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1. OBJETIVO 

Estas Orientações Técnicas têm por objetivo caracterizar o objeto a ser contratado, detalhar suas 
especificações e orientar a prestação de serviços, no que diz respeito a:  

a) Estabelecer que a prestação de serviços deva, obrigatoriamente, obedecer às normas, especificações e 
procedimentos orientadores dos processos de desenvolvimento, aprovação e avaliação de produtos e serviços, 
a partir dos seguintes parâmetros: 

a.1)  Este documento (Orientações Técnicas); 

a.2)  Legislação pertinente; 

a.3) Procedimentos e diretrizes da URBEL, para elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial nos Eixos Mobilização, Organização e Fortalecimento Social; Acompanhamento Social e Gestão 
Social da Intervenção; Educação Ambiental e Patrimonial e Desenvolvimento Econômico; 

a.4) Planilhas de composição de custos lançadas no Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos - SGEE 
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI e divulgada no site 
www.pbh.gov.br/Secretarias/SMOBI/URBEL/DocumentosTécnicos/ComposiçãodePreços;  

a.5) Termo de Referência da licitação. 

b) Estabelecer o nível de qualidade prevista para os serviços, com base nos elementos que constituem o 
presente. 

2. ESCOPO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIOTERRITORIAL 

2.1 FASES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL  

O Plano de Desenvolvimento Socioterritorial – PDST é um dos produtos do Trabalho Técnico Social, inserido 
na fase pós-obras, conforme pode ser evidenciado no quadro resumo a seguir.  

O Plano de Desenvolvimento Socioterritorial – PDST deverá manter observância às etapas do seu 
desenvolvimento, conforme especificado no item 3.2.C deste documento.  

 

 

 

 

 

 

http://www.pbh.gov.br/Secretarias/SMOBI/URBEL/DocumentosTécnicos/ComposiçãodePreços
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PRODUTOS E 

SERVIÇOS 

PRÉ-OBRAS OBRAS PÓS-OBRAS 

Elaboração do Projeto de 

Trabalho Social Preliminar 

– PTS-P. 

Elaboração, aprovação e 

execução propriamente 

dita do Projeto de 

Trabalho Social - PTS 

Contratação do Plano de 

Desenvolvimento 

Socioterritorial – PDST 

por meio de procedimento 

licitatório 

Desenvolvimento dos 

diversos planos e suas 

estratégias, a partir da 

integração dos eixos de 

ações do PTS. 

Realização e 

acompanhamento da 

seleção das famílias para 

os residenciais do 

PMCMV. 

Elaboração de proposta 

para execução do Plano 

de Desenvolvimento 

Socioterritorial – PDST. 
Elaboração e 

Implementação do PDST 

na macroárea do 

residencial do PMCMV. 

 

Acompanhamento do 

cronograma de obras para 

conclusão e entrega dos 

residenciais do PMCMV. 

Desenvolvimento dos 

processos que irão 

consolidar as bases da 

vida em condomínio – 

Pré-Morar e Pós-Morar. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO E DO ENTORNO IMEDIATO  

 

A área de intervenção e entorno imediato do trabalho social consistirá na macroárea do Residencial Manaus. A 
macroárea de influência do Residencial Manaus é a inserida no polígono delimitado pela linha de cor azul no 
mapa da página a seguir (Figura 01). 

Segundo material produzido pelo Ministério das Cidades em curso realizado em parceria com a Universidade 
Federal de Santa Catarina uma macroárea para o trabalho social em intervenções destinadas à demanda 
aberta é uma: 

“região relativamente homogênea de vulnerabilidades e riscos sociais, que inclui uma 
ou mais áreas de intervenção física, próximas ao seu entorno com o qual tal(ais) 
área(s) de intervenção interage(m) para acesso aos serviços e equipamentos 
públicos, ao mercado de trabalho, à organizações sociais (comunitárias, ONGs e 
movimentos sociais).” (p. 238)1 

A macroárea de abrangência do Residencial Manaus foi delimitada considerando-se os equipamentos públicos, 
especialmente as áreas de abrangência dos centros de saúde, dos Centros de Referência em Assistência 

                                                           
1
 Brasil. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação . Curso de capacitação : trabalho social em programas de habitação de 

interesse social / Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação . – 2. ed. Brasília: MCidades/SNH ; [Florianópolis] : 
NUTE/UFSC, 2014. 
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Social - CRAS, da Educação e do transporte público, bem como as áreas de comércio que concentram os 
moradores da região e o tipo de ocupação predominante na mesma. 

Neste sentido, a macroárea do residencial coincide integralmente com a área de abrangência do CRAS, 
incluindo todo o polígono do Bairro Granja de Freitas e dois trechos do Bairro Taquaril fronteiriços com aquele 
Bairro. A área se caracteriza pela predominância da ocupação por residenciais verticalizados de habitação de 
interesse social, com exceção dos dois trechos do Bairro Taquaril, que foram incluídas por nelas se localizarem 
áreas de comércio frequentemente acessadas pela população da área. Além disso, à macroárea também se 
inclui a área de abrangência do Centro de Saúde Granja de Freitas que possui características similares quanto 
aos serviços públicos e ao perfil socioeconômico da população. 

O Bairro Granja de Freitas surgiu com a implantação de conjuntos habitacionais construídos no âmbito da 
Política Municipal de Habitação de Belo Horizonte a partir do final da década de 1990 e anos 2000. Em função 
disto, o Bairro apresenta uma baixa densidade demográfica e uma divisão de ruas e glebas bem definidas, com 
muitos espaços vazios, áreas verdes e etc., ao contrário do Conjunto Taquaril, que possui alto adensamento, 
ruas e lotes irregulares e pouco espaço aberto. 

Segundo o Plano Global da Urbel, o Conjunto Taquaril é dividido em 14 setores, sendo que parte do setor 12 e 
os setores 13 e 14 pertencem à região conhecida como Castanheiras, município de Sabará. Antes da sua 
ocupação esta área pertencia à antiga Fazenda Taquaril, que seria destinada a construção de um condomínio 
de luxo no final da década de 1970, mas o projeto foi inviabilizado devido ao relevo acidentado do local. 

A partir de então, a ocupação teve início em 1981 na área que pertencia a Companhia de Desenvolvimento 
Urbano do Estado de Minas Gerais (CODEURB), até então parcelada em sítios.  De acordo com moradores 
mais antigos, por volta de 1984 iniciou-se um grande movimento de luta por moradia na região. No Centro de 
Ação Comunitária do Bairro Alto Vera Cruz (CAC – Vera Cruz) – ícone desta luta – reuniram-se cerca de oito 
mil famílias carentes “sem-casa”, oriundas de todas as regiões de Belo Horizonte em busca do direito à 
moradia. 

Após esta ocupação inicial, o Conjunto cresceu desordenadamente, com ocupações em áreas verdes, margens 
de córregos e áreas de risco geológico iminente, problema agravado pelo tipo de solo do local (filitoso, que é 
bastante susceptível à erosão, quando diretamente exposto às intempéries). O adensamento também se deu 
pela subdivisão informal de lotes, que atualmente comportam duas ou mais famílias cada. 

Em função da origem de seus moradores – população beneficiada pela PMH no Bairro Granja de Freitas e a 
própria luta que constituiu o Bairro Taquaril – há muitas lideranças populares e movimentos organizados na 
macroárea, por exemplo, muitos movimentos de luta pela moradia tem sede neste bairro. 
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Figura 01 – Macroárea de Abrangência do Residencial Manaus 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO RESIDENCIAL MANAUS  

O Residencial Manaus foi construído em uma área total de 8.711,53 m², na Rua 328, nº 1981 e nº 1993 - Bairro 
Vera Cruz, Regional Leste de Belo Horizonte - MG. 

De acordo com a Figura 02 observa-se que o Residencial Manaus foi construído em uma área muito próxima 
aos residenciais Amazonas e Orgulho de Minas II, também do Minha Casa Minha Vida faixa 1. Isto possibilita a 
integração de muitas atividades do trabalho social dos três residenciais, bem como de demais residenciais 
construídos no território pela Política Habitacional de Belo Horizonte por meio de outros programas, tais como 
Pró-Moradia do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.  

O Residencial Manaus está situado na porção leste do Bairro Granja de Freitas, no limite com a porção norte 
do Bairro Conjunto Taquaril. Estes bairros se localizam na Regional Leste de Belo Horizonte e limitam-se ao sul 
com os Bairros Castanheiras e Cidade Jardim Taquaril, a leste com os Bairros Alto Vera Cruz e Taquaril, ao 
norte com o Bairro Vila da Área e a oeste com o Município de Sabará. Esta área pertencia a Sabará e sua 
ocupação é relativamente recente. 
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Para efeito de caracterização socioeconômica serão considerados estes dois bairros, pois as populações de 
ambos estão no entorno do empreendimento.  

“O projeto arquitetônico construiu dois condomínios residenciais multifamiliares, com o total de 180 unidades, 
distribuídas em 09 blocos de 05 pavimentos, com 20 unidades cada. As edificações possuem apartamentos de 
02 quartos, sala, banho social, cozinha e área de serviço e são atendidas com sistema individualizado de 
medição do consumo de água e energia, sendo o abastecimento de gás realizado por botijões exclusivos a 
cada apartamento. O empreendimento possui via interna pavimentada com 67 vagas de estacionamento e 
centros comunitários.  

 
 

Figura 02 - Residenciais Manaus e Amazonas 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL  

Para aplicabilidade do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial – PDST a ser desenvolvido, o mesmo deverá 
considerar ações tendo como referência os 04 eixos básicos, conforme Manual de Instruções do Trabalho 
Social do Ministério das Cidades:  

a) Mobilização, Organização e Fortalecimento Social: que 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. 

Res. Manaus (Bloco 05) 

Res. Amazonas ao fundo 
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b) Acompanhamento Social 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 deste, de modo a minimizar os aspectos negativos vivenciados pelos beneficiários e 
evidenciar os ganhos ocasionados ao longo do processo, contribuindo para sua implementação. 

c) 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 determinam sua realidade, tornando possível alcançar a sustentabilidade 
ambiental e social da intervenção. 

d) Desenvolvimento econômico: objetiva a articulação de políticas públicas, o apoio à 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.  

Ainda, de forma transversal a todos os eixos deverá ser incluído um tópico relativo às atividades de 
planejamento, monitoramento e avaliação, descritas a seguir: 

e) Planejamento, Monitoramento e Avaliação: elaboração dos instrumentos abaixo elencados, que irão 
compor e/ou subsidiar os diversos processos de gestão do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial - 
PDST: 

i. Relatórios de Monitoramento Periódicos: elaboração do “Relatório Mensal de 
Acompanhamento de Atividades”, especialmente quanto as ações realizadas para “Criação e 
fomento do Comitê de Articulação”; “Desenvolvimento de mecanismos de apropriação 
do PDST”; “Mobilização e comunicação social”; “Fomento à Consolidação dos 
Condomínios do PMCMV”,dentre outros que se fizerem necessários; 

ii. Relatórios e Pareceres Diversos: a depender das necessidades inerentes à natureza dos 
programas e especificações contidas no objeto de licitação, sobretudo no que se aplica ao 
acompanhamento social dos produtos que compõem o PDST; 

iii. Gerenciamento de Informações: execução de atividades que visam ao adequado 
gerenciamento das informações produzidas e/ou veiculadas na unidade executora local, 
segundo parâmetros estabelecidos pela CONTRATANTE, e que sejam de interesse da 
administração pública; 

iv. Relatórios dos subprodutos que compõem o produto final do PDST: Os subprodutos 
“Diagnóstico Urbano Participativo”, “Mapeamentos da Macroárea” e “Elaboração de 
Propostas” deverão ser entregues, conforme cronograma físico-financeiro, para a aprovação 
da CONTRATANTE, antes da validação e aprovação dos mesmos pelo Comitê de Articulação 
e demais instâncias participativas; 

v. Relatório Final do PDST: elaboração do relatório final, compatibilizando-o com os 
diagnósticos, mapeamentos e propostas, além da execução de matriz de responsabilidades, 
estabelecimento de ações de curto, médio e longo prazo, bem como protocolo de intenções 
firmado junto às secretarias afins. 
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A metodologia do Trabalho Social é dividida em três tempos metodológicos: Anterior às obras, Durante as 
obras e Posterior às obras. 

 

Figura 03: Tempos Metodológicos do Trabalho Social 

 

O PDST é realizado na fase pós-obras e ao final do PTS, ampliando-se a área de atuação do trabalho social 
para a macroárea do Residencial como uma estratégia para o desenvolvimento territorial, sendo um importante 
produto para a consolidação e sustentabilidade das famílias que se mudaram para o território em função da 
implantação de conjuntos habitacionais.  

As divisões em eixos são meramente sugestivas da maior correlação de determinadas ações e atividades com 
algum eixo específico. No entanto, entende-se que com o PDST estaremos desenvolvendo ações 
concomitantemente nos 04 eixos norteadores do trabalho social.  

2.4.1 Mobilização, Organização e Fortalecimento social:  

a) Criação e Fomento do Comitê de Articulação do PDST, por meio do qual são estabelecidas ações de 
fortalecimento das bases participativas e de gestão compartilhada no território. Principais 
ações/atividades: 

 Realizar levantamento prévio das instituições e representantes da população local que poderão 
formar o Comitê de Articulação; 

 Realizar a mobilização setorial com grupos específicos sobre o conteúdo e a importância do PDST 
e o papel do Comitê de Articulação como instância central do Plano, de forma a conscientizar a 
população e instituições da macroárea para a importância do trabalho a ser realizado; 

 Utilizar formas de comunicação e de mobilização condizentes com cada fase de desenvolvimento 
do PDST, incluindo-se meios audiovisuais, impressos, bem como esquetes teatrais; 

 Organizar seminário de lançamento do PDST mobilizando toda a comunidade da macroárea para a 
sua participação; 
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 Criação do Comitê de Articulação a partir de reuniões setoriais nas quais serão retirados os 
representantes das instituições públicas em seus diferentes setores, privadas e da população local, 
incluindo membros de entidades da sociedade civil organizada e pessoas que não representam 
instituições organizadas; 

 Executar o serviço de secretaria do Comitê de Articulação durante os 15 meses de implantação do 
PDST, registrando as reuniões realizadas. 

 

b) Mapeamento de Entidades Governamentais e não Governamentais que atuam na macroárea, 
com o objetivo de identificar fraquezas e potencialidades destas organizações que possam impactar 
positiva ou negativamente no desenvolvimento territorial em prol da melhoria da qualidade de vida de 
seus moradores. Principais açõe/atividades: 

 Desenvolver a metodologia, incluindo elaboração de roteiro para a pesquisa de campo; 

 Levantar as entidades que executam projetos, sua natureza institucional (se são associações, 
cooperativas, entidades religiosas, ONG’s, Sindicatos, entre outros) e descrever os seus projetos; 

 Realizar um breve levantamento histórico das entidades e sua situação jurídica: se possuem 
estatuto registrado e CNPJ; 

 Listar os conselhos os quais as entidades são pertencentes; 

 Mapear e descrever a situação da sede (se é própria, alugada, doada, comodato, entre outros). No 
mesmo mapeamento deve constar os setores de atuação das entidades (educação, saúde, cultura, 
esporte e lazer, trabalho e qualificação profissional, meio ambiente, assistência social, entre 
outros); 

 Pesquisar sobre o custo mensal das entidades e as modalidades de contratação dos colaboradores 
(termo de voluntariado, prestação de serviços, CLT, entre outros); 

 Realizar levantamento sobre a origem do apoio financeiro das entidades (órgão público federal, 
órgão público estadual, órgão público municipal, empresas, instituições privadas sem fins 
lucrativos, entre outros) e sobre as modalidades de repasse dos recursos financeiros (convênio, 
doação mensal, etc); 

 Fazer o levantamento sobre as perspectivas das entidades e as principais dificuldades por elas 
encontradas; 

 Fazer uma análise da capacidade de atendimento destas entidades em suas respectivas áreas de 
atuação e da efetividade de sua atuação. 

 

c) Elaboração e Implementação de Diagnóstico Urbano Participativo com o objetivo de identificar 
fraquezas e potencialidades da macroárea, bem como suas áreas mais críticas, que demandam ações 
prioritárias para seu desenvolvimento, possibilitando também o fortalecimento da comunidade nesse 
processo a partir de seu envolvimento ativo em sua produção. Principais ações/atividades: 
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 Desenvolver a metodologia do Diagnóstico Urbano Rápido Participativo; 

 Realizar um levantamento histórico da ocupação; 

 Mapear os equipamentos e programas sociais públicos ou privados nas áreas de saúde, educação, 
assistência social e segurança, bem como do sistema de segurança pública; 

 Elaborar tabela de comparação entre as subáreas da área de intervenção dos seguintes aspectos: 
extensão e população, localização e acesso, ambiente e ocupação, equipamentos públicos, 
trabalho e renda, demografia, escolaridade e renda; 

 Definir e mapear áreas críticas do ponto de vista da infraestrutura, transporte, segurança pública, 
serviços, indicadores sociais e outros a serem sugeridos pelo Comitê de Articulação; 

 Fazer um levantamento fotográfico; 

 Mapear e descrever a situação atual das áreas verdes e cursos d’água da macroárea; 

 Envolver Comitê de Articulação em seu desenvolvimento; 

 Realizar Seminário de Devolução do DRUP; 

 Realizar pesquisa quantitativa, a partir de método amostral, bem como pesquisa qualitativa 
(entrevistas e grupo focal) para subsidiar diagnóstico; 

 Elaborar texto final de entrega do subproduto do Diagnóstico Urbano Rápido Participativo. 

2.4.2  Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção: 

a)  Planejamento e Acompanhamento da Elaboração e Implementação do PDST, por meio de 
supervisão e consultoria em todas as etapas e subprodutos do plano para que as etapas de 
mapeamentos, diagnósticos e propostas tenham correlação com as diretrizes e objetivos necessários 
para melhoria da qualidade de vida da macroárea. Principais ações/atividades: 

 Supervisionar a implantação das diversas etapas do PDST do diagnóstico à elaboração de 
propostas, visando garantir o alcance dos seus objetivos; 

 Ofertar consultoria necessária, com profissionais especializados, conforme a necessidade da 
etapa, principalmente nas fases de diagnóstico e elaboração de propostas; 

 Manter documentado as reuniões e encaminhamentos do Comitê de Articulação, bem como de 
outros espaços participativos; 

 Desenvolver estratégias de condução do PDST para estabelecer a partir do levantamento de várias 
necessidades e demandas as propostas mais viáveis para detalhamento em matriz de prazos e 
responsabilidades; 
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 Desenvolver propostas de ações de curto, médio e longo prazo, conforme protocolo de intenções 
estabelecidas com as secretarias temáticas; 

 Supervisionar a elaboração da redação final do PDST, garantindo a compatibilização com os 
diagnósticos, mapeamentos, propostas, matriz de responsabilidades e prazos. 

 

b) Criação de Mecanismos de Apropriação do PDST, com o objetivo de garantir maior participação da 
comunidade, para além do Comitê de Articulação, no reconhecimento da situação atual e nas 
propostas desenvolvidas, para garantir a manutenção da mobilização em torno das ações futuras, 
principalmente as acordadas como sendo de médio e longo prazo. Principais ações/atividades: 

 Realizar seminários de devolução das propostas elaboradas à comunidade; 

 Realizar seminários temáticos ao longo da construção do Plano para discutir a situação atual e a 
demanda por serviços e melhorias infraestruturais na macrorregião e dar retorno sobre os 
compromissos assumidos pelos órgãos responsáveis. 

 Realizar oficinas para elaboração de matriz de responsabilidades e prioridades com a comunidade, 
entidades locais e secretarias afins; 

 Realizar reuniões de acompanhamento de ações de médio e longo prazo durante a vigência do 
contrato de execução do PDST; 

 Capacitar os membros do Comitê de Articulação para atuarem como promotores do PDST de 
forma proativa e qualificada, inclusive preparando-os para organizarem fóruns ou outros eventos 
periódicos de acompanhamento do status das ações indicadas no PDST para a macroárea; 

 Identificar ou formar e capacitar lideranças da macroárea, bem como pessoas em geral 
interessadas nas capacitações considerando o número de vagas ofertadas em cada curso ou 
evento; 

 Buscar estratégias para que as ações do PDST sejam, de fato, representativas dos interesses dos 
diferentes setores e microáreas inseridas na macroárea, desde a composição do Comitê de 
Articulação ao levantamento de demandas e sugestões diretamente com a população interessada 
e não apenas por meio do Comitê; 

 Participar das reuniões e órgãos participativos já existentes na macroárea de forma a inserir os 
temas do PDST nestas instâncias de acordo com o tema específico de cada uma destas 
instâncias; 

 Planejar e realizar reuniões com a rede de parceiros e colaboradores e com a população para 
subsidiar a busca ou criação de espaços participativos para o desenvolvimento e manutenção do 
PDST; 

 Construir uma Matriz de prioridades e responsabilidades com a participação e concordância de 
todos os envolvidos que deverão assumir algum papel na execução posterior dos produtos 
levantados no PDST; 
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 Preparar o Comitê de Articulação como o espaço de monitoramento das metas do PDST após a 
conclusão do documento final; 

 Organizar um fórum macrorregional de encerramento do PDST e articular para que o Comitê de 
Articulação realize fóruns periódicos enquanto todas as ações não forem executadas para o 
repasse sobre o andamento do Plano, bem como para a definição de estratégias de busca de 
recursos para a realização das ações e obras que ainda estiverem pendentes; 

 Articular juntos aos serviços públicos ou privados sediados no território da macroárea a 
disponibilização de um espaço físico e estrutura para a que o Comitê de articulação se reúna após 
o encerramento do PDST para monitorar as metas do PDST. 

 

c) Elaboração de Propostas do PDST, considerando-se integração dos serviços existentes, 
implementação de serviços necessários e melhorias infraestruturais, todas com matriz de 
responsabilidades e prazos distinguindo-se ações de curto, médio e longo prazo. Principais 
ações/atividades: 

 Analisar as possibilidades de integração dos serviços públicos ou privados inexistentes ou 
deficitários na macroárea; 

 Levantar os serviços públicos ou privados inexistentes ou deficitários na macroárea; 

 Elaborar uma proposta de locais para a implantação dos serviços necessários considerando os 
espaços disponíveis e a fragilidade das áreas; 

 No caso dos serviços que não demandam a implantação de estruturas na macroárea, também 
elaborar propostas das melhorias necessárias, tais como novos horários e rotas de ônibus, 
estratégias para melhoria da segurança pública, entre outros a serem levantados junto à população 
e o Comitê de Articulação; 

 Levantar as melhorias infraestruturais necessárias na macroárea, considerando, entre outros 
aspectos a serem levantados durante os Diagnósticos Participativos, a elaboração de uma 
proposta de aproveitamento da área remanescente onde se situa atualmente a Vila da Área e uma 
solução estrutural para o problema da descaracterização do Conjunto Granja IV; 

 Estimar os custos das melhorias infraestruturais necessárias na macroárea; 

 Apontar os agentes e órgãos responsáveis por cada uma destas melhorias; 

 Hierarquizar com a participação da comunidade, as melhorias infraestruturais necessárias na 
macroárea; 

 Buscar o compromisso dos agentes responsáveis para a realização das melhorias infraestruturais 
necessárias em prazo que considere a complexidade da obra e a disponibilidade orçamentária; 

 No caso das melhorias que dependam do orçamento público deverão ser buscadas estratégias 
políticas (lato senso) junto ao ente responsável para a inserção no planejamento orçamentário da 
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disponibilidade de recursos para a execução daquelas obras acordadas com o Comitê de 
Articulação, considerando a prioridade das obras e a disponibilidade de recursos e locais. 

2.4.3  Educação Ambiental e Patrimonial: 

a) Fomento à Consolidação dos Condomínios da Macroárea a partir da compreensão de que os 
problemas das microáreas (conjuntos habitacionais) podem ser um ponto desfavorável para a 
mobilização da comunidade em prol das necessidades da macroárea, sendo esta uma estratégia 
importante de educação ambiental e patrimonial para sustentabilidade da moradia e para o 
fortalecimento da comunidade. Principais ações/atividades: 

 Realizar cursos de capacitação de síndicos, entendendo que estes podem ser potenciais 
lideranças para a elaboração e implementação do PDST nos territórios e a organização dos 
condomínios é um fator primordial para envolvimento dos moradores da macroárea já que esta é 
formada em sua maioria por moradias verticalizadas em conjuntos habitacionais; 

 Realizar consultoria jurídica e contábil para o condomínio para fortalecimento de sua organização 
interna, compreendendo que o ambiente interno sadio contribui para que o interesse possa se 
voltar para o ambiente externo, entendido como a macroárea. 

2.4.4 Desenvolvimento Socioeconômico: 

a) Mapeamento do Mercado de Trabalho da Macroárea visando contribuir para o desenvolvimento da 
economia local, por meio da identificação de forças e fraquezas. Principais açõe/atividades: 

 Realizar pesquisa e mapeamento sobre as entidades e os respectivos projetos relacionados à 
geração de trabalho e renda existentes na macrorregião. Esta pesquisa deverá ocorrer nos 
mesmos moldes do mapeamento de entidades que atuam na macroárea e deverá ser 
concomitante com aquela. Apenas será dado um enfoque específico e produzido um item exclusivo 
no PDST com as informações mais relevantes sobre as entidades que fomentam geração de 
trabalho e renda devido à relevância deste tema; 

 Pesquisar as instituições e as empresas (sociedades empresariais, empresários individuais) 
atuantes na macroárea que geram empregos, bem como fazer o levantamento destas vagas 
geradas por tipo de atividade, e qualificação exigida; 

 Além disso, deverão ser feitos levantamentos primários e secundários sobre Pessoas em Idade 
Ativa (PIA), Pessoas Economicamente Ativas (PEA), Pessoas Ocupadas (PO), participação dos 
homens e mulheres no mercado de trabalho, taxa de desemprego entre homens e mulheres e 
evolução do emprego por setor de atividade (e por subsetor), destacando o tipo de 
escolaridade/qualificação e experiências exigidas. 

2.5 BENEFICIÁRIOS  

A população beneficiária do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial é toda a população residente na 
macroárea de abrangência do Residencial Manaus, não havendo distinção entre beneficiários diretos e 
indiretos, pois este trabalho tem foco no território e beneficiará toda a população nele residente.  
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3. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

Para execução dos serviços e contratação dos produtos, que compõem o objeto da presente licitação, deverão 
ser observados os passos descritos a seguir: 

3.1. ETAPA PRELIMINAR 

Consiste nas atividades a serem desempenhadas tão logo seja emitida a Ordem de Serviço. Para a execução 
das ações deverão ser apresentadas, se necessário, propostas de adequações nos cronograma de atividades 
e físico-financeiro da execução PDST. Para tanto, serão articuladas e realizadas as ações para revisão destes 
cronogramas, as quais deverão prever minimamente: 

 

a) Reuniões, Visitas Técnicas e Capacitações: Como primeira atividade da etapa preliminar, a 
CONTRATADA participará de reuniões e visitas técnicas à área de intervenção bem como de atividades 
de capacitação, realizadas pelo corpo técnico da CONTRATANTE; 

b) Iniciam-se desse modo as reuniões de planejamento nas quais a CONTRATANTE repassará à 
CONTRATADA as principais informações sobre cronograma (previsto), bem como sobre algumas 
normas e procedimentos, a serem adotados em cada fase do desenvolvimento das atividades. Na 
oportunidade, serão apresentados o organograma e uma síntese dos principais projetos desenvolvidos 
pela URBEL; 

c) Entrega dos Cronogramas de Atividades e Físico-Financeiro: a partir das reuniões e visitas, 
CONTRATANTE e CONTRATADA definirão as diretrizes para a adequação dos cronogramas, se 
necessário, capazes de dar respostas às necessidades específicas; 

c.1 - A revisão dos cronogramas físico-financeiros realizada na etapa preliminar de desenvolvimento das 
ações irá prevalecer sobre os cronogramas previamente definidos e apresentados no edital de licitação. 

c.2 - As ações preliminares, envolvendo a elaboração de diagnósticos e planos, já se encontram 
concluídas, restando a continuidade da execução das ações e atividades neles contempladas que 
deverão ser integradas nos cronogramas a serem entregues.  

3.2. DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS AÇÕES DO PDST 

Consiste na etapa de desenvolvimento propriamente dito das ações, e contempla a execução dos serviços e 
contratação dos produtos, compatíveis com o avançar do cronograma físico-financeiro do Plano de 
Desenvolvimento Socioterritorial – PDST. 

A CONTRATADA deverá levar em conta as distintas fases de execução como também as especificações dos 
PRODUTOS e SERVIÇOS contratados, o que prevê: 

a)  Observância aos procedimentos, às normas e às diretrizes metodológicas mínimas da 
CONTRATANTE, conforme disposto na Instrução Normativa n. 21 de 22 de janeiro de 2014 que aprova 
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o Manual de Instruções do Trabalho Social com recursos federais, e aquelas complementares que 
serão repassadas à CONTRATADA quando da emissão da Ordem de Serviço; 

b)  Observância às composições de custos, conforme planilha orçamentária e planilhas contratuais; 

c) Desenvolvimento dos trabalhos em etapas, nas quais devem ser realizados diversos serviços, sendo a 
aprovação de vários deles condição básica para que sejam iniciados os serviços subsequentes, exceto 
quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO, considerando o tipo de correção ou a complementação ainda 
a ser feita. Serviços com interdependência que devem ser desenvolvidos em etapas: 

i. Etapa 01: Criação do Comitê de Articulação – item 81.02.00; 

ii. Etapa 02: Elaboração do Diagnóstico Urbano Participativo e Mapeamentos da Macroárea – 
item 81.03.00 e 81.04.00; 

iii. Etapa 03: Fomento à Consolidação dos Condomínios do PMCMV – 81.07.00; 

iv. Etapa 04: Elaboração das Propostas – item 81.05.00; 

v. Etapa 05: Elaboração da redação final do PDST – item 81.08.00; 

vi. Etapa 06: Criação de Mecanismos de Apropriação do PDST – item 81.06.00. 

d)  O item 81.09.00 não se constitui como uma etapa propriamente dita do PDST, mas uma atividade que 
perpassa todas as etapas visto que fornece os insumos necessários para a mobilização e comunicação 
social pertinente a cada uma das etapas descritas; 

e)  Aprovação condicionada aos parâmetros de qualidade postos pela CONTRATANTE; 

f)  Carteira mínima de produtos e serviços, de acordo com o quadro a seguir: 
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 EIXOS, PRODUTOS E SERVIÇOS: 

ESPECIFICAÇÕES 

CARTEIRA MÍNIMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
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■ Instrução para Elaboração de 
Material Gráfico, conforme orientações 
descritas no tópico 4.2 do presente 
documento; 

■ Manual de Trabalho Técnico Social 
do Ministério das Cidades (Portaria 
21/2014). 

 Descrição do Comitê de Articulação, com a 
sua composição, locais de reuniões, periodicidade 
das reuniões e atribuições; 

 Regimento criado pelo comitê de 
articulação; 

 Atas das reuniões do Comitê de Articulação 
realizadas ao longo do Contrato; 

 Dossiê dos trabalhos de mobilização; 

 Comitê de Articulação criado e 
implementado; 

 Mobilização social utilizando-se de 
instrumentos tais como: visitas orientadas, materiais 
de comunicação impressa (jornais, cartilhas, 
banner), produção e apresentação teatral; 

 Elaboração e entrega de um capítulo da 
redação final do Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial sobre este produto. 
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■ Promoção da Participação 
Comunitária; 

■ Intersetorialidade com as diversas 
Políticas Públicas atuantes no 
território; 

■ Ênfase na efetivação de parcerias; 

■ Promoção da Sustentabilidade das 
Ações; 

■ Gestão Compartilhada e de 
proximidade; 

■ Fomento à autonomia e 
empoderamento da comunidade; 

■ Estabelecer ações que sejam 
previamente pactuadas para garantia 
de viabilidade do Plano. 
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■ Instrução para Elaboração de 
Material Gráfico, conforme 
orientações descritas no tópico 4.2 
do presente documento; 

■ Manual de Trabalho Técnico 
Social do Ministério das Cidades 
(Portaria 21/2014). 

 Apresentar a metodologia com roteiro para 
pesquisa de campo; 

 Descrição dos resultados das pesquisas com 
entidades, relacionando também os projetos 
desenvolvidos por cada entidade no território; 

 Elaborar tabelas, mapas, gráficos e fotos 
sobre: número de entidades; quais entidades 
executam projetos; tempo de existência das 
entidades; natureza institucional das entidades 
(religiosas, cooperativas, entre outras); situação 
jurídica das entidades; conselhos as quais são 
filiadas; situação da sede (própria, alugada, doada, 
comodato, entre outros); setores de atuação 
(educação, saúde, cultura, esporte, lazer, trabalho, 
meio ambiente, entre outros); tipos de atividades 
realizadas pelas entidades no respectivo setor de 
atuação (ex. entidade que atua no setor de 
educação); modalidades de contratação dos 
colaboradores (termo de voluntariado, prestação de 
serviços, CLT, entre outros); custo mensal das 
entidades; origem do apoio financeiro das entidades 
(órgão público federal, órgão público estadual, órgão 
público municipal, empresas, instituições privadas 
sem fins lucrativos, entre outros); modalidade de 
repasse dos recursos financeiros (convênio, doação 
mensal, doação anual, doação esporádica, contrato, 
entre outros); 
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■ Promoção da Participação 
Comunitária; 

■ Intersetorialidade com as diversas 
Políticas Públicas atuantes no 
território; 

■ Ênfase na efetivação de parcerias; 

■ Promoção da Sustentabilidade das 
Ações; 

■ Gestão Compartilhada e de 
proximidade; 

■ Fomento à autonomia e 
empoderamento da comunidade; 

■ Estabelecer ações que sejam 
previamente pactuadas para 
garantia de viabilidade do Plano. 
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■ Instrução para Elaboração de 
Material Gráfico, conforme 
orientações descritas no tópico 4.2 
do presente documento; 

■ Manual de Trabalho Técnico 
Social do Ministério das Cidades 
(Portaria 21/2014). 

 Perspectivas das entidades (ampliar 
parcerias, obter mais financiamentos, melhorar a 
sede, atuar em outros setores, entre outros); 

 Principais dificuldades encontradas pelas 
entidades (recursos financeiros, estrutura física, 
número de colaboradores, baixa qualificação dos 
colaboradores, entre outros); 

 Em relação aos projetos das entidades, 
devem-se apresentar ao menos as seguintes 
informações, ilustradas por gráficos e fotos: número 
de projetos; setores de atuação dos projetos; idades 
dos beneficiários; recursos materiais dos projetos; 
residência dos colaboradores (na macroárea ou 
outras áreas); capacitação dos colaboradores; 
dificuldades encontradas na execução dos projetos;  

 Sistematizar as informações levantadas de 
forma analítica; 

 Elaboração e entrega de um capítulo da 
redação final do Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial sobre este produto. 
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■ Promoção da Participação 
Comunitária; 

■ Intersetorialidade com as diversas 
Políticas Públicas atuantes no 
território; 

■ Ênfase na efetivação de parcerias; 

■ Promoção da Sustentabilidade das 
Ações; 

■ Gestão Compartilhada e de 
proximidade; 

■ Fomento à autonomia e 
empoderamento da comunidade; 

■ Estabelecer ações que sejam 
previamente pactuadas para 
garantia de viabilidade do Plano. 
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■ Instrução para Elaboração de 
Material Gráfico, conforme 
orientações descritas no tópico 4.2 
do presente documento; 

■ Manual de Trabalho Técnico 
Social do Ministério das Cidades 
(Portaria 21/2014). 

 

 

 Desenvolver a metodologia da DRP; 

 Realização de pesquisa quantitativa 
(amostral) e qualitativa (entrevistas e grupos focais); 

 Descrição do histórico da ocupação; 

 Descrição dos equipamentos e programas 
sociais públicos nas áreas de saúde, educação, 
assistência social e segurança, com respectivos 
mapas de localização; 

 Caracterização geral da macroárea; 

 Caracterização e mapa das áreas críticas; 

 Caracterização do ambiente natural e 
antrópico relacionado aos tipos de uso ou ocupação; 

 Descrição e mapas do sistema de mobilidade 
urbana; 

 Tabela de comparação entre as subáreas da 
área de abrangência dos seguintes aspectos: 
extensão e população, localização e acesso, 
ambiente e ocupação, equipamentos públicos, 
trabalho e renda; demografia, escolaridade e renda; 

 Mapas ilustrando as gradações de pobreza 
na macroárea e áreas do entorno; 

 Registros fotográficos; 

 Elaboração e entrega de um capítulo da 
redação final do Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial sobre este produto. 
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■ Promoção da Participação 
Comunitária; 

■ Intersetorialidade com as diversas 
Políticas Públicas atuantes no 
território; 

■ Ênfase na efetivação de parcerias; 

■ Promoção da Sustentabilidade das 
Ações; 

■ Gestão Compartilhada e de 
proximidade; 

■ Fomento à autonomia e 
empoderamento da comunidade; 

■ Estabelecer ações que sejam 
previamente pactuadas para 
garantia de viabilidade do Plano. 
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■ Manual de Trabalho Técnico 
Social do Ministério das Cidades 
(Portaria 21/2014). 

 

 

 Elaboração de relatórios mensais do 
desenvolvimento do PDST, utilizando- o como um 
momento de prestação de contas e de avaliação das 
etapas executadas; 

 Ofertar consultoria especializada conforme a 
etapa em desenvolvimento, principalmente nas fases 
de diagnóstico e elaboração das propostas; 

 Estabelecer matriz de prazos e 
responsabilidades que constarão no documento final 
do plano; 

 Orientar o desenvolvimento de propostas de 
curto, médio e longo prazo; 

 Garantir o acompanhamento do 
desenvolvimento do plano pelo Comitê de 
Articulação; 

 Registrar e acompanhar as reuniões do 
Comitê de Articulação; 

 Realização de “backup” mensal dos arquivos 
digitais de controle e acompanhamento do PDST; 

 Elaboração de Relatório Final do Trabalho 
Técnico Social, em conformidade com as normas da 
CONTRATANTE; 

 Aplicação dos controles gerenciais adotados 
pela CONTRATANTE; 

 Elaboração e entrega de um capítulo da 
redação final do Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial sobre este produto. 
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■ Estabelecer correlação entre os 
produtos entregues que comporão a 
redação final do PDST, desde o seu 
planejamento até sua conclusão; 

■ Supervisionar toda a execução dos 
trabalhos garantindo o alcance dos 
objetivos do PDST; 

■ Garantir o desenvolvimento de 
propostas de curto, médio e longo 
prazo compatível com os pactos 
estabelecidos com as secretarias 
temáticas relacionadas. 
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■ Manual de Trabalho Técnico 
Social do Ministério das Cidades 
(Portaria 21/2014). 

 

 

 Mapa dos espaços participativos para o 
desenvolvimento e manutenção do PDST; 

 Descrição sobre o funcionamento destes 
espaços contendo a forma de funcionamento, 
periodicidade dos encontros, forma de inserção dos 
interessados; 

 Garantir a apropriação do PDST por  meio de 
ações empoderadoras, utilizando-se dos seguintes 
instrumentos: reuniões, seminários, oficinas, 
capacitações, planejamento participativo, entre 
outras; 

 Estabelecer de forma compartilhada a matriz 
de prazos e responsabilidades que constarão no 
documento final do plano; 

 Capacitar o Comitê de Articulação e outros 
espaços de discussão para a construção de 
propostas de curto, médio e longo prazo; 

 Organizar e incentivar a organização de 
fóruns periódicos de discussão e acompanhamento 
das ações de médio e longo prazo propostas pelo 
PDST;  

 Fomentar a continuidade do Comitê de 
Articulação após conclusão do plano e finalização da 
prestação dos serviços para seu desenvolvimento; 

 Produção de relatos e relatórios das 
atividades realizadas com o Comitê de Articulação e 
outros espaços envolvidos no processo de 
elaboração e implementação do PDST; 

 Elaboração e entrega de um capítulo da 
redação final do Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial sobre este produto. 
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■ Promoção da Participação 
Comunitária; 

■ Intersetorialidade com as diversas 
Políticas Públicas atuantes no 
território; 

■ Ênfase na efetivação de parcerias; 

■ Promoção da Sustentabilidade das 
Ações; 

■ Gestão Compartilhada e de 
proximidade; 

■ Fomento à autonomia e 
empoderamento da comunidade; 

■ Estabelecer ações que sejam 
previamente pactuadas para 
garantia de viabilidade do Plano. 
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■ Manual de Trabalho Técnico 
Social do Ministério das Cidades 
(Portaria 21/2014). 

 

 Elaboração de propostas considerando-se 03 
tópicos estruturadores: integração dos serviços 
existentes na macroárea (1); melhoria ou 
implementação de serviços necessários na 
macroárea (2); identificar necessidades de 

melhorias infraestruturais na macroárea (3); 

 Descrição dos serviços públicos ou privados 
necessários na macroárea, inclusive apontando as 
áreas mais críticas em cada caso e as áreas onde há 
potencial de instalação de estruturas necessárias à 
prestação destes serviços, bem como das estratégias 
de melhoria da prestação dos serviços que não 
demandem a instalação de estruturas físicas na 
macroárea; 

 Descrição das melhorias infraestruturais 
necessárias na macroárea e da estimativa dos seus 
custos; 

 Hierarquização da importância e viabilidade 
destas melhorias infraestruturais; 

 Descrição do processo de levantamento das 
necessidades de melhorias infraestruturais e sua 
hierarquização; 

 Hierarquização das necessidades para 
estabelecer para quais serão desenvolvidas 
propostas, considerando-se viabilidade das mesmas 
e os pactos necessários; 

 Elaboração de propostas de forma 
participativa, utilizando-se de oficinas como 
instrumento metodológico para ampliação da 
participação para além do Comitê de Articulação; 

 Elaboração e entrega de um capítulo da 
redação final do Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial sobre este produto. 
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■ Promoção da Participação 
Comunitária; 

■ Intersetorialidade com as diversas 
Políticas Públicas atuantes no 
território; 

■ Ênfase na efetivação de parcerias; 

■ Promoção da Sustentabilidade das 
Ações; 

■ Gestão Compartilhada e de 
proximidade; 

■ Fomento à autonomia e 
empoderamento da comunidade; 

■ Estabelecer ações que sejam 
previamente pactuadas para 
garantia de viabilidade do Plano. 
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■ Manual de Trabalho Técnico 
Social do Ministério das Cidades 
(Portaria 21/2014). 

■ Caderno Metodológico para Ações 

de Educação Ambiental e 

Mobilização Social em Saneamento 

– MINC (www.cidades.gov.br) 

 

 Realização de cursos de capacitação de 
síndicos e demais moradores interessados dos 
conjuntos habitacionais existentes na macroárea; 

 Realizar consultoria jurídica e contábil para os 
condomínios; 

 Elaboração e entrega de um capítulo da 
redação final do Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial sobre este produto. 
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■ Promoção da Participação 
Comunitária; 

■ Promoção da Sustentabilidade das 
Ações; 

■ Fortalecimento da organização 
interna dos condomínios; 

■ Fomento à autonomia e 
empoderamento da comunidade; 

 

http://www.cidades.gov.br/
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■ Manual de Trabalho Técnico 
Social do Ministério das Cidades 
(Portaria 21/2014). 

■ Diretrizes da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico, a 

serem definidas em reunião com o 

órgão quando do início dos 

trabalhos; 

 

 Elaboração de Mapas, gráficos, tabelas e 
descrição dos principais resultados da pesquisa 
referentes às entidades e aos projetos relacionados à 
geração de trabalho e renda existentes na 
macroárea; 

 Descrição do panorama do mercado de 
trabalho com indicadores como: pessoas em idade 
ativa (PIA); pessoas economicamente ativas (PEA); 
pessoas ocupadas (PO); participação dos homens e 
mulheres no mercado de trabalho;  taxa de 
desemprego entre homens e mulheres; evolução do 
emprego por setor de atividade (e por subsetor); 

 Identificar as instituições e empresas 
geradoras de emprego na macroárea, identificando o 
tipo de atividade e a qualificação exigida; 

 Análise das pesquisas de dados primários e 
secundários (quadro de demandas da comunidade, 
mercado e entidades formadoras); 

 Elaboração e entrega de um capítulo da 
redação final do Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial sobre este produto. 
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■ Estímulo ao desenvolvimento da 
Economia Local; 

■ Fomento à autonomia e 
empoderamento da comunidade; 

■ Estabelecer ações que sejam 
previamente pactuadas para 
garantia de viabilidade do Plano. 
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Todos os processos, ações, produtos e serviços contidos na carteira mínima serão executados conforme os 
parâmetros definidos pela CONTRATANTE, salvo aqueles descritos em orçamento cujo preço está 
determinado em planilha e para os quais se incluem os custos com mão de obra, encargos sociais e tributos.    

 

4. ESPECIFICAÇÕES E PARÂMETROS MÍNIMOS DE QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS  

 

4.1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  

 

A seguir estão discriminados os serviços técnicos especializados, com as devidas especificações: 

 

 

PRODUTOS E 

SERVIÇOS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA PARA 

PLANEJAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO DO 

PDST 

81.01.01 

 

Planejamento e acompanhamento de todas as etapas do PDST 
mensalmente, com emissão de relatório mensal de 
acompanhamento e ações realizadas, respeitadas as seguintes 
definições: 

→ Disponibilização de  01 (um) Técnico Superior Sênior, com 
formação em Ciência Sociais/Sociologia ou Serviço Social ou 
Geografia, que atuará como Responsável Técnico /Supervisor do 
trabalho, e com disponibilidade de no mínimo 16 horas por mês, 
que responsabilizar-se-á pelo planejamento e monitoramento das 
ações, conjuntamente com a CONTRATANTE. O SUPERVISOR 
deverá atender as especificações descritas nas alíneas “a” a “c” do 
presente tópico; 

→ Disponibilização de 01 (um) Técnico Superior Sênior, com 
formação em Arquitetura e Urbanismo, que atuará como Consultor, 
e com disponibilidade de no mínimo 16 horas por mês, que 
responsabilizar-se-á pelo apoio e consultoria no desenvolvimento 
dos produtos de diagnóstico e elaboração de propostas, 
conjuntamente com a CONTRATANTE. O CONSULTOR “deverá 
atender as especificações descritas nas alíneas d” a “e” do 
presente tópico; 

→ Disponibilização de 01 (um) estagiário em Ciências 
Sociais/Sociologia ou Serviço Social ou Geografia, com 
disponibilidade de 80 horas por mês, que apoiará nas atividades de 
registros das informações do PDST, tanto para a produção dos 
relatórios mensais quanto do subprodutos e produto final, devendo 
atender as especificações descritas na alínea “f” do presente 
tópico. 
 
→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
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→ Participação de todos os envolvidos (equipe técnica e 

Supervisor) em atividade semanal de planejamento com a 
CONTRATADA, onde serão definidas as ações da semana 
sequente e organização e registro das atividades realizadas na 
semana vigente; 
 
→ Fornecimento de transporte necessário à equipe técnica da 
CONTRATADA durante à prestação dos serviços; 
 
→ Disponibilidade de escritório em sua capacidade instalada, 
incluindo internet, computadores, impressoras, máquinas 
fotográficas, telefonia e materiais de escritório para o 
desenvolvimentos dos trabalhos pertinentes pela equipe técnica da 
CONTRATADA. 
→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
 

PREPARAÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO E 

REGISTRO DE REUNIÕES 
DO COMITÊ DE 

ARTICULAÇÃO E DEMAIS 
ESPAÇOS 

81.01.02 

 

→ Disponibilização de 01 (um) técnico de nível médio (auxiliar 
administrativo), com disponibilidade de 82 horas por mês, que 
apoiará nas atividades administrativas de preparação e 
acompanhamento do Comitê de Articulação, bem como apoiará 
nas reuniões desde mobilização ao apoio em sua execução, 
devendo atender as especificações descritas nas  alíneas “g”” e “h” 
do presente tópico, e as orientações do Supervisor da 
CONTRATADA e da  Coordenação da CONTRATANTE; 

→ Fornecimento de transporte necessário à equipe técnica da 
CONTRATADA durante à prestação dos serviços. 

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 

DIVULGAÇÃO ATRAVÉS 
DE MOTOSOM 

81.02.01 

→ Divulgação da vinheta elaborada através do item 81.02.02 por 
meio de motosom no território da macroárea, totalizando 10 horas, 
divididas de acordo com orientações da Coordenação da 
CONTRATANTE. 
→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 

GRAVAÇÃO DE VINHETA 
DE AÚDIO 

81.02.02 

→ Gravação de vinheta de áudio com duração de 20 segundos, 
incluindo voz e trilha sonora. 
→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
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SEMINÁRIO/FÓRUM  
81.02.03 

 

 
→ Seminário/fórum composto de 08 horas de profissional de nível 
superior sênior, identificado como ministrante do Seminário ou 
Fórum, graduado em Ciências Sociais/Sociologia ou Serviço Social 
ou Geografia, integrante da equipe da CONTRATADA no 
planejamento e desenvolvimento do PDST, em todas as suas 
etapas. Além do ministrante, está incluso 08 horas de profissional 
de nível médio para apoio das atividades, incluídos em ambos os 
casos encargos e tributos relativos à contratação de mão de obra e 
transporte e plotagens. 

→ Os profissionais deverão ter experiência em elaboração de 
planos ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de 
interesse social ou mobilização e comunicação social, além de 
registro no conselho de classe ativo, caso houver; 

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
 

REALIZAÇÃO DE 
REUNIÕES FORMATIVAS 

81.02.04 

 

→ Disponibilização de  01 (um) Técnico Superior, com formação 
em Ciência Sociais/Sociologia ou Serviço Social ou Geografia, 
integrante da equipe da CONTRATADA no planejamento e 
desenvolvimento do PDST, em todas as suas etapas, para realizar 
reuniões formativas com duração de 03 horas cada, incluindo 
preparação, com membros do Comitê de Articulação e moradores 
da macroárea.  

→Os profissionais deverão ter experiência em elaboração de 
planos ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de 
interesse social ou mobilização e comunicação social, além de 
registro no conselho de classe ativo, caso houver; 

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 

ELABORAÇÃO DA 
METODOLOGIA DO 

DIAGNÓSTICO URBANO 
PARTICIPATIVO 

81.03.01 

 

→ Elaboração de metodologia do diagnóstico urbano participativo, 
incluindo horas técnicas de profissional de nível superior sênior, 
com formação em Ciência Sociais/Sociologia ou Serviço Social ou 
Geografia, desde que possua experiência com diagnósticos em 
assentamentos de interesse social, incluídos encargos e tributos 
relativos à contratação da mão de obra e transporte e impressão 
final do documento. Os profissionais são integrantes da equipe da 
CONTRATADA participando do planejamento e desenvolvimento 
do PDST, em todas as suas etapas. 

→ Os profissionais deverão ter experiência em elaboração de 
planos ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de 
interesse social ou mobilização e comunicação social, além de 
registro no conselho de classe ativo, caso houver; 

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
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PESQUISA AMOSTRAL 
COM APLICAÇÃO DE 

QUESTIONÁRIO 
81.03.02 

→ Pesquisa amostral com aplicação de questionário, incluída 
digitação e tabulação dos dados, composto de 1 profissional de 
nível superior graduado em quaisquer cursos da área de humanas, 
com experiência em aplicação ou revisão de cadastros e em 
programas de tabulação e análise de dados quantitativos e 2 
profissionais de nível médio (sendo um deles com experiência em 
aplicação de cadastro), incluídos encargos e tributos relativos à 
contratação da mão de obra , transporte e reprografia. 
→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
 

APLICAÇÃO DE 
PESQUISA QUALITATIVA 

(ENTREVISTA) 
81.03.03 

→ Pesquisa qualitativa (entrevista), incluída digitação de dados, 
análise e relatório, composto de 01 profissional de nível superior 
graduado em Ciências Sociais e de 01 profissional de nível médio, 
incluídos encargos e tributos relativos à contratação da mão de 
obra e transporte. 
→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 

APLICAÇÃO DE 
PESQUISA QUALITATIVA 

(GRUPO FOCAL) 
81.03.04 

→ Pesquisa qualitativa (grupo focal), incluída digitação de dados, 
análise e relatório, composto de profissional de nível superior 
graduado em Ciências Sociais, incluídos encargos e tributos 
relativos à contratação da mão de obra e transporte. 
→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
 

TEXTOS E MAPAS – 
DIAGNÓSTICO URBANO 

PARTICIPATIVO 
81.03.05 

 
→ Emissão de documento final do Diagnóstico Urbano 
Participativo, com elaboração de textos e mapas. Para sua 
execução é necessário a disponibilidade de um 01 profissional de 
nível superior (graduado em Ciências Sociais/Sociologia ou 
Serviço Social ou Geografia) e 01 profissional de nível superior 
sênior (graduado em Ciências Sociais/Sociologia ou Serviço Social 
ou Geografia, que possua especialização ou mestrado ou 
doutorado e que possua experiência em pesquisas com métodos 
quantitativos e qualitativos), incluídos em ambos encargos e 
tributos relativos à contratação da mão de obra, além de 
reprografia e serviços de desenhistas técnicos para confecção e 
plotagem de mapas. Os profissionais são integrantes da equipe da 
CONTRATADA participando do planejamento e desenvolvimento 
do PDST, em todas as suas etapas. 

→ Os profissionais deverão ter experiência em elaboração de 
planos ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de 
interesse social ou mobilização e comunicação social, além de 
registro no conselho de classe ativo, caso houver; 

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
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SEMINÁRIO DE 
DEVOLUÇÃO DO 

DIAGNÓSTICO URBANO 
PARTICIPATIVO 

81.03.06 

 
→ Seminário/fórum composto de 08 horas de profissional de nível 
superior sênior, identificado como ministrante do Seminário ou 
Fórum, graduado em Ciências Sociais/Sociologia ou Serviço Social 
ou Geografia, integrante da equipe da CONTRATADA no 
planejamento e desenvolvimento do PDST, em todas as suas 
etapas. Além do ministrante, está incluso 08 horas de profissional 
de nível médio para apoio das atividades, incluídos em ambos os 
casos encargos e tributos relativos à contratação de mão de obra e 
transporte, reprografias e plotagens. 
 

→ Os profissionais deverão ter experiência em elaboração de 
planos ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de 
interesse social ou mobilização e comunicação social, além de 
registro no conselho de classe ativo, caso houver; 

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
 

MAPEAMETNO DE 
ENTIDADES 

GOVERNAMENTAIS E 
NÃO GOVERNAMENTAIS 

81.04.01 

 
→ Realização de pesquisa e mapeamento sobre entidades 
atuantes na macroárea, identificando os projetos que executam, 
situação jurídica das mesmas, natureza institucional, setores de 
atuação da entidades, dentre outras, respondendo pela elaboração 
da metodologia, produção de textos e mapas e emissão de 
documento final. Para este serviço estão incluídas horas técnicas 
de 02 profissionais de nível superior com graduação em serviço 
social, ciências sociais/sociologia ou geografia, desde que possuam 
experiência em trabalho social em assentamentos de interesse 
social e um deles seja experiente na execução de planos ou 
projetos de desenvolvimento da economia local ou em diagnósticos 
de necessidades de um assentamento, incluídos os encargos e 
tributos relativos à contratação da mão de obra e transporte e 
impressão final do documento. Os profissionais são integrantes da 
equipe da CONTRATADA participando do planejamento e 
desenvolvimento do PDST, em todas as suas etapas.  

→ Os profissionais deverão ter experiência em elaboração de 
planos ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de 
interesse social ou mobilização e comunicação social, além de 
registro no conselho de classe ativo, caso houver; 

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
 

MAPEAMENTO DO 
MERCADO DE TRABALHO 

NA MACROÁREA 
81.04.02 

 
→ Realização de pesquisa e mapeamento sobre entidades 
geradoras de empregos na macroárea, entidades que possuem 
projetos relacionados à trabalho e renda, bem como realizar 
levantamentos primários e secundários sobre PIA, PEA, PO, dentre 
outras, respondendo pela elaboração da metodologia, produção de 
textos e mapas e emissão de documento final. Para este serviço 
estão incluídas horas técnicas de 02 profissionais de nível superior 
com graduação em serviço social, ciências sociais/sociologia ou 
geografia, desde que possuam experiência em trabalho social em 
assentamentos de interesse social e um deles seja experiente na 
execução de planos ou projetos de desenvolvimento da economia 
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local ou em diagnósticos de necessidades de um assentamento, 
incluídos os encargos e tributos relativos à contratação da mão de 
obra e transporte e impressão final do documento. Os profissionais 
são integrantes da equipe da CONTRATADA participando do 
planejamento e desenvolvimento do PDST, em todas as suas 
etapas. 

→ Os profissionais deverão ter experiência em elaboração de 
planos ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de 
interesse social ou mobilização e comunicação social, além de 
registro no conselho de classe ativo, caso houver; 

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 

OFICINAS PARA 
ELABORAÇÃO DE 
PLANOS DE AÇÃO 

81.05.01 

 

→ Oficina temática de 04 horas para elaboração de planos de 

ações participativos, contemplando propostas de Integração dos 
serviços existentes; novos serviços ou implementação de serviços 
necessários e melhorias infraestruturais necessárias na macroárea. 
Para este serviço estão incluídas horas técnicas de 02 profissionais 
de nível superior com graduação em serviço social, ciências 
sociais/sociologia ou geografia, desde que possuam experiência em 
trabalho social em assentamentos de interesse social e um deles 
seja experiente na execução de planos ou projetos de 
desenvolvimento da economia local ou em diagnósticos de 
necessidades de um assentamento,  incluídos reprografia e 
encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra e 
transporte. Os profissionais são integrantes da equipe da 
CONTRATADA participando do planejamento e desenvolvimento do 
PDST, em todas as suas etapas.  

→ Os profissionais deverão ter experiência em elaboração de 
planos ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de 
interesse social ou mobilização e comunicação social, além de 
registro no conselho de classe ativo, caso houver; 

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
 

TEXTOS E MAPAS – 
PROPOSTAS DE 

INTEGRAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

81.05.02 

 

→ Emissão de documento final do produto “Propostas de 
Integração dos Serviços Existentes na Macroárea”, com elaboração 
de textos e mapas. Para sua execução é necessário a 
disponibilidade de 02 profissionais de nível superior com graduação 
em serviço social, ciências sociais/sociologia ou geografia, desde 
que possuam experiência em trabalho social em assentamentos de 
interesse social e um deles seja experiente na execução de planos 
ou projetos de desenvolvimento da economia local ou em 
diagnósticos de necessidades de um assentamento, incluídos em 
ambos encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra, 
além de serviços de reprografia e de desenhistas técnicos para 
confecção e plotagem de mapas.  Os profissionais são integrantes 
da equipe da CONTRATADA participando do planejamento e 
desenvolvimento do PDST, em todas as suas etapas. 
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→ Os profissionais deverão ter experiência em elaboração de 
planos ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de 
interesse social ou mobilização e comunicação social, além de 
registro no conselho de classe ativo, caso houver; 

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 

TEXTOS E MAPAS – 
PROPOSTAS DE 

IMPLEMENTAÇÃO DE 
SERVIÇOS NECESSÁRIOS 

NA MACROÁREA 

81.05.03 

 

→ Emissão de documento final do produto “Propostas de 
Implementação de Serviços Necessários na Macroárea”, com 
elaboração de textos e mapas. Para sua execução é necessário a 
disponibilidade de 02 profissionais de nível superior com graduação 
em serviço social, ciências sociais/sociologia ou geografia, desde 
que possuam experiência em trabalho social em assentamentos de 
interesse social e um deles seja experiente na execução de planos 
ou projetos de desenvolvimento da economia local ou em 
diagnósticos de necessidades de um assentamento, incluídos em 
ambos encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra, 
além de serviços de reprografia e de desenhistas técnicos para 
confecção e plotagem de mapas. Os profissionais são integrantes 
da equipe da CONTRATADA participando do planejamento e 
desenvolvimento do PDST, em todas as suas etapas. 

→ Os profissionais deverão ter experiência em elaboração de 
planos ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de 
interesse social ou mobilização e comunicação social, além de 
registro no conselho de classe ativo, caso houver; 

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 

 

TEXTOS E MAPAS – 
PROPOSTAS DE 

MELHORIAS 
INFRAESTRUTURAIS NA 

MACROÁREA 

81.05.04 

 

→ Emissão de documento final do produto “Propostas de Melhorias 
Infraestruturais Necessárias na Macroárea”, com elaboração de 
textos e mapas. Para sua execução é necessário a disponibilidade 
de 02 profissionais de nível superior com graduação em serviço 
social, ciências sociais/sociologia ou geografia, desde que possuam 
experiência em trabalho social em assentamentos de interesse 
social e um deles seja experiente na execução de planos ou 
projetos de desenvolvimento da economia local ou em diagnósticos 
de necessidades de um assentamento, incluídos em ambos 
encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra, além de 
serviços de reprografia e de desenhistas técnicos para confecção e 
plotagem de mapas. Os profissionais são integrantes da equipe da 
CONTRATADA participando do planejamento e desenvolvimento do 
PDST, em todas as suas etapas. 

→ Os profissionais deverão ter experiência em elaboração de 
planos ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de 
interesse social ou mobilização e comunicação social, além de 
registro no conselho de classe ativo, caso houver; 
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→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 

SEMINÁRIO DE 
DEVOLUÇÃO DAS 

PROPOSTAS 
ELABORADAS 

81.06.01 

 
→ Seminário/fórum composto de 08 horas de profissional de nível 
superior sênior, identificado como ministrante do Seminário ou 
Fórum, graduado em Ciências Sociais/Sociologia ou Serviço Social 
ou Geografia, integrante da equipe da CONTRATADA no 
planejamento e desenvolvimento do PDST, em todas as suas 
etapas. Além do ministrante, está incluso 08 horas de profissional 
de nível médio para apoio das atividades, incluídos em ambos os 
casos encargos e tributos relativos à contratação de mão de obra e 
transporte, reprografias e plotagens. 

→ Os profissionais deverão ter experiência em elaboração de 
planos ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de 
interesse social ou mobilização e comunicação social, além de 
registro no conselho de classe ativo, caso houver; 

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
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OFICINA PARA 
ELABORAÇÃO DA MATRIZ 
DE RESPONSABILIDADES 

E PRIORIDADES 

81.06.02 

 

→ Oficina temática de 04 horas para elaboração de matriz de 

responsabilidades e prioridades. Para este serviço estão incluídas 
horas técnicas de 02 profissionais de nível superior com graduação 
em serviço social, ciências sociais/sociologia ou geografia, desde 
que possuam experiência em trabalho social em assentamentos de 
interesse social e um deles seja experiente na execução de planos 
ou projetos de desenvolvimento da economia local ou em 
diagnósticos de necessidades de um assentamento,  incluídos 
reprografia e encargos e tributos relativos à contratação da mão de 
obra e transporte. Os profissionais são integrantes da equipe da 
CONTRATADA participando do planejamento e desenvolvimento do 
PDST, em todas as suas etapas.  

→ Os profissionais deverão ter experiência em elaboração de 
planos ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de 
interesse social ou mobilização e comunicação social, além de 
registro no conselho de classe ativo, caso houver; 

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 

 

REALIZAÇÃO DE 
REUNIÕES DE 

ACOMPANHAMENTO DAS 
AÇÕES 

81.06.03 

 

→ Disponibilização de  01 (um) Técnico Superior, com formação 
em Ciência Sociais/Sociologia ou Serviço Social ou Geografia, 
integrante da equipe da CONTRATADA no planejamento e 
desenvolvimento do PDST, em todas as suas etapas, para realizar 
reuniões de acompanhamento das execuções das propostas do 
PDST de médio e longo prazo junto aos membros do Comitê de 
Articulação para consolidação do comitê como espaço de 
monitoramento.  

→ Os profissionais deverão ter experiência em elaboração de 
planos ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de 
interesse social ou mobilização e comunicação social, além de 
registro no conselho de classe ativo, caso houver; 

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
 

 CURSO DE 
CAPACITAÇÃO DE 

SÍNDICOS 
81.07.01 

→ Curso de capacitação de sindico composto por 06 horas de 
profissional de nível superior sênior para preparação, ministrar o 
curso e emitir relatório. O profissional deverá ter formação na área 
de humanas e ser experiente em ministrar cursos no tema 
selecionado à época da execução, afetos à gestão condominial ou 
vivência em habitação coletiva, incluídos encargos e tributos com 
mão de obra e transporte.  
→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
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CONSULTORIA JURÍDICA 
E CONTÁBIL PARA 

CONDOMINIOS 
81.07.02 

 
→Consultoria jurídica e contábil para formalização e organização de 
condomínios, incluindo 07 horas de técnico superior sênior para 
preparação, execução da consultoria propriamente dita por meio de 
encontros de plantões de atendimento, bem como emissão de 
relatório por encontro. O consultor deverá ser profissional graduado 
em direito ou ciências contábeis, conforme o tema do encontro ser 
afim com os conhecimentos de direito ou contabilidade. Os 
consultores deverão ser experientes em formação e gestão de 
condomínios e ter experiência anterior em ministrar este tipo de 
consultoria. Estão incluídos também encargos e tributos relativos à 
contratação da mão de obra e transporte.  
→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
 

ELABORAÇÃO DA 
REDAÇÃO FINAL DO 

PDST 
81.08.01 

 
→ Emissão de documento final do PDST (textos e mapas), 
compatibilizados com demais subprodutos entregues, tais como 
diagnósticos, mapeamentos, propostas e matriz de 
responsabilidades. Para sua execução é necessário a 
disponibilidade de um 01 profissional de nível superior (graduado 
em Ciências Sociais/Sociologia ou Serviço Social ou Geografia) e 
01 profissional de nível superior sênior (graduado em Ciências 
Sociais/Sociologia ou Serviço Social ou Geografia, ambos 
integrantes da equipe da CONTRATADA no planejamento e 
desenvolvimento do PDST, em todas as suas etapas incluídos em 
ambos os casos os encargos e tributos relativos à contratação da 
mão de obra, além de reprografia e serviços de desenhistas 
técnicos para confecção e plotagem de mapas. 

→ Os profissionais deverão ter experiência em elaboração de 
planos ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de 
interesse social ou mobilização e comunicação social, além de 
registro no conselho de classe ativo, caso houver; 

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
 

JORNAL SEMESTRAL 
81.09.01 
81.09.02 

 
→ Redação e diagramação de jornal, composto de 02 profissionais 
de nível superior, sendo 01 com graduação em Jornalismo ou 
Comunicação Social  e outro com graduação em Design Gráfico. 
Para desenvolvimento do produto serão necessárias 30 horas de 
Jornalista ou Comunicólogo e 08 horas de Designer Gráfico. Inclui 
reuniões para definição de pautas, realização de entrevistas, 
registro fotográfico, redação, diagramação, além de encargos e 
tributos relativos à contratação da mão de obra, conforme previsto 
no item 81.09.01; 

→ Impressão  em gráfica em formato A3 (420 X 297MM), PAPEL 
AP 115G, COR 4X4, paginação: 1folha/4páginas, acabamento com 

dobra, conforme previsto no item 81.09.02.  

→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
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LANCHES 81.09.11 

→ Fornecimento de lanche (400 ml refrigerante, 150 g mini pão de 
queijo,1 copo descartável, 2 guardanapos). 
→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
 

ÔNIBUS 

CONVENCIONAL 
81.09.12 

→ Disponibilização de ônibus convencional modelo turismo 
executivo com motorista e fretamento de 04 horas para realização 
de visita técnica, capacidade 45 a 50 lugares. 
→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
 

TEATRO 

81.09.13 

81.09.14 

81.09.15 

81.09.16 

 

→ Produção e apresentação de peça teatral. Inclui produção da 
peça (definição de público alvo, criação de roteiro, direção, 
preparação dos atores e repertório musical), conforme item 
81.09.13 da planilha orçamentária; custos de confecção de figurinos 
e adereços, conforme item 81.09.14; apresentação de peça teatral 
(atores, apoio, transporte, figurino, adereços, equipamentos e 
instrumentos musicais) conforme especificidades do item 81.09.15 
da Planilha de Orçamento; sonorização para três atores, conforme 
item 81.09.16.  
→ Todos os insumos que forem necessários para o fornecimento 
dos serviços ou produtos; 
 

a) Especificações técnicas para o profissional Técnico de Nível Superior Supervisor / Responsável Técnico da 
CONTRATADA, a ser disponibilizado conforme composição de custos do item 81.01.01, que compõe a equipe 
mínima: 

a.1) O profissional deverá possuir formação em Serviço Social ou Ciências Sociais / Sociologia ou 
Geografia conforme orientações da Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades, atualmente Ministério 
do Desenvolvimento Regional; 

a.2) O profissional deverá comprovar, por meio de atestados ou currículo, que executou, na qualidade 
de responsável técnico, OU coordenador, OU supervisor, planos ou projetos de desenvolvimento de 
assentamentos de interesse social ou diagnóstico situacional ou social ou similar no âmbito da Política 
de Habitação de Interesse Social, em ambos os casos de forma participativa, seja para orientação do 
investimento em políticas públicas ou para planejamento de ações corretivas ou mitigadores 
necessárias em determinado assentamento; 

a.3) Os profissionais  citados nesse tópico deverão apresentar, também, o devido registro profissional 
nos conselho de classe, caso se encontrem ativo / em funcionamento; 

b) As atribuições do Responsável Técnico são as seguintes: 

b.1)Atender às determinações e disposições do presente documento de “Orientações Técnicas”;  

b.2) Garantir o cumprimento dos cronogramas bem como o bom desenvolvimento das ações e 
atividades do PDST;  

b.3) Responder pela metodologia de trabalho apresentada pela CONTRATADA e aprovada pela 
CONTRATANTE; 
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b.4) Zelar pelo bom desempenho da Equipe Técnica;  

b.5) Elaborar e firmar os “Relatórios de Acompanhamento Mensal” bem como o “Relatório Final”;  

b.6) Elaborar e garantir, juntamente com a Supervisão da CONTRATANTE, o cumprimento das etapas 
do plano entendendo a relação de interdependência e sequenciamento entre as mesmas;  

b.7) Executar e responder pelos processos de Planejamento, Monitoramento e Avaliação das ações; 

c) O Responsável Técnico deverá cumprir obrigatoriamente jornada de trabalho de 16 (dezesseis) horas 
mensais, o que corresponde à carga horária de 04 (quatro) horas semanais. O referido profissional deverá ter 
disponibilidade para eventuais reuniões noturnas, em feriados e/ou finais de semana; 

d) Especificações técnicas para profissionais de nível superior, a serem disponibilizados conforme composição 
de custos do item 81.01.01:: 

d.1) A composição de custos apresentada prevê a disponibilidade além do Responsável Técnico, de 01 
(um) técnico de nível Superior Sênior, que deverá possuir formação em Arquitetura e Urbanismo para 
atuar como consultor, principalmente na etapa de elaboração de propostas, já que as mesmas podem 
necessitar de estimativa de custos para implementação de serviços ou melhorias infraestruturais que 
forem indicadas no plano; 

d.2) O profissional do item acima deverá  comprovar que possui experiência em elaboração de planos 
ou projetos de desenvolvimento de assentamentos de interesse social; 

d.3) A experiência do profissional deverá ser comprovada através de atestado de capacidade técnica 
(ACT) acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) a ser apresentado quando da 
Ordem de Serviço;  

d.4) O profissional deverá apresentar, também, o devido registro profissional nos conselhos de classe; 

e) O profissional de Nível Superior especificados no item 81.01.01 deverá cumprir obrigatoriamente a jornada 
de trabalho de 16 (dezesseis) horas mensais, correspondendo à carga horária de 04 (quatro) horas semanais, 
com a execução das atividades descritas no item 81.01.01; 

f) Especificações técnicas para o profissional estagiário – em formação em Serviço Social ou Ciências 
Sociais/Sociologia ou Geografia, a ser disponibilizado conforme composição de custos do item 81.01.01: 

f.1) O estagiário deverá cursar a partir do 5 período do curso de graduação. 

f.2) Deverá comprovar  matrícula regular no curso de graduação;  

g) Especificações técnicas para o profissional Técnico de Nível Médio, a ser disponibilizado conforme 
composição de custos do item 81.01.02: 

g.1) O técnico social de nível médio deverá possuir segundo grau completo. 

g.2) Deverá comprovar que possui experiência em: apoio administrativo e de mobilização social em 
projetos sociais voltados para população de baixa renda. A experiência do profissional deverá ser 
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comprovada através de atestado técnico e/ou curriculum vitae, a ser apresentado quando da Ordem de 
Serviço;  

h) O profissional Técnico de Nível Médio especificado no item 81.01.02 deverá cumprir obrigatoriamente 
jornada de trabalho de 80 (oitenta) horas mensais, correspondendo à carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais, com a execução das atividades descritas no item 81.01.02; 

i) A CONTRATANTE poderá solicitar a desmobilização imediata de qualquer profissional ou estipular uma data 
futura para tal, seja por motivo de indisciplina, incapacidade técnica, término dos serviços ou outro de acordo 
com seu interesse e do bom andamento da execução do contrato. Havendo necessidade de substituição, a 
critério da CONTRATANTE, o profissional substituto deverá atender a especificação técnica estabelecida na 
presente documentação técnica.  As exigências de caráter técnico-profissional se justificam pela natureza 
específica do objeto licitado, quer seja a execução de projeto de trabalho social em áreas localizadas em zonas 
especiais de interesse social do município e por isso, são pertinentes para garantir minimamente a capacidade 
de cumprimento das obrigações contratuais. 

j) Toda a equipe deverá ter disponibilidade para eventuais reuniões noturnas, em feriados e/ou finais de 
semana com a comunidade, cabendo à CONTRATADA a observância da legislação trabalhista no que se refere 
à horas extras, banco de horas e compensação. 

k) Os membros da equipe prevista nos itens 81.01.01 e 81.01.02, bem como demais profissionais 
envolvidos na prestação dos serviços deverão possuir habilidades de comunicação e de elaboração de textos. 

l) Para os demais profissionais de Nível Superior ou Superior Sênior, integrantes das composições de custos 
serão exigidas qualificação ou experiência profissional em conformidade com as atividades a serem 
desenvolvidas e já indicadas no Quadro de Especificações do item 4.1 do presente documento. 

m) As composições de custos preveem despesas com transporte, não sendo a disponibilidade de veículo um 
item de contratação constante em planilhas orçamentárias e sim insumo em diversos serviços ou produtos.  

4.2 CONFECÇÃO E OU REPRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 

Para a CONFECÇÃO e/ou REPRODUÇÃO de MATERIAIS GRÁFICOS, a CONTRATADA deverá observar as 
quantidades determinadas na planilha orçamentária bem como as seguintes especificações mínimas quanto ao 
tipo de material utilizado: 

a) Cartilha institucional tipo 1 (item 81.09.03): papel couche 145g; cores: 4 x 4, formato aberto: 29,7cm 
x 21cm; formato fechado: 14,8cm x 21cm; páginas: 3 folhas/ 12 páginas, acabamento: dobra e grampo, 
com tiragem mínima de 100 unidades. 

b) Certificados (item 81.09.07): papel offset 210 g, formato 30 x 21 cm, cores 4x0. 

c) Banner (item 81.09.08): Impressão em lona; Acabamento com bastão e corda; Formato aberto: 100 x 
120 cm; Cores: 4x0.  

d) Faixas (item 81.09.09): Pintura sobre tecido (morim); Formato aberto: 6 x 0,8 m. Os custos da 
instalação das faixas em locais indicados pela CONTRATANTE estão contemplados na planilha 
orçamentária. 
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e) Catálogo de Produtos e/ou Serviços (item 81.09.06): capa: papel couche 210 g; formato aberto: 30 

cm x 22 cm formato fechado: 15 cm x 22 cm; cores: 4 x 4. Miolo: papel couche 145 g, formato aberto:30 
cm x 22 cm formato fechado: 15 cm x 22 cm, páginas: 5 folhas/20 paginas; 

f) Agenda de compromisso (item 81.09.10): papel off set 150g; formatos aberto (29,7 X 10,5 cm) ou 
fechado (14,85 X 10,5 cm); em cores 4x4; paginação de 2folhas/8 páginas; acabamento dobra/grampo. 

g) Criação de peças gráficas – Jornalista (Item 81.09.04): Disponibilização de horas de técnico nível 
superior  com graduação em Jornalismo para criação de peças gráficas, incluídos encargos e tributos 
relativos à contratação da mão de obra e transporte, a serem utilizadas  conforme cronograma físico-
financeiro. 

Criação de peças gráficas – design gráfico (Item 81.09.05): Disponibilização de horas de técnico nível 
superior com graduação em Design Gráfico para criação de peças gráficas, incluídos encargos e tributos 
relativos à contratação da mão de obra e transporte, a serem utilizadas  conforme cronograma físico-
financeiro. 

Toda a elaboração da arte e conteúdo das peças gráficas utilizarão horas técnicas de profissionais 
jornalista ou design gráfico conforme itens 81.09.04 e 81.09.05 da planilha orçamentária. Os modelos 
serão disponibilizados para a orientação da CONTRATADA quando da emissão da Ordem de Serviço, 
conforme especificações mínimas do tipo de material a ser utilizado explicitado no item 4.2. 

 A proposta do conteúdo da peça gráfica Jornal Semestral deverá ser apresentada pela CONTRATADA e 
aprovada pelo fiscal do contrato para liberação dos serviços previstos no item 81.09.01 da planilha 
orçamentária. A especificação para redação e diagramação do jornal consta no item 81.09.01 da planilha de 
orçamento e no item 4.1 destas Orientações Técnicas. Já a impressão está prevista no item 81.09.02 da 
planilha orçamentária, e deve seguir a seguinte orientação: impressão em formato A3 (420 X 297MM), papel AP 
115G, COR 4X4, paginação: 1folha/4páginas, acabamento com dobra. Inclui reuniões para definição de pautas, 
realização de entrevistas, registro fotográfico, redação, diagramação e impressão em gráfica. Para a liberação 
da reprodução da peça gráfica Jornal Semestral, sua redação e diagramação deverão ser previamente 
aprovados pela URBEL. 

4.3 SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E INSUMOS DE APOIO A GESTÃO E EXECUÇÃO DO PDST 

 A CONTRATADA deverá fornecer as REPROGRAFIAS, PLOTAGENS, ENCADERNAÇÕES, REVELAÇÕES 
FOTOGRÁFICAS E IMPRESSÕES conforme previstas no item 81.10.00 da planilha orçamentária, podendo ser 
solicitados nas diversas etapas de execução do PDST, em observância aos cronogramas físico-financeiros. 

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  

A medição será efetuada considerando os critérios abaixo indicados: 

a) Os itens 81.01.01 e 81.01.02 da planilha orçamentária serão medidos considerando-se a 
execução de apenas uma unidade/mês, desde que apresentado relatório mensal das atividades, 
contendo, pelo menos: o planejamento das ações e da execução das etapas do PDST, as ações 
executadas, bem como os registros do acompanhamento do Comitê de Articulação. A apuração 
das horas dedicadas da equipe será realizada em formulários específicos da CONTRATADA, que 
deverá apresenta-lo a CONTRATANTE sempre que for solicitado. Em caso de atrasos na entrega 
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do relatório mensal, permite-se a medição de mais de uma unidade/mês equivalente aos meses 
anteriores que porventura não tenham sido aprovados no período de vigência do serviço.  

b) Para os itens de consultorias, cursos, oficinas, instrumentos de mobilização social, peças gráficas 
e seminários, especificamente para os itens 81.02.01, 81.02.02, 81.02.03, 81.03.06, 81.05.01, 
81.06.01, 81.06.02, 81.07.01, 81.07.02, 81.09.00 (todos os serviços inclusos) serão medidos em 
horas ou unidade, conforme especificado nas planilhas de orçamentos.  Se em alguns destes itens 
não forem atendidos todos os insumos previstos na Composição de Preços Unitários a medição 
será feita na proporção constante da planilha de custos apresentada pela licitante. Justifica-se tal 
diretriz para a medição por se tratarem de serviços compostos de sub-itens, podendo ocorrer que 
nem todos possam ser disponibilizados quando da realização do item. 

c) Para os itens 81.02.04 e 81.06.03 relativos às reuniões das planilhas orçamentárias serão 
medidos em unidades, desde que apresentado registros das reuniões realizadas, acompanhados 
de textos, fotos e atas que comprovem a realização e andamento dos serviços. 

d) Para o item 81.10.00 (Infraestrutura de Apoio à Gestão e Execução do PDST) será medido em 
função da unidade efetivamente executada, em observância às planilhas de orçamentos. 

e) Os itens 81.03.01, 81.03.02, 81.03.03, 81.03.04, 81.03.05, 81.04.01, 81.04.02, 81.05.02, 81.05.03, 
81.05.04 e 81.08.01 das planilhas orçamentárias, que envolvem elaborações de metodologias e 
de propostas, diagnósticos, mapeamentos e realização de pesquisas, dependem de aprovação 
pela CONTRATANTE, portanto serão objetos de medições na seguinte forma: 40% (quarenta por 
cento) na apresentação da primeira versão, outros 30% (trinta por cento) na entrega com as 
correções solicitadas pela contratante e 30% (trinta por cento) na aprovação final do documento. 
Além do atendimento ao respectivo escopo e demais especificações contidas nos tópicos 3.2 e 4.1 
deste documento, os serviços deverão estar assinados pelo Responsável Técnico da 
CONTRATADA  e atender aos seguintes critérios de aceitabilidade: 

f) Textos (Diagnósticos, Planos, Relatórios, Registros): 

 Uso de linguagem clara e objetiva; 

 Uso correto da língua portuguesa; 

 Consistência das informações, a ser verificada por meio de vistorias, de contatos com 
entrevistados e de conferências a partir das fontes utilizadas; 

 Observância e respeito às legislações urbanísticas e ambientais vigentes nos níveis 
municipal, estadual e federal; 

 Observância às interferências com as concessionárias de serviços públicos, quando for o 
caso; 

 Compatibilidade com demais produtos ou subprodutos do Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial; 

 Apresentação, discussão e/ou validação/aprovação pela comunidade, conforme definições 
constantes nos itens 3.2 e 4.1 deste documento; 

g) Mapas: 

 Uso de linguagem clara e objetiva; 
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 Uso correto da língua portuguesa; 

 Consistência das informações, a ser verificada por meio de vistorias, de contatos com 
entrevistados e de conferências a partir das fontes utilizadas; 

 Observância e respeito às legislações urbanísticas e ambientais vigentes nos níveis 
municipal, estadual e federal; 

 Observância às interferências com as concessionárias de serviços públicos, quando for o 
caso; 

 Compatibilidade com demais produtos ou subprodutos do Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial; 

 Apresentação, discussão e/ou validação/aprovação pela comunidade, conforme definições 
constantes nos itens 3.2 e 4.1 deste documento; 

 Atendimento ao padrão gráfico definido pela FISCALIZAÇÃO; 

 Observância às normas técnicas de desenho; 

 Clareza das informações mapeadas e das respectivas legendas; 

h) Planilhas: 

 Uso de linguagem clara e objetiva; 

 Uso correto da língua portuguesa; 

 Consistência das informações, a ser verificada por meio de vistorias, de contatos com 
entrevistados e de conferências a partir das fontes utilizadas; 

 Observância e respeito às legislações urbanísticas e ambientais vigentes nos níveis 
municipal, estadual e federal; 

 Observância às interferências com as concessionárias de serviços públicos, quando for o 
caso; 

 Compatibilidade com demais produtos ou subprodutos do Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial; 

 Apresentação, discussão e/ou validação/aprovação pela comunidade, conforme definições 
constantes nos itens 3.2 e 4.1 deste documento; 

 Uso dos modelos definidos pela FISCALIZAÇÃO; 

 Uso correto de fórmulas; 

 Preenchimento das células resguardando a vinculação com os dados de origem (entrada 
de dados), de forma que a planilha seja atualizada automaticamente sempre que algum 
dado for alterado; 

 Preenchimento das células resguardando as memórias de cálculo, por meio de fórmulas; 

i) Pesquisas: 

 Observância do cálculo de amostras, conforme adequada representatividade dos dados a 
serem produzidos; 



 
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura - SMOBI 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS Página N.º 40/40 

Assunto/Objeto: 

Contratação de Serviços para Elaboração e Implementação de Ações de Curto e Médio Prazo do Plano de 
Desenvolvimento Socioterritorial na Macroárea do Residencial Manaus do Programa Minha Casa Minha Vida - 
PMCMV.  Regional: Leste 

PLANO DE OBRAS: 1883-L-U-HAB-14 DATA: 25/11/2019 

PROCESSO N°: 01-135.024/19-40 LICITAÇÃO: PREGÃO URBEL/SMOBI 007/2019 

 

 Uso de linguagem clara e objetiva; 

 Uso correto da língua portuguesa; 

 Consistência das informações, a ser verificada por meio de vistorias e de contatos com 
entrevistados; 

 Uso dos formulários fornecidos pela FISCALIZAÇÃO, quando houver; 

 Preenchimento completo dos formulários e, quando for o caso, do banco de dados; 

 Preenchimento correto do formulário, a ser verificado por meio de conferência de 
formulários preenchidos e do cruzamento de dados; 

 Preenchimento correto do Banco de Dados, a ser verificado por meio da conferência de 
uma amostra de formulários preenchidos e do cruzamento de dados; 

j) Reuniões: 

 Realização de mobilização prévia as reuniões; 

 Uso de linguagem clara, objetiva, didática e acessível aos participantes; 

 Cortesia e respeito na relação com os participantes; 

 Garantia de espaço para discussão e questionamentos por parte dos participantes; 

 Utilização de todo o material necessário e adequado para cada reunião; 

 Elaboração de ata corretamente, com registro dos encaminhamentos e decisões, sem 
rasuras e com assinatura dos presentes; 

 Participação do Responsável Técnico e/ou do Técnico de Nível Superior responsável por 
determinado serviço ou etapa, a ser discutida, bem como dos demais técnicos 
responsáveis pela condução das reuniões, garantindo: elaboração da ata, recolhimento de 
assinaturas e registro fotográfico; 
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