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1. INTRODUÇÃO 

O presente Projeto Básico foi elaborado com base em estudos sobre a necessidade de complementação do 

PTTS – Projeto de Trabalho Técnico Social do Programa Vila Viva Santa Lúcia.  

A contratação do trabalho em questão se faz necessária para continuidade da execução do Projeto de 

Trabalho Técnico Social – PTTS, que inclui o desenvolvimento das ações de remoção e reassentamento das 

famílias que ainda restam a serem removidas ou reassentadas para viabilizar a execução da obra; envolve 

ainda a comunicação com a comunidade durante a execução da obra, e ações de educação ambiental e 

patrimonial e o desenvolvimento de ações de geração de trabalho e renda, nos termos indicados pelas 

normativas do Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal – CEF que regem o trabalho social no 

âmbito dos empreendimentos com recursos do Governo Federal. 

A contratação do PTTS proposto, além de ser item obrigatório do Contrato de Financiamento nº 0294.943-97, é 

imprescindível em todas as fases do empreendimento, visto a execução de atividades comunicativas, 

participativas, formativas e educacionais a serem realizadas desde a preparação para o início das obras até a 

fase pós obra, somadas ao processo de realocação de famílias em função das intervenções previstas.  

A contratação visa obter os recursos técnico-profissionais e a infraestrutura física-operacional necessários para 

a realização de atividades de realocação de famílias, desde o cadastramento, avaliação dos imóveis a serem 

removidos, negociação para definição do tipo de atendimento e mudança das famílias; para a realização de 

ações comunicativas, mediante produção de peças gráficas; para a realização de ações educativas, tais como 

cursos e oficinas visando o desenvolvimento da comunidade nos eixos de mobilização social, educação 

ambiental e geração de trabalho e renda e por fim, para a realização de ações avaliativas de pós-ocupação 

após a conclusão da execução do trabalho social e das obras de infraestrutura com o objetivo de mensuração 

da satisfação da população e dos resultados alcançados.  

Ademais, a contratação atende ao interesse público por tratar-se de ações necessárias à continuidade do 

empreendimento Programa Vila Viva – Intervenção Estruturante em Assentamentos Precários, no Aglomerado 

Santa Lúcia. Este programa está previsto na Política Municipal de Habitação e consiste em intervenções de 

caráter reestruturador e integrado. Tem como objetivo promover transformações profundas nos assentamentos 

precários existentes, por meio da implantação de obras de infraestrutura urbana, hidrossanitária, erradicação 

de áreas de risco geológico/geotécnico e/ou de inundações, construção de unidades habitacionais e 
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regularização fundiária, além da promoção do desenvolvimento socioeconômico das comunidades, através de 

ações sociais que acontecem concomitantemente às obras. 

Este Projeto Básico visa orientar a prestação dos serviços profissionais na área social, integrados ao conjunto 

de ações desenvolvidas pelo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento e Programa Vila Viva. Os 

referidos programas, como parte da política urbana e habitacional, compreendem um conjunto integrado de 

iniciativas efetuadas no contexto das vilas e favelas do município, a partir de uma linha básica de atuação, a 

saber, a de assentamentos precários já existentes.  

De modo geral, essa linha de atuação sustenta-se sobre quatro principais eixos de ação, mediante os quais 

são articuladas as diretrizes gerais e metodológicas da política: ações de intervenções urbanístico-ambientais, 

de caráter estruturante; ações de redução do déficit habitacional qualitativo e quantitativo (construção e 

aquisição de unidades habitacionais); ações de natureza sócio-organizativa (trabalho e acompanhamento 

social, tendo-se em vista o desenvolvimento de comunidades); ações de regularização fundiária.  

As ações de natureza sócio-organizativa engendradas através do PTTS proposto buscam o fortalecimento da 

participação e da cidadania, ao mesmo tempo em que buscam minimizar os impactos inerentes às 

intervenções efetuadas pelas obras, com apresentação de soluções adequadas para os deslocamentos 

ocasionadas pela intervenção. Neste sentido, o trabalho social demarca sua fundamental relevância e 

necessidade ao integrar melhorias urbanísticas à dinâmica do desenvolvimento de comunidades. Mais do que 

dar respostas às demandas de requalificação ambiental e às necessidades habitacionais, os resultados 

esperados recaem sobre a constituição de canais de exercício de direitos básicos e de cidadania, numa 

perspectiva de sustentabilidade das intervenções implantadas. 

O empreendimento deverá ser executado em conformidade com a Política Municipal de Habitação de Belo 

Horizonte, com os objetivos do PAC através do Programa Pró-Moradia na Modalidade Urbanização e 

Regularização de Assentamentos Precários, Operação nº 268.490-81 e com as diretrizes programáticas do 

Ministério das Cidades, considerando-se que as intervenções urbanístico-ambientais e sociais fazem parte de 

um conjunto de ações para a melhoria da qualidade de vida e segurança da população.  

2. OBJETIVO 

Este Projeto Básico de Licitação, parte integrante do edital de licitação, tem por objetivo estabelecer o conjunto 

de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, em atendimento às exigências 
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contidas no art. 7º da Lei Federal nº 8.666/1993, para caracterizar à continuidade da execução do Projeto de 

Trabalho Técnico Social do Empreendimento Vila Viva Santa Lúcia.  

Em caso de possíveis dúvidas, decorrentes de conflitos entre a planilha de orçamento, o memorial descritivo, e 

as especificações técnicas, prevalecerá o que estiver contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem: 

i.  Orientações Técnicas; 

ii.  Projeto Básico; 

iii.  Especificações complementares da SMOBI/URBEL 

iv.  Planilha de Orçamento. 

3. OBJETO DA LICITAÇÃO 

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa prestadora de serviços na área social, 

capacitada a dar continuidade à execução das ações e atividades do Projeto de Trabalho Técnico Social – 

PTTS, elaborado em etapa anterior do empreendimento em referência. 

As ações e atividades deverão estar relacionadas às diretrizes programáticas e metodológicas determinadas 

pela CEF e pela CONTRATANTE/URBEL/SMOBI e deverão estar mencionadas em um cronograma de 

atividades e um cronograma físico-financeiro. Tais cronogramas deverão ser revisados e atualizados pela 

CONTRATADA com aprovação do fiscal do contrato designado pela CONTRATANTE, no que diz respeito às 

seguintes especificações: 

O escopo dos serviços a serem executados compreende a execução de serviços de planejamento e 

gerenciamento da execução dos trabalhos, de mobilização e comunicação social, de fortalecimento da gestão 

local, de acompanhamento pré e pós morar, de educação sócioambiental, de desenvolvimento sócio-

econômico / empreendedorismo, de desenvolvimento organizativo e de remoção e reassentamento de famílias 

bem como da sua avaliação e monitoramento e de apoio às ações do PEAR e de fiscalização. 

A execução dos produtos e serviços deverá observar o detalhamento descrito nas Orientações Técnicas. 
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3.1. Orçamento 

O valor global da presente licitação foi orçado a partir dos dados extraídos da Tabela de Preços 

formalizada pela URBEL, amplamente utilizada no município de Belo Horizonte como referência de preços para 

elaboração de trabalho social. 

A Tabela de Preços foi estabelecida conforme as normas para elaboração de projeto de trabalho técnico 

social e encontra-se disponível no site: https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/informacoes/tabela-de-precos, 

juntamente como todas as composições de preços unitários tabeladas. 

As composições de preços não tabeladas foram elaboradas com base nos insumos constantes da Tabela 

de Preços da SUDECAP, bem como de cotações de mercado, mantendo-se fidelidade à metodologia da 

elaboração do orçamento. 

4. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

As ações e atividades sociais deverão observar a Instrução Normativa nº 08, de 26 de março de 2009 do 

Ministério das Cidades, no que couber, as Portarias nº 21, de 22 de janeiro de 2014 e nº 317, de 18 de julho de 

2013, do Ministério das Cidades no que couber, bem como as diretrizes da Política Municipal de Habitação 

Popular de Belo Horizonte e o presente documento “Orientações Técnicas”.  

Os serviços e produtos, objetos desta licitação, deverão seguir rigorosamente as seguintes normativas: 

 
a) Art. 182 e 183 da Constituição Federal Brasileira;  

b) Lei Federal 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações/revogações posteriores; 

c) Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e suas alterações/revogações posteriores;  

d) Lei Municipal 7.597 de 06/11/98 alterada pela Lei 8.566, de 14/05/2003;  

e) Lei Municipal 10.887 de 16/12/2015 e suas alterações/revogações posteriores;  

f) Decreto Municipal 11.283 de 13/03/03 e suas alterações/revogações posteriores; 

g) Decreto Municipal 15.762 de 11/11/2014; 

h) Decreto Municipal 11.375 de 02/07/2003 e suas alterações/revogações posteriores; 

i) Resoluções do Conselho Municipal de Habitação (https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/conselho); 

j) Instrução Normativa nº 08, de 26 de março de 2009, do Ministério das Cidades, no que couber 

(https://www.cidades.gov.br/legislacao-cidades); 

k) COTS – Caderno de Orientação Técnico Social da Caixa Econômica Federal, versão maio 2013, no que 

couber (http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/caderno_de_orientacao.pdf); 
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l) Portaria nº 21, de 22 de janeiro de 2014, do Ministério das Cidades, no que couber 

(https://www.cidades.gov.br/legislacao-cidades);  

m) Portaria nº 317, de 18 de julho de 2013, do Ministério das Cidades, no que couber 

(https://www.cidades.gov.br/legislacao-cidades); 

n) Caderno Metodológico para ações de educação ambiental e mobilização social em saneamento do 

Ministério das Cidades, no que couber 

 (https:\\www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_publicacao/20_publicacao06062011041901.pdf). 

 

A CONTRATADA deverá observar o prazo do § 1º do art. 28 da Resolução n.º 1.025/2009 do CONFEA para o 

registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. 

5. DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após emissão da Ordem de Serviço Inicial a CONTRATADA 

deverá apresentar à Fiscalização da Urbel a seguinte documentação: 

• Indicação e currículo do Responsável Técnico, devidamente comprovado por atestados emitidos por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado;  

• Relação da Equipe Técnica, constando nome completo, número de identidade e CPF, formação 

profissional;  

• Comprovação do Responsável Técnico indicado como integrante do quadro permanente da licitante 

cujos atestados de capacidade técnica foram apresentados na fase de Habilitação do processo licitatório 

ou outro profissional, desde que atenda às mesmas exigências técnicas de qualificação devidamente 

comprovadas através de Atestados de Capacidade Técnica – ACT e registro profissional na entidade 

profissional competente, quando a entidade disponibilizar o serviço. No decorrer do contrato, caso seja 

necessário, o profissional responsável poderá ser substituído por outro profissional, desde que atenda às 

mesmas qualificações exigidas e que sua substituição seja autorizada previamente pelo FISCAL do 

contrato. 

• Apresentação de ART dos profissionais que serão responsáveis pela realização das avaliações descritas 

nos itens 71.13.10, 71.13.11, 71.13.12 e 71.13.13, relativa aos serviços em referência; 
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• Comprovação da experiência da equipe técnica mínima, por meio de atestados emitidos por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado;  

• Cópias autenticadas dos Contratos de Trabalho — devidamente registrados em CTPS — dos 

respectivos profissionais que irão fazer parte da equipe técnica mínima na fase inicial da prestação de 

serviços, objeto da presente licitação, conforme item 71.01.13, da Planilha Orçamentária II-a1; 

• Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) com os atestados de saúde ocupacional 

(ASO) dos empregados nos serviços e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), ambos 

com registro no Ministério da Economia; 

•  Declaração da CONTRATADA comprovando a existência de instalações e equipamentos adequados 

para a execução de serviços na região metropolitana de Belo Horizonte. 

Os documentos originais serão devolvidos à CONTRATADA depois de verificados e julgados adequados pela 

fiscalização. 

6.  FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

A execução dos trabalhos previstos nesta licitação será fiscalizada pela URBEL, por meio do Fiscal do Contrato 

que, conforme Decreto n.º 15.185/2013 será um agente público responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização operacional da execução dos contratos.  

Compete ao Fiscal de Contrato, dentre outras atividades, conforme previsão legal: verificar se as 

especificações estão sendo cumpridas, se os materiais atendem às exigências estabelecidas, bem como 

analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem melhorar a execução da obra ou serviços, 

recomendar aplicação de advertências, multas ou outras penalidades no contrato. 

Os serviços e obras objetos desta licitação serão fiscalizados pela analista técnica social Marina Marques 

Moura de Azevedo, funcionária pertencente ao quadro permanente da Urbel, exercendo a função de 

Coordenador Social da Diretoria de Projetos e Obras - DPO/URBEL/SMOBI, telefone: 3297-0522, e-mail: 

marinammoura@pbh.gov.br. 

 



 
 

COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 
 

Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura - SMOBI 

PROJETO BÁSICO Página n.º 7/8 

Assunto/Objeto:  
 
Contratação de Serviços para continuidade da execução do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS, no 
Empreendimento VILA VIVA SANTA LÚCIA. 
 
Regional CENTRO SUL. 
 

PLANO DE OBRAS: 0042 CS5-U-URB-11 Data: 09/07/2019 

PROCESSO: 01.068.258/19-22 LICITAÇÃO: URBEL/SMOBI N.º  

 

7. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

Os serviços serão medidos mensalmente, conforme executados e aprovados pelo fiscal da CONTRATANTE e 

de acordo com o cronograma físico-financeiro formalmente aceito na proposta comercial. Serviços não aceitos 

pelo fiscal do contrato não serão objeto de medição. Em nenhuma hipótese haverá adiantamento de serviços 

sem a cobertura do devido aditivo contratual, o qual deverá ser solicitado pela CONTRATADA e aprovado pela 

SMOBI/URBEL; 

As medições serão elaboradas de acordo com os serviços executados no período do dia 16 do mês anterior 

até o dia 15 do mês em curso. A medição será elaborada pelo fiscal do contrato com a participação da 

CONTRATADA, através do sistema SGEE Fluig.  

Somente serão medidos serviços efetivamente entregues e aceitos pela CONTRATADA. 

A liberação do processamento das medições estará condicionada a total conformidade com as exigências 

referentes à Segurança e Saúde Ocupacional, à entrega do relatório mensal de atividades, nos termos do item 

5 das Orientações Técnicas. 

 O pagamento será realizado pela Diretoria Administrativa Financeira (DAF) da URBEL. 

8. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

Após a formalização de conclusão dos serviços, a Fiscalização e a CONTRATADA farão análise de todos os 

serviços executados e materiais aplicados. Concluída esta análise, será emitido relatório de recebimento 

provisório, informando quais os serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que deverão ser 

corrigidos, substituídos ou reparados. 

O relatório de recebimento provisório será emitido no prazo de até 15 (quinze) dias após a conclusão dos 

serviços. 

A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para corrigir, reparar ou substituir, 

conforme orientação da Fiscalização. Concluídas as correções, a Fiscalização verificará se os 

serviços/materiais serão aceitos ou não. Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela 

Fiscalização, esta concluirá o relatório, e tendo a CONTRATADA cumprido todas as outras obrigações 

pertinentes ao contrato, será emitido o "Termo de Recebimento Provisório – TRP. 
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Decorridos até 90 (noventa) dias da data da Emissão do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido, às 

suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, a Fiscalização ou comissão de 

recebimento designada emitirá o "Termo de Recebimento Definitivo" – TRD.  

Belo Horizonte, 09 de julho de 2019. 

  

 

Marina Marques Moura de Azevedo 

Fiscal do Contrato 

Coordenadora Social Vila Viva Santa Lúcia 

Diretoria de Projetos e Obras 

 

 

 

 

Ana Flávia Martins Machado 

Assessora do Trabalho Técnico Social 

Coordenadora Social das Intervenções Estruturantes 

 

 

 

Aluísio Rocha Moreira 

Diretor de Projetos e Obras 

 


