unidades 
Habitacionais 
e 
agendamento 
das vistorias; 

R$ 0,00               

1.6 Assinatura 
dos 
Contratos; 

R$ 0,00               

1.7 Reunião para 
apresentação 
da versão 
preliminar do 
Regimento 
Interno e 
Convenção 
do 
Condomínio, 
formação de 
chapas para 

R$ 0,00               
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eleição do 
síndico; 

1.8 Eleição do 
Síndico, do 
Conselho e 
escolha de 
representante 
de bloco; 

R$ 0,00               

E
IX

O
 I
I:

 A
C

O
M

P
A

N
H

A
M

E
N

T
O

 E
 G

E
S

T
Ã

O
 S

O
C

IA
L

 D
A

 I
N

T
E

R
V

E
N

Ç
Ã

O
 

 

2.1 Visita das 
famílias ao 
empreendime
nto; 

R$ 0,00               

2.2 Vistoria das 
Unidades 
Habitacionais 
e assinatura 
do Termo de 
Vistoria; 

R$ 0,00               

2.3 Evento de 
Entrega das 
Chaves, do 
Manual do 
Proprietário, 
assinatura do 
Termo de 
Recebimento 
e 
agendamento 
das 
mudanças; 

R$ 0,00               

2.4 Acompanham
ento da 

R$ 0,00               
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Mudança das 
famílias; 

FASE PÓS-OCUPAÇÃO/ PÓS – OBRA   
EIXO I: 

MOBILIZAÇÃO 

ORGANIZACION

AL E 

FORTALECIMEN

TO SOCIAL 

 

1.1 Palestra 
sobre 
liderança e 
sua 
importância 
na 
organização 
comunitária; 

R$ 
5.520,0
0 

   R$ 
5.520,0
0 

          

1.2 Evento: 
Conhecendo 
meu Vizinho; 

R$ 
18.508,
00 

      R$ 
18.508,
00 

       

EIXO II: 
ACOMPANHAME
NTO E GESTÃO 
SOCIAL DA 
INTERVENÇÃO 

 

 

2.1 

 

 

Acompanham
ento mensal 
das famílias e 
atendimento 
em 
 plantão 
social; 

R$ 
50.249,
18 

  R$ 

4.187,

44 

R$ 

4.187,

44 

R$ 

4.187,

43 

R$ 

4.187,

43 

R$ 

4.187,

43 

R$ 

4.187,4

3 

R$ 

4.187,

43 

R$ 

4.187,

43 

R$ 

4.187,

43 

R$ 

4.187,

43 

R$ 

4.187,

43 

R$ 

4.187,

43 

EIXO III: 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E 
PATRIMONIAL 

 

3.1 Palestra 
sobre 
conservação 
do 
patrimônio; 

R$ 
5.520,0
0 

  R$ 
5.520,
00 

           

3.2 Palestra e 
entrega de 
cartilha sobre 
Planejamento 
Financeiro 
Familiar; 

R$ 
8.532,0
0 

    R$ 
8.532,
00 
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3.3 Palestra 
Sobre 
Reciclagem e 
Preservação 
Ambiental; 
 

R$                
18.297,
50 

      
R$                
18.297
,50 

        

3.4 Palestra 
Sobre 
Segurança 
Comunitária 
e prevenção 
de acidentes 
domésticos; 
 

R$ 
5.520,0
0 

       R$ 
5.520,0
0 

      

3.5 Palestra 
Sobre 
Higiene e 
Hábitos 
saudáveis; 

R$ 
11.203,
22 

         R$ 
11.203
,22 

    

3.6 Palestra 
Sobre Álcool 
e Drogas e o 
relacionamen
to familiar; 

R$ 
6.060,0
0 

           R$ 
6.060,
00 

  

3.7 Desvendando 
o mundo dos 
livros; 

R$ 
12.665,
00 

  R$ 

1.055,4

1 

R$ 

1.055,4

1 

R$ 

1.055,4

1 

R$ 

1.055,4

1 

R$ 

1.055,4

2 

R$ 

1.055,42 
R$ 

1.055,

42 

R$ 

1.055,4

2 

R$ 

1.055,

42 

R$ 

1.055,4

2 

R$ 

1.055,

42 

R$ 

1.055,

42 

3.8 Aula de 
zumba; 

R$ 
2.160,0
0 

    R$ 

720,00 

R$ 

720,00 
R$ 

720,00 
       

3.9 Atividade 
física sênior - 

R$ 
2.160,0

    R$ 

720,00 

R$ 

720,00 
R$ 

720,00 
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Ginástica 
para terceira 
idade; 

0 

Eixo IV: 
DESENVOLVIM
ENTO 
SOCIOECONÔ
MICO 

4.1 Divulgação 
de cursos 
profissionaliz
antes; 

R$ 0,00               

4.2 Parceria com 
o Sistema 
Nacional de 
Empregos – 
SINE; 

R$ 0,00               

4.3 Curso 
maquiagem; 

R$ 
2.250,0
0                           

           R$ 
2.250,
00                              

  

4.4 Curso 
Jardinagem e 
horta; 

R$                          
11.745,
00 

       R$                          
11.745,0
0 

      

4.5 Curso 
Manicure e 
Pedicure; 

R$                          

12.410,1

0 

         R$                          

12.410,

10 

    

Total Despesas Diretas 

 R$        
172.800,00    

 R$      
10.762
,85  

 R$   
10.762
,85  

 R$    
15.214
,84  

 R$   
24.980
,34  

 R$    
25.190
,85  

 R$      
22.507,
85  

 R$   
5.242,
85  

 R$   
28.856
,17  

 R$   
5.242,
85  

 R$   
13.552
,85  

 R$   
5.242,
85  

 R$   
5.242,
85 

Total Despesas Indiretas R$ 

43.200,00 
  

R$ 
2.690,

71 

R$ 
2.690,

71 

R$ 
3.803,

71 

R$ 
6.245,

09 

R$ 
6.297,

71 

R$ 
5.626,9

6 

R$ 
1.310,

71 

R$ 
7.214,

04 

R$ 
1.310,

71 

R$ 
3.388,

21 

R$ 
1.310,

71 

R$ 
1.310,

71 
Total Geral R$ 

216.000,0

0 
  

R$ 
13.453

,56 

R$ 
13.453

,56 

R$ 
19.018

,55 

R$ 
31.225

,43 

R$ 
31.488

,56 

R$ 
28.134,

81 

R$ 
6.553,

56 

R$ 
36.070

,21 

R$ 
6.553,

56 

R$ 
16.941

,06 

R$ 
6.553,

56 

R$ 
6.553,

56 
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c) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  DO RESIDENCIAL ANDALUZA 

 
ANEXO A | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O PDST - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL DO RESIDENCIAL ANDALUZIA | 144 APARTAMENTOS 

PDST 

ETAPA DESCRIÇÃO: DESPESAS DIRETAS FASE EIXO % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL 

1 Reunião de apresentação do PDST PÓS MOFS 8,11% 7.078            R$ 7.078,00 

2 Mapeamento da Rede Socioassistencial PÓS AGSI 3,22% 2.810            R$ 2.810,00 

3 Atividade Sociocultural PÓS MOFS 10,14% 8.852            R$ 8.852,00 

4 Relatórios Mensais e Final PÓS AGSI 15,40% 1.920  1.920  1.920  1.920  1.920  3.840  R$ 13.440,00 

5 Atendimento Social PÓS AGSI 12,39%   4.334  2.160  2.160  2.160    R$ 10.814,14 

6 Oficinas culturais e esportivas para crianças e adolescentes PÓS MOFS 3,13%   910  910  910      R$ 2.730,00 

7 Boletim Informativo PÓS MOFS 2,78%   810    810    810  R$ 2.430,00 

8 Capacitação dos beneficiários para o fortalecimento da gestão condominial PÓS MOFS 4,74%   1.380  2.760        R$ 4.140,00 

9 Educação Sanitária e Ambiental PÓS EDAP 3,99%   1.740  1.740        R$ 3.480,00 

10 Curso de Manipulação de Alimentos PÓS DESE 7,35%     3.445  2.970      R$ 6.415,00 

11 Educação para a segurança comunitária e formação de redes de solidariedade PÓS EDAP 2,04%       1.780      R$ 1.780,00 

12 Idoso em Foco PÓS MOFS 1,10%       480  480    R$ 960,00 

13 Educação para prevenção de Acidentes Domésticos PÓS EDAP 0,63%         550    R$ 550,00 

14 Pesquisa avaliativa PÓS AGSI 2,51%         2.190    R$ 2.190,00 

15 Avaliação Final do PDST PÓS AGSI 2,49%           2.170  R$ 2.170,00 

SUBTOTAL DESPESAS DIRETAS => 80,00% R$ 20.660,00 R$ 11.094,14 R$ 12.935,00 R$ 11.030,00 R$ 7.300,00 R$ 6.820,00 R$ 69.839,14 
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A
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Despesas Operacionais e Administrativas 4,35% 898,71  482,60  562,67  479,81  317,55  296,67  R$ 3.038,00 

Despesas Financeiras 1,00% 206,60  110,94  129,35  110,30  73,00  68,20  R$ 698,39 

Imprevistos 3,00% 619,80  332,82  388,05  330,90  219,00  204,60  R$ 2.095,17 

COFINS 3,00% 619,80  332,82  388,05  330,90  219,00  204,60  R$ 2.095,17 

PIS/PASEP 0,65% 134,29  72,11  84,08  71,70  47,45  44,33  R$ 453,95 

ISS 5,00% 1.033,00  554,71  646,75  551,50  365,00  341,00  R$ 3.491,96 

Lucro 8,00% 1.652,80  887,53  1.034,80  882,40  584,00  545,60  R$ 5.587,13 

SUBTOTAL CÁLCULO BDI (DESPESAS INDIRETAS) => 25,00% R$ 5.165,00 R$ 2.773,54 R$ 3.233,75 R$ 2.757,50 R$ 1.825,00 R$ 1.705,00 R$ 17.459,79 

TOTAL DESPESAS DIRETAS + BDI (DESPESAS INDIRETAS) => 100,00% R$ 25.825,00 R$ 13.867,68 R$ 16.168,75 R$ 13.787,50 R$ 9.125,00 R$ 8.525,00 R$ 87.298,93 

 
 

ANEXO A | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O PDST - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL DO RESIDENCIAL ANDALUZIA | 144 APARTAMENTOS 

ETAPA DESCRIÇÃO: DESPESAS DIRETAS POR CATEGORIA % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL 

1 RECURSOS HUMANOS 48,35% 9.570  6.370  6.830  6.340  6.900  6.200  R$ 42.210,00 

2 RECURSOS MATERIAIS 17,60% 6.708  3.924  2.445  1.390  280  620  R$ 15.367,14 

3 SERVIÇO DE TERCEIROS 14,05% 4.382  800  3.660  3.300  120  0  R$ 12.262,00 

SUBTOTAL DESPESAS DIRETAS POR CATEGORIA => 80,00% R$ 20.660,00 R$ 11.094,14 R$ 12.935,00 R$ 11.030,00 R$ 7.300,00 R$ 6.820,00 R$ 69.839,14 

 
ANEXO A | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O PDST - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL DO RESIDENCIAL ANDALUZIA | 144 APARTAMENTOS 

ETAPA DESCRIÇÃO: DESPESAS DIRETAS POR EIXO % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL 

1 MOFS: Mobilização, organização e fortalecimento social 30,00% 15.930  3.100  3.670  2.200  480  810  R$ 26.190,00 

2 AGSI: Acompanhamento e gestão social da intervenção 36,00% 4.730  6.254  4.080  4.080  6.270  6.010  R$ 31.424,14 

3 EDAP: Educação ambiental e patrimonial 6,66% 0  1.740  1.740  1.780  550  0  R$ 5.810,00 

4 DESE: Desenvolvimento socioeconômico 7,35% 0  0  3.445  2.970  0  0  R$ 6.415,00 

SUBTOTAL DESPESAS DIRETAS POR EIXO=> 80,00% R$ 20.660,00 R$ 11.094,14 R$ 12.935,00 R$ 11.030,00 R$ 7.300,00 R$ 6.820,00 R$ 69.839,14 
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EIXOS OBRIGATÓRIOS, CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DAS CIDADES N° 21 DE 22 DE 

JANEIRO DE 2014 

LEGENDA DESCRIÇÃO 

MOFS Mobilização, organização e fortalecimento social 

AGSI Acompanhamento e gestão social da intervenção 

EDAP Educação ambiental e patrimonial 

DESE Desenvolvimento socioeconômico 

      
FASES DO PTS - PROJETO DE TRABALHO SOCIAL 

PÓS Fase pós-ocupação 
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ANEXO II 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2016 

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016 
MODELO DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO LEIS TRABALHISTAS 

 

 

DECLARAÇÃO 

 
________________________________________ (NOME DO LICITANTE), CNPJ-ME Nº 
_____________________________,, sediada _____________________________( ENDEREÇO 
COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores de (18) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem 
como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta de menores de 16 (dezesseis) 
anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos. 
 
 
..................., .....de .........de...... 

 
 
 

NOME: ______________________________________ 

CPF: ________________________________ 

ASSINATURA: ________________________________ 

 

 

 

Ressalva: Constar na declaração no caso da empresa empregar menor, a partir de 14 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz.  
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ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2016 
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE IDONEIDADE 
 

 
 
A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________, sediada _____________________________, através de seu 

representante legal, o Sr. (a) _____________________________, (qualificação) portador(a) da 

Carteira de Identidade nº _____________ e CPF nº __________________, residente e domiciliado na 

Rua _______________________, nº , bairro __________, CEP _____________, cidade de 

_________________, Estado de ________________., DECLARA, sob as penas da lei, para fins do 

disposto no § 2º, do art. 32, da Lei 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

sua habilitação no Processo Licitatório n.º 014/2016,  Tomada de Preço N.º 004/2016 do MUNICÍPIO 

DE MAFRA, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

____________, em ____ de ______________ de 2016.  

 

____________________________________________ 

(Nome da empresa, do Declarante e sua Assinatura) 
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 ANEXO IV 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2016 

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016 
DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DO CONTRATO 

 
 
 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________, sediada _____________________________, por 

intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº _____________ e CPF nº ______________________, DECLARA para 

fim específico de futura contratação com o MUNICÍPIO DE MAFRA,  considerando o Processo 

Licitatório n.º 014/2016, Tomada de Preço n.º 004/2016, que o instrumento será assinado 

pelo Sr. (a) _________________________________, (qualificação) portador(a) da Carteira de 

Identidade nº _____________ e CPF nº __________________, residente e domiciliado na Rua 

_______________________, nº , bairro __________, CEP _____________, cidade de 

_________________, Estado de ________________. 

 

 

______________, em _____ de _____________de 2016.  

 

_______________________________________________ 

(Nome da empresa, do Declarante e sua Assinatura) 
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ANEXO V 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2016 

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016 
MODELO DE PARA PROPOSTA COMERCIAL 

 
 

APRESENTAMOS PROPOSTA PARA O PROCESSO LICITATÓRIO Nº ____/2016, DO MUNICÍPIO 

DE MAFRA/SC, CONFORME SEGUE: 

 
A(O) [DADOS EMPRESARIAIS, CONTENDO CNPJ, REGISTRO PROFISSIONAL DA EMPRESA NO 

CRESS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL, ENDEREÇO COMPLETO], neste ato 

representado(a) por [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE, CPF, RG, PROFISSÃO, 

REGISTRO PROFISSIONAL SE HOUVER], empresa licitante da Tomada de Preços [NÚMERO DA 

TOMADA DE PREÇO], apresenta nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação, 

acatando todas as estipulações consignadas no Edital e seus Anexos. 

 

Lotes Descrição do Lote Preço Total 

Lote 01 

Contratação de empresa para prestação de serviços técnico especializados no 

desenvolvimento do Projeto no Loteamento Santa Terezinha II no município de 

Mafra, sob coordenação e supervisão técnica da Secretaria Municipal de Habitação 

do município de Mafra, conforme Projeto e Cronograma de Execução. 

R$ 127.800,00 

Lote 02 

Contratação de empresa para prestação de serviços técnico especializados no 

desenvolvimento do Projeto no RESIDENCIAL OURO VERDE no município de 

Mafra, sob coordenação e supervisão técnica da Secretaria Municipal de Habitação 

do município de Mafra, conforme Projeto e Cronograma de Execução. 

R$ 216.000,00 

Lote 03 

Contratação de empresa para prestação de serviços técnico especializados no 

desenvolvimento do Projeto no RESIDENCIAL ANDALUZIA no município de Mafra, 

sob coordenação e supervisão técnica da Secretaria Municipal de Habitação do 

município de Mafra, conforme Projeto e Cronograma de Execução. 

R$ 87.298,93 

 

Anexar à proposta de preço detalhada conforme termo de referencia de cada lote e o 

Cronograma físico financeiro do licitante para os Projetos. 

Declaro que todos os materiais a serem utilizados atendem a todas as especificações e normas 

da ABNT e do INMETRO. 

Obs: No preço cotado já estão incluídos: todos os materiais e mão de obra necessária, eventuais 

vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras 

quaisquer que incidam sobre a contratação e BDI. 
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Banco: [Indicar o banco com número, agência e conta corrente pessoa jurídica para crédito]. 

Validade da Proposta Comercial: 60(sessenta) dias. 

 

 

[LOCAL E DATA] 

 

___________________________________________ 

[RESPONSÁVEL] 

[CARGO] 

[CPF, RG, E REGISTRO PROFISSIONAL, SE HOUVER] 

 

Observação 1: Os Anexos devem ser produzidos obrigatoriamente em papel timbrado da empresa, e 

conter o carimbo da empresa ao lado da assinatura do responsável. 

 

 

 

 
 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) DIAS. 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO COM O SETOR PÚBLICO 

 

A(O) [DADOS EMPRESARIAIS, CONTENDO CNPJ, REGISTRO PROFISSIONAL DA EMPRESA NO 

CRESS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL, ENDEREÇO COMPLETO], neste ato 

representado(a) por [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE, CPF, RG, PROFISSÃO, 

REGISTRO PROFISSIONAL SE HOUVER], empresa licitante da Tomada de Preços [NÚMERO DA 

TOMADA DE PREÇO],DECLARA EXPRESSAMENTE, sob as penas da lei, bem como das demais 

previstas no futuro contrato, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Ademais, DECLARA 

EXPRESSAMENTE que reconhece a inteira responsabilidade deste Contratado/Compromissário sobre 

a fiscalização desta vedação, conforme Art. 20, XII, Lei 12.708/2012. 

 

 

[LOCAL E DATA] 

 

___________________________________________ 

[RESPONSÁVEL] 

[CARGO] 

[CPF, RG, E REGISTRO PROFISSIONAL, SE HOUVER] 

 

 

Observação 1: O ANEXO  deve ser produzido obrigatoriamente em papel timbrado da empresa, e 

conter o carimbo da empresa ao lado da assinatura do responsável. 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

 

A(O) [DADOS EMPRESARIAIS, CONTENDO CNPJ, REGISTRO PROFISSIONAL DA EMPRESA NO 

CRESS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL, ENDEREÇO COMPLETO], neste ato 

representado(a) por [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE, CPF, RG, PROFISSÃO, 

REGISTRO PROFISSIONAL SE HOUVER], empresa licitante da Tomada de Preços [NÚMERO DA 

TOMADA DE PREÇO],DECLARA EXPRESSAMENTE, sob as penas da lei, bem como das demais 

previstas no futuro contrato, que, caso sejamos adjudicados, disponibilizaremos para a execução dos 

futuros serviços, os seguintes profissionais: 

 

a) Preposto responsável para contatos com o Município Contratante: [NOME COMPLETO DO 

REPRESENTANTE, CPF, RG, PROFISSÃO, REGISTRO PROFISSIONAL SE HOUVER], 

 

b) 01 (um) responsável técnico-social com formação acadêmica em nível de graduação e pós-

graduação em Serviço Social, em nome de: [NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL, CPF, RG, 

PROFISSÃO, REGISTRO PROFISSIONAL NO CRESS, ENDEREÇO COMPLETO]. 

 

c) 01 (um) técnico-social com formação acadêmica em Serviço Social,em nome de:[NOME 

COMPLETO DO PROFISSIONAL, CPF, RG, PROFISSÃO, REGISTRO PROFISSIONAL NO CRESS, 

ENDEREÇO COMPLETO]. 

 

Os profissionais acima citados, nas alíneas a, b, e c, assumem seus compromissos de aceitação, 

através de assinaturas neste documento, conforme abaixo apresentados. 

 

Outrossim, declaramos, sob as penas contratuais, que os profissionais acima listados irão atender, 

suficientemente e de forma plenamente adequada, a todas as condições do futuro contrato, no que se 

refere à capacidade técnica e operativa, tanto na execução, como na conclusão dos serviços, nos 

prazos estabelecidos, em conformidade com o Projeto Básico, objeto desta licitação. 

 

[LOCAL E DATA] 

___________________________________________ 

[RESPONSÁVEL] 

[CARGO] 

[CPF, RG, E REGISTRO PROFISSIONAL, SE HOUVER] 
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ANEXO VII CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA 

 

 

 

 

 

Por esta aceitação, declaro ciência dos termos acima declarados pela licitante, me comprometo à 

aceitação de minha indicação, firmando o compromisso de ser o responsável técnico pelos serviços, 

caso a Licitante seja contratada para esta licitação. 

 

 

___________________________________________ 

[NOME DA RESPONSÁVEL TÉCNICA] 

[CARGO: RESPONSÁVEL TÉCNICA] 

[CPF, RG, E REGISTRO PROFISSIONALNO CRESS] 

 

 

___________________________________________ 

[NOME DA TÉCNICA SOCIAL] 

[CARGO: TÉCNICA SOCIAL] 

[CPF, RG, E REGISTRO PROFISSIONALNO CRESS] 

 

Observação 1: O ANEXO deve ser produzido obrigatoriamente em papel timbrado da empresa, e 

conter o carimbo da empresa ao lado da assinatura do responsável. 

Observação2: Independente do fato de que o preposto, responsável técnica e técnica social possam 

ser sócios(as) da empresa licitante, a assinatura de todos os membros da equipe técnica é 

OBRIGATÓRIA NO ANEXO . 

Observação 3: Acompanham obrigatoriamente ao ANEXO : a carteira de registro profissional no 

CRESS dos membros da equipe técnica; o certificado de quitação de pendências financeiras no 

CRESS; o diploma de pós-graduação (mínimo) da responsável técnica, o diploma de graduação 

(mínimo) da técnica social; o currículo vitae da equipe; os atestados de capacidade técnica da equipe 

técnica; o contrato de trabalho entre os membros da equipe técnica e a empresa licitante. Os 

documentos da equipe técnica podem ser apresentados em original, cópia autenticada em cartório ou 

cópia simples autenticada por servidor público do município de Mafra. 

Observação 4: Pode haver coincidência entre o preposto e um dos dois membros da equipe técnica. 
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ANEXO VIII 

 

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - 1988, ARTIGO 7°, INCISO XXXIII 

 

 

A(O) (DADOS EMPRESARIAIS, CONTENDO CNPJ, REGISTRO PROFISSIONAL DA EMPRESA NO 

CRESS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL, ENDEREÇO COMPLETO), neste ato 

representado(a) por [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE, CPF, RG, PROFISSÃO, 

REGISTRO PROFISSIONAL SE HOUVER],empresa licitante da Tomada de Preços [NÚMERO DA 

TOMADA DE PREÇO], relativos ao Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, Loteamento Santa 

Terezinha II, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de 

outubro de 1999, DECLARA EXPRESSAMENTE, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a 

norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, 

regulamentada e que não será utilizada mão de obra de menores de dezoito (18) anos de idade em 

trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não será utilizada mão de obra de menores de 

dezesseis (16) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendizes. 

 

 

(LOCAL E DATA) 

 

 

 

___________________________________________ 

(RESPONSÁVEL) 

(CARGO) 

(CPF, RG, E REGISTRO PROFISSIONAL, SE HOUVER) 

 
 

Observação 1: O ANEXO D deve ser produzido obrigatoriamente em papel timbrado da empresa, e 

conter o carimbo da empresa ao lado da assinatura do responsável. 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL 

 

 

 

A(O)(DADOS EMPRESARIAIS, CONTENDO CNPJ, REGISTRO PROFISSIONAL DA EMPRESA NO 

CRESS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL, ENDEREÇO COMPLETO), neste ato 

representado(a) por [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE, CPF, RG, PROFISSÃO, 

REGISTRO PROFISSIONAL SE HOUVER],DECLARA EXPRESSAMENTE, possuir disponibilidade 

de profissionais para acompanhar e gerenciar as atividades e ações propostas no Projeto de 

Intervenção e também, profissionais capacitados para executar as atividades e ações previstas no 

edital Tomada de Preços (NÚMERO DA TOMADA DE PREÇO). 

 

(LOCAL E DATA) 

 

 

 

___________________________________________ 

(RESPONSÁVEL) 

(CARGO) 

(CPF, RG, E REGISTRO PROFISSIONAL, SE HOUVER) 

 
 

Observação 1: O ANEXO  deve ser produzido obrigatoriamente em papel timbrado da empresa, e 

conter o carimbo da empresa ao lado da assinatura do responsável. 

Observação 2: Acompanham obrigatoriamente ao ANEXO  a declaração de registro da empresa no 

CRESS, contendo nome da empresa e registro. Pode ser apresentado em original, cópia autenticada 

em cartório ou cópia simples autenticada por servidor público do município de Mafra. 

Observação 3: Acompanham obrigatoriamente ao ANEXO  documento comprobatório de quitação de 

obrigações financeiras com o CRESS para o ano de 2016. Pode ser apresentado em original, cópia 

autenticada em cartório ou cópia simples autenticada por servidor público do município de Mafra. 
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ANEXO X 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2016 

MINUTA CONTRATUAL 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº.../2016. 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM 
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MAFRA/SC E A EMPRESA 
....................... 

 
Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que fazem o 
Município de Mafra/SC, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF, sob o 
número 83.102.509/0001-72, estabelecida na Praça Desembargador Flávio Tavares, nº 12 
Bairro  Centro - Mafra/SC, aqui representado pelo Sr. Wellington Roberto Bielecki, Prefeito 
Municipal, doravante denominada de “Contratante”, e de outro lado a 
empresa..........................., pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua  
................................, na cidade de ............., inscrita no CNPJ sob o nº ........................, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a). ....................... 
representante legal da empresa (ou outro com poderes para tanto), portador(a) da Carteira 
de Identidade RG n° ......... e inscrito(a) no CPF sob o nº ......................................,,doravante 
chamada de “Contratada”, fica ajustado, mediante as cláusulas abaixo, o seguinte:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL  
O presente instrumento de contrato rege-se pelo que dispõe o art. 54, da lei n. 8.666, de 21 
de junho de 1993 (atualizada pela lei n. 8.883, de 08 de junho de 1994), e, especialmente, 
pelo que consta do capítulo III (arts. 54-80) e dos termos do edital de Tomada de Preços nº 
004/2016, que passa a fazer parte integrante deste contrato, e, bem assim, do que está 
esculpida na proposta da Contratada.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  
O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada em empreendimentos 
habitacionais de interesse social, para execução do Trabalho Técnico Social no Residencial 
Santa Terezinha II, Residencial Anda Luzia e Residencial Ouro Verde  – Programa Minha 
Casa Minha Vida - no Município de Mafra - SC, com recursos da Caixa Econômica Federal, 
através da Secretaria Municipal de Habitação,  de acordo com o memorial descritivo, 
projetos e demais anexos deste Edital de Tomada de Preços nº 004/2016. 
2.1. O serviço não poderá ser iniciado sem a aprovação do Cronograma Físico-Financeiro, sem 
a emissão da Ordem de Serviço. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE RECEBIMENTO  
3.1- Solicitação:  
3.1.1 - A Contratante fará a solicitação do objeto DE ACORDO COM A DEFINIÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA, após emissão da Ordem de Serviço. 
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3.1.1.1 - Após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO a contratada terá prazo máximo de 12(doze) 
meses consecutivos para a conclusão dos serviços. 
3.2- Local e forma de execução:  
Os serviços solicitados à Contratada deverão ser executados e entregues conforme consta do 
edital e anexos da licitação.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
A execução do presente contrato correrá pela seguinte Dotação Orçamentária.  
 
366 - 1 . 12001 . 15 . 451 . 12 . 2.166 . 0 . 339000 Aplicações Diretas 
 
 CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  
5.1. Pelo objeto descrito na Cláusula Segunda deste Contrato, o CONTRATANTE pagará ao 
CONTRATADO, o valor de R$ (.........).  
5.2. É parte integrante deste contrato a proposta da licitante vencedora.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
6.1. O presente contrato terá início na data de sua assinatura, pelas Partes, e vigorará até  a 
data de 31.12.2016, podendo ser prorrogado conforme disposto na Lei Federal 8.666/1993.  
 
CLÁUSULA SETIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS  
7.1. O CONTRATADO se obriga a reparar ou refazer os produtos/serviços que se 
apresentarem com vício de qualidade, fornecendo todos os materiais e serviços 
eventualmente utilizados, sem qualquer custo adicional aos valores contratados.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO  
8.1. O pagamento será feito pelo Município de Mafra com prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da respectiva nota fiscal, desde que conferido e aceito.  
8.2. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o 
documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de nota de 
correção, não devendo ser computado esse intervalo de tempo, para efeito de qualquer 
reajuste ou atualização do valor contratado.  
8.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações 
advindas do fornecimento dos produtos, nem implicará em aceitação dos produtos em 
desacordo com o previsto neste Edital e seus anexos.  
8.4. O Município poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes casos:  
I. Paralisação do fornecimento por parte da CONTRATADA, até o reinício.  
II. Entrega de produtos com prazo de validade vencido até que sejam trocados.  
III. Existência de qualquer débito para com o Município até que seja efetivamente pago ou 
descontado de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante o Município.  
IV. Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização do 
Município.  
9.5. No pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos devidos na forma da 
legislação, em especial o INSS e ISS.  
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9.6. A contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal, no original 
ou em fotocópia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS.  

 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO  
9.1. A supervisão do presente contrato será feita pela Contratante, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, através do setor de engenharia, quais se incumbirão das 
anotações e posterior comunicação dos atos praticados pela Contratada.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  
A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e 
seus adendos além de: 
10.1. Fornecer a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer 
informações e/ou esclarecimentos sobre o objeto do presente contrato. 
10.2. Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de 
sua responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente 
contrato, inclusas as sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do 
cumprimento do contrato. 
10.3. A empresa contratada assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 
serviços que efetuará, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra assim 
como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos 
decorrentes da realização destes serviços, causados a Prefeitura Municipal de Mafra/SC ou a 
terceiros. 
10.4. A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e normas de 
segurança e higiene do trabalho.  
10.5. A empresa contratada providenciará às suas custas a realização de todos os ensaios, 
verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos, 
que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 
10.6. A empresa contratada assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos 
trabalhistas e sociais decorrentes da execução dos serviços. 
10.7. O presente contrato não será de nenhuma forma fundamento para a constituição de 
vínculo trabalhista para a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionário, 
preposto ou terceiros que a contratada colocar a serviço. 
10.8. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços que 
serão feitas por técnicos da Licitante, fornecendo as informações e demais elementos 
necessários. 
10.9. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do 
mesmo. 
10.10. A contratada deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com a redação que lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999. 
10.11. Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o 
presente contrato. 
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10.12. A Contratada não poderá sub-empreitar o total dos serviços à ela adjudicados, sendo-
lhe, entretanto, permitido fazê-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
do Contrato, continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância 
das obrigações contratuais, sendo necessária a autorização prévia desta Secretaria. 
10.13. Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos 
comprobatórios, devendo estes serem do domicílio ou sede da proponente, sob pena de 
sustação do pagamento, em caso de não apresentação 
a) regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certidão Negativa de 
Tributos Federais e Negativa da Dívida Ativa da União; 
b) Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
c) Certidão Negativa de Débito para com o INSS; 
d) Certificado de Regularidade do FGTS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  
Obriga-se a Contratante: 
11.1. Ao pagamento do objeto do contrato, em conformidade com o disposto na cláusula 
sexta.  
11.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;  
11.3.. Notificar o contratado por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a 
ocorrer em função dos produtos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE CONTRATUAL  
Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis. Entretanto poderão ser 
reajustados a partir de decorridos 12 (doze) meses da data efetiva da proposta, conforme 
estabelece a Lei Federal nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
Nenhuma alteração contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigência, do projeto ou 
das especificações, será efetuada sem autorização da Licitante. Em se tratando de acréscimo 
de obras, embora devidamente autorizado pela Licitante, não poderá ultrapassar  50% 
(cinqüenta por cento) se reforma, e 25% (vinte e cinco por cento) para obras e serviços, do 
valor global deste Contrato de acordo com o art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666 de 
21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores 
13.1. As alterções contratuais se darão por meio de aditamento e deverão respeitar o trâmite 
administrativo e a legislção estadual vigente. 
13.2. Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início 
e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força 
maior ou de fatos de responsabilidade desta Secretaria. 
13.2.1. Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos 
parciais e ao prazo final, serão encaminhados por escrito à esta Secretaria um dia após o 
evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por 
escrito, 30 (trinta) dias antes de findar o prazo final e em ambos os casos com justificação 
circunstanciada, com documentos comprobatórios, análise e justificativa da fiscalização. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO  
A rescisão do presente contrato dar-se-á na forma e pelos motivos constantes da Seção V - da 
inexecução e da rescisão dos contratos, artigos 77-80, seus incisos e parágrafos, da lei n. 
8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 
UNILATERAL  
Rescindido o Contrato na forma do art. 79, I, da Lei 8666/93, é facultado ao CONTRATANTE:  
I. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Administração;  
II. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos;  
III. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES  
16.1 O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigação decorrente do contrato ou 
instrumento convocatório sujeitará a Contratada à multa de mora, sem prejuízo das demais 
sanções, que será aplicada na forma seguinte: 
a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,2% sobre o valor total do 
contrato; 
b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,4% sobre o valor total do 
contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do Município de Mafra. 
16.2 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste contrato, o Município 
de Mafra poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações legais bem como das multas e 
penalidades previstas neste edital ou no contrato, cumuladas ou não às seguintes sanções: 
a) advertência por escrito, quando o Contratado deixar de atender determinações necessárias 
à regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução do objeto contratado/licitado; 
b) multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, quando a falta for em decorrência ao não atendimento da solicitação de correção 
apontadas pela advertência escrita (exemplos de aplicação da multa: quando a contratada se 
negar em refazer o serviço executado de forma irregular; empregar materiais que 
comprometam a qualidade dos serviços, ou que não atendam as especificações descritas no 
memorial descritivo; prejudicar o serviço da fiscalização; descumprir clausulas contratuais e 
instrumento convocatório, dentre outras falhas apontadas pela fiscalização do Município).  
c) impedimento de licitar e contratar com o Município de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, na hipótese em que o Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade 
da proposta: não celebrar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não mantiver a 
proposta; falhar ou fraudar a execução do contrato;  comportar-se de modo inidôneo;  
cometer fraude fiscal; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
na forma da Lei, perante o Município de Mafra. 
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16.3 O valor da multa aplicada poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente 
devidos pelo Município ou ainda, ou recolhido no Serviço de Tributação deste Município, ou 
ainda, judicialmente; 
16.4 As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o descumprimento do 
estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente 
comprovado e aceito pelo Município de Mafra.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO E DO FORO  
17.1. Vincula-se o presente contrato ao Edital de Tomada de Preços nº 004/2016, a proposta 
da Contratada, aos documentos constantes no Processo Físico e no que couber ou no que 
este instrumento for omisso, às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações. 
17.2. Fica eleito o foro da cidade de Mafra/SC, com prevalência sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais, pertinentes à execução presente 
Contrato.  
 
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma.  
 
Mafra/SC, 00 de ............... de 2.016 
 
 

 

_________________________ __________________________ 
Wellington Roberto Bielecki      (EMPRESA)       
Prefeito Municipal      (REPRESENTANTE LEGAL) 
CONTRATANTE       (CARGO/FUNÇÃO) 
        CONTRATADA 
 
___________________________ 
Rodney Luiz Medeiros 
Secretário Municipal de Administração  
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª_______________________                 2ª________________________ 
Nome:                                           Nome:  
CPF N°                                                       CPF N° 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 

             KÁTIA APARECIDA BORGES SALIBA 
Secretária Municipal de Assistência Social e 

Secretária Municipal de Habitação 
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Visto e aprovado pelo Procurador Geral 
 
 
 
 
 

Jeison Maikel Kwitschal 
OAB/SC 31.463 

 

  


