
 
 
 

 

APÊNDICE I 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

1. OBJETIVO 

1.1. 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:  

I. Estabelecer que a prestação de serviços deverá 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) Este documento (Orientações Técnicas); 

b) Legislação pertinente; 

c) Procedimentos e diretrizes da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) para elaboração e 
aprovação das ações de Mobilização, Comunicação Social e Educação Socioambiental; 

d) Planilha de composição de custos; 

e) Projeto básico de licitação. 

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

2. ESCOPO DO TRABALHO SOCIAL  

2.1. FASES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL  

2.1.1. Em linhas gerais, o escopo da prestação de serviços pode ser compreendido em três principais 
fases (pré-obras, obras e pós-obras), em consonância com os acordos já estabelecidos pelas 
instâncias de repasse ou financiamento. 

2.1.2. A seguir, quadro-resumo das principais iniciativas, produtos e serviços em relação às fases: 

PRODUTOS 
E 

SERVIÇOS 

PRÉ-OBRAS OBRAS PÓS-OBRAS 

Processo licitatório 
do Projeto de 

Trabalho Social - 
PTS. 

Início da capacitação em 
módulos das cooperativas 
de catadores de materiais 

recicláveis. 

Conclusão da 
capacitação em 

módulos das 
cooperativas de 

catadores de materiais 
recicláveis. 

Início do processo de 
mobilização social da 

população do entorno do 
galpão a ser construído no 

bairro Pindorama. 

Conclusão do 
processo de 

mobilização social da 
população do entorno 

do galpão a ser 
construído no bairro 



 
 
 

 
Pindorama. 

Realização de 
workshop com a 

equipe da 
CONTRATADA. 

Implementação do 
PDST. 

Apresentação e 
aprovação do 

planejamento de 
execução do PTS 

pela 
CONTRATADA. 

Processo licitatório do 
PDST. 

Conclusão do PTS e 
do PDST. 

Início da execução 
propriamente dita do 

PTS. 

Avaliação do PTS e 
do PDST. 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO E DOS PÚBLICOS ENVOLVIDOS  

2.2.1. O Projeto de Trabalho Social – PTS está direcionado para duas linhas de atuação: 

I. O desenvolvimento de ações de mobilização social para a população moradora do entorno do 
novo galpão de triagem de materiais recicláveis, a ser construído no bairro Pindorama, em área 
da Central de Tratamento de Resíduos da BR 040, com recursos do Programa Avançar Cidades.    

II. A realização de capacitação técnica para as cooperativas e associações de catadores com o 
objetivo de modernização do serviço e melhoria da produtividade nas etapas de coleta, triagem e 
destinação dos resíduos recicláveis oriundos do Programa de Coleta Seletiva de Belo Horizonte. 
As cooperativas receberão equipamentos para a modernização e melhoria   de seu processo de 
trabalho.  

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DO BAIRRO PINDORAMA 

I. Localizado na Região Noroeste de Belo Horizonte, o bairro Pindorama tem uma população de 
aproximadamente 17.575 moradores, conforme dados Censo/IBGE 2010 e nele existem 
aproximadamente 5497 domicílios, conforme dados encontrados no site da PBH 
(https://bhgeo.pbh.gov.br/home.) 

II. É o bairro mais próximo da localização definida para a construção do galpão de triagem de 
materiais recicláveis na área da CTRS da BR040. Estão em suas imediações os bairros Glória, 
São Salvador, Coqueiros, Jardim Filadélfia e Califórnia. Embora esses sejam bairros próximos à 
área da construção do galpão, as ações previstas neste PTS serão direcionadas para a população 
do bairro Pindorama. Tal definição se justifica pelo fato de ser o bairro Pindorama localizado no 
entorno imediato do galpão de triagem a ser construído. 

III. A principal via de acesso à região é a Avenida Amintas Jacques de Moraes, que interliga 
diversos bairros da região e outras vias importantes de acesso tais como a Avenida Heráclito 
Mourão de Miranda, a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e a Rua Guararapes. O bairro situa-
se na sub-bacia hidrográfica do Ribeirão do Onça, a montante da Lagoa da Pampulha. 



 
 
 

 
IV. O galpão terá área total construída de aproximadamente 1.200,00 m², capacidade para 50 

trabalhadores associados e poderá receber cerca de 20 toneladas/dia de materiais recicláveis, 
papel, metal, vidro e plástico, já segregados na fonte geradora. A figura abaixo apresenta a área 
onde será construído o galpão. 

Figura 1: Mapa da localização do Galpão no CTRS-040 e principais equipamentos púbicos ao redor. 

V. Na região do bairro Pindorama e nos bairros que limitam a CTRS da BR 040 foram 
identificados os seguintes órgãos da Administração Pública: 

a) Espaço BH Cidadania – Vila Coqueiros. Atividades: Oficinas de artesanato e atividades de 
lazer para grupos de convivência. Rua Rainha das Flores, 102 – Jardim Filadélfia; 

b) CRAS Vila Califórnia – Vila Califórnia. Atividades: Oficinas de artesanato para terceira 
idade e interessados. Rua Havaí, 700 – Vila Califórnia; 

c) Academia da Cidade do Conjunto Califórnia. Atividades: esportivas e de recreação. Rua 
Violões, 570 – Conjunto Califórnia I; 

d) Centro de Saúde Califórnia. Av. das Castanholas, 277 - Conjunto Califórnia; 

e) Centro de Saúde Jardim Filadélfia. Rua Régida, 309 - Jardim Filadélfia; 

f) Centro de Saúde Glória. Rua Eneida, 955- Glória; 



 
 
 

 
g) Centro de Saúde Pindorama. Rua Rútilo, 96 – Pindorama; 

h) Centro de Saúde Elza Martins da Cruz. Rua Jacareí, 550 – Pindorama; 

i) E.M. Prof. João Camilo de Oliveira Torres, Rua Ester Batista de Oliveira, 12 – Califórnia; 

j) E. M. Mário Werneck. Rua Igará, 10 – Santa Maria; 

k) E.M. Luigi Toniolo. Rua Mafra, 124 – Coqueiros; 

l) E.M. Prefeito Osvaldo Pierucetti. Rua Régida, 309 – Jardim Filadélfia; 

m) E.M. Padre Edeimar Massote. Rua Eneida, 1485 – Coqueiros; 

n) EMEI Califórnia I. Rua das Violas, 862 – Califórnia; 

o) EMEI Califórnia II. Rua Christina Maria Assis, 550 - Califórnia. 

2.2.3. DAS COOPERATIVAS PARTICIPANTES DO PTS 

I. As cooperativas participantes deste PTS são aquelas já contratadas pela municipalidade para a 
execução do serviço de coleta seletiva em Belo Horizonte. Portanto, serão seis cooperativas que 
irão participar das ações de capacitação técnica previstas no PTS. As intervenções propostas 
serão realizadas nas sedes e galpões de triagem das cooperativas integrantes do Programa de 
Coleta Seletiva de Belo Horizonte. 

II. São apresentadas a seguir as informações relativas à localização dos galpões das entidades 
beneficiárias, abrangendo aspectos espaciais, demográficos, em que se pretende caracterizar a 
situação do entorno dos galpões:  

a) ASMARE - Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável - 
Unidade I: 

a.1) Endereço: Avenida do Contorno, 10.555 – Barro Preto / Fone: (31) 3016-5539; 

a.2) Regional: Centro-Sul; 

a.3) População: 283.776 habitantes; 

a.4) População estimada do bairro: Barro Preto – entre 3.801 e 7.200 pessoas; 

a.5) Bairros Próximos: Carlos Prates, Padre Eustáquio, Barro Preto e Centro; 

a.6) Tipo de domicílios predominantes na região: domicílios residenciais multifamiliares 
(prédios), residenciais do tipo casa e estabelecimentos comerciais (galpões); 

a.7) Principais vias de acesso: Avenida do Contorno; 

a.8) Bacia hidrográfica: Ribeirão Arrudas; 

b) ASMARE - Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável - 
Unidade II: 

b.1) Endereço: Rua Ituiutaba, 460 - Prado / Fone: (31) 3295-5615; 



 
 
 

 
b.2) Regional: Oeste; 

b.3) População: 308.549 habitantes; 

b.4) População estimada do bairro: Prado – entre 13.000 e 34.400 pessoas; 

b.5) Bairros Próximos: Carlos Prates, Padre Eustáquio, Barro Preto e Calafate; 

b.6) Tipo de domicílios predominantes na região: domicílios residenciais 
multifamiliares (prédios), residenciais do tipo casa e estabelecimentos comerciais 
(galpões); 

b.7) Principais vias de acesso: Avenida do Contorno e Avenida Tereza Cristina; 

b.8) Bacia hidrográfica: Ribeirão Arrudas; 

b.9) Outras informações relevantes: Próximo ao Batalhão da Polícia Militar. 

c) COOMARP PAMPULHA - Cooperativa dos Trabalhadores com Materiais Recicláveis 
da Pampulha Ltda. Unidade I: 

c.1) Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, 4.070 - São Francisco / Fone: (31) 3495-
2613; 

c.2) Regional: Pampulha; 

c.3) População: 226.110 habitantes; 

c.4) População estimada do bairro: Bairro São Francisco – entre 3.801 e 7.200 pessoas; 

c.5) Bairros Próximos: Indaiá, Vila Suzana e Campus da UFMG; 

c.6) Tipo de domicílios predominantes na região: residencial do tipo casa; 

c.7) Principais vias de acesso: Avenida Presidente Antônio Carlos e Anel Rodoviário; 

c.8) Bacia hidrográfica: Ribeirão do Onça. 

d) COOMARP PAMPULHA - Cooperativa dos Trabalhadores com Materiais Recicláveis 
da Pampulha Ltda. Unidade II: 

d.1) Endereço:  Rua Caldas da Rainha, 2.083 - São Francisco / Fone: (31) 3447-2055; 

d.2) Regional: Pampulha; 

d.3) População: 226.110 habitantes; 

d.4) População estimada do bairro: Bairro São Francisco – entre 3.801 e 7.200 pessoas; 

d.5) Bairros Próximos: Ermelinda, Nova Cachoeirinha e Campus da UFMG; 

d.6) Tipo de domicílios predominantes na região: estabelecimentos comerciais 
(galpões); 



 
 
 

 
d.7) Principais vias de acesso: Avenida Presidente Antônio Carlos e Anel Rodoviário; 

d.8) Bacia hidrográfica: Ribeirão do Onça. 

e) COOPEMAR- Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Belo Horizonte: 

e.1) Endereço: Avenida Solferina Ricci Pace, 1.250 – Distrito Industrial do Vale do Jatobá 
/ Fone: (31) 3385-6015; 

e.2) Regional: Barreiro; 

e.3) População: 282.552 habitantes; 

e.4) População estimada do bairro: Distrito Industrial do Vale do Jatobá – menor ou 
igual a 1.300 pessoas; 

e.5) Bairros Próximos: Conjunto Jatobá, Vila Batik e Marilândia; 

e.6) Tipo de domicílios predominantes na região: residenciais do tipo casa; 

e.7) Principais vias de acesso: Avenida Solferina Ricci Pace e Avenida Expedito de Faria 
Tavares; 

e.8) Bacia hidrográfica: Ribeirão Arrudas; 

e.9) Outras informações relevantes: Localiza-se próximo à divisa com o município de 
Ibirité. 

f) COOPESOL LESTE - Cooperativa Solidária dos Trabalhadores e Grupos Produtivos 
da Região Leste: 

f.1) Endereço: Rua Dois Mil Duzentos e Dezoito, 151 - Granja de Freitas / Fone: (31) 
3277-7626 / 9-8615-7058; 

f.2) Regional: Leste; 

f.3) População: 238.539 habitantes; 

f.4) População estimada do bairro: Granja de Freitas – entre 1.301 e 7.200 pessoas; 

f.5) Bairros Próximos: Alto Vera Cruz e Taquaril; 

f.6) Tipo de domicílios predominantes na região: domicílios residenciais multifamiliares 
(prédios) e residenciais do tipo casa; 

f.7) Principais vias de acesso: Avenida dos Andradas e Rua João Soares de Sena; 

f.8) Bacia hidrográfica: Ribeirão Arrudas. 

g) COOPERSOLI BARREIRO - Cooperativa Solidária dos Recicladores e Grupos 
Produtivos do Barreiro e Região: 

g.1) Endereço: Rua Lacyr Máffia, 161 - Jatobá IV / Fones: (31) 3387-3311; 



 
 
 

 
g.2) Regional: Barreiro; 

g.3) População: 282.552 pessoas; 

g.4) População estimada do bairro: Jatobá - entre 13.000 a 34.000 pessoas; 

g.5) Bairros Próximos: Santa Rita, Ernesto Guimarães, Jardim do Vale, Conjunto Jatobá e 
Santa Cecília; 

g.6) Tipo de domicílios predominantes na região: domicílios residenciais do tipo casa; 

g.7) Principais vias de acesso: Avenida Senador Levindo Coelho, responsável por ligar os 
bairros da região ao centro da Regional Barreiro e a outras vias importantes de acesso tais 
como Avenida Teresa Cristina e Avenida Waldir Soeiro Emrich (Via do Minério); 

g.8) Bacia hidrográfica: Ribeirão Arrudas; 

g.9) Outras informações relevantes: O galpão é vizinho de fundos da URPV Jatobá 
(incluída no Avançar Cidades). 

h) ASSOCIRECICLE - Associação dos Recicladores de Belo Horizonte: 

h.1) Endereço: Rua Íris Alvim Camargo, 2868 - Jardinópolis/ Fone: (31) 3271-3202; 

h.2) Regional: Oeste; 

h.3) População: 308.549 pessoas; 

h.4) População estimada do bairro: Jardinópolis– entre 3.000 e 5.000 pessoas; 

h.5) Bairros Próximos: Camargos, Madre Gertrudes, Cabana, Alto dos Pinheiros; 

h.6) Tipo de domicílios predominantes na região: estabelecimentos comerciais 
(galpões); 

h.7) Principais vias de acesso: Avenida Amazonas e Avenida Teresa Cristina; 

h.8) Bacia hidrográfica: Ribeirão Arruda. 

III. Em diagnóstico das cooperativas realizado no ano de 2018, com o objetivo de identificar as 
principais demandas para a melhoria dos serviços de coleta seletiva, foi também realizado um 
levantamento do quadro de cooperados existente em cada uma delas. Verificou-se, então, a 
seguinte composição de recursos humanos nas cooperativas, em que se constata a predominância 
do trabalho feminino: 

COOPERATIVA MULHERES HOMENS 

ASMARE 24 10 

ASSOCIRECICLE 12 10 



 
 
 

 

COOMARP (galpão Antônio Carlos) 08 03 

COOMARP (galpão Caldas da Rainha) 16 04 

COOPEMAR 28 06 

COOPERSOLI 20 06 

COOPESOL LESTE 23 09 

TOTAL 131 48 

IV. A capacitação técnica está prevista para 350 cooperados. Outro fator importante a ser 
compreendido é que, embora sejam seis cooperativas, os módulos previstos para a capacitação 
técnica serão realizados para 07 (sete) grupos de cooperados, considerando-se a inclusão de uma 
nova equipe de trabalho para o galpão de triagem a ser construído na CTRS da BR 040.  

V. As cooperativas participantes deste PTS são responsáveis pela coleta dos materiais recicláveis 
no modelo porta a porta do Programa de Coleta Seletiva de Belo Horizonte, que incluem 
resíduos recicláveis de papel, metal, vidro e plástico. São também responsáveis pela triagem e 
comercialização dos materiais coletados. 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE 
TRIAGEM DE RECICLÁVEIS E DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A 
MODERNIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS.  

2.3.1. O projeto de ampliação do programa de coleta seletiva solidária abarca as seguintes 
intervenções previstas no escopo do Avançar Cidades: 

I. Construção de galpão de triagem de materiais recicláveis na CTRS da BR 040: a unidade de 
processamento e triagem de recicláveis foi projetada seguindo um sistema linear de produção, 
que começa desde o final do terreno com a descarga dos caminhões no silo, chegando à bancada 
de triagem por meio da gravidade, passando pela pesagem dos materiais triados, prensagem, 
enfardamento, estocagem de fardos e, finalmente, encaminhamento dos recicláveis enfardados 
para comercialização, por uma saída para a via pública. O volume de armazenamento no silo será 
cerca de 12 t/dia de materiais recicláveis, prevendo 50 postos de trabalho. A concepção do 
projeto do galpão prevê sistemas de aquecimento solar nas áreas de vestiários e cozinha e 
reaproveitamento de água pluvial. O galpão está inserido em Zona de Equipamentos - ZE 
definida no Plano Diretor Municipal e dispõe de uma área total de terreno de aproximadamente 
3.555,00 m², incluindo área coberta e pátio para manobra e estacionamento de veículos.  

II. Modernização das Cooperativas - Aquisição de diversos tipos de equipamentos para promover a 
melhoria do processo de trabalho e eficiência na produtividade das cooperativas em relação à sua 
atuação no serviço de coleta seletiva municipal. 

2.3.2. Essas modalidades de intervenção ocasionam necessidades específicas a serem atendidas por 
meio do Projeto de Trabalho Social – PTS. Assim, a interface entre o trabalho de acompanhamento 
social e a realização do cronograma de obras torna-se uma questão de extrema importância para o 
bom êxito do empreendimento.  



 
 
 

 
2.4. CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL  

2.4.1. A presente licitação visa atender a necessidade de contratação de empresa que desenvolverá 
as ações de mobilização social com a população do entorno do galpão de triagem previsto e 
desenvolverá capacitação técnica para modernização das cooperativas integrantes do Programa de 
Coleta Seletiva de Belo Horizonte. 

2.4.2. As ações referentes à população do entorno do galpão de triagem de materiais recicláveis 
envolvem a realização de campanhas informativas, identificação de lideranças comunitárias locais, 
gestores de órgãos públicos e representantes de entidades sociais da região, criação de grupo de 
referência para acompanhamento da obra e identificação e seleção de catadores locais para futura 
integração à cooperativa que assumirá a gestão do novo galpão. 

2.4.3. As ações referentes à capacitação técnica para modernização das cooperativas envolvem a 
realização de módulos para abordagem de temas e práticas relacionadas à natureza de seu trabalho e 
objetivam a modernização do trabalho dessas entidades no programa de coleta seletiva de Belo 
Horizonte.  

2.4.4. Assim, o trabalho social previsto no contrato em questão está relacionado à execução da 
construção de galpão de triagem de materiais recicláveis na CTRS da BR 040 e aquisição de 
equipamentos para a modernização do trabalho efetuado pelas cooperativas no Programa de Coleta 
Seletiva de Belo Horizonte.  

2.4.5. As ações e atividades deverão estar relacionadas às diretrizes programáticas e metodológicas 
determinadas pela CEF e pela CONTRATANTE/SLU/SMOBI e estão mencionadas no cronograma 
físico-financeiro. Tal cronograma deverá ser revisado e atualizado pela CONTRATADA com 
aprovação do fiscal do contrato designado pela CONTRATANTE, no que diz respeito às seguintes 
especificações: 

I. Workshops com equipe técnica: consistem em reuniões entre equipe contratada e contratante, 
previstas para o início e para o término da atuação da equipe contratada na execução do PTS. Na 
primeira reunião serão apresentadas pela Contratante as informações sobre o Programa de Coleta 
Seletiva de Belo Horizonte e a atuação das Cooperativas de catadores de materiais recicláveis, 
para que a empresa contratada compreenda o funcionamento do serviço de coleta seletiva   e 
tenha subsídios para desenvolvimento dos conteúdos e atividades previstos no PTS. 

a) Na segunda reunião, após a realização das atividades do PTS, deverão ser entregues os 
relatórios, dados obtidos, registro fotográfico e análise das atividades realizadas. A entrega será 
feita nos formatos explicitados nestas Orientações Técnicas e no Termo de Referência, com 
exposição dos conteúdos pela equipe contratada com recursos audiovisuais.  

II. Identificação e reunião com órgãos públicos, entidades e lideranças locais:  o público a ser 
identificado consiste em representantes de órgãos públicos, de entidades que atuam na região e 
lideranças locais. Esse público será mobilizado por meio de contatos telefônicos ou presenciais 
para a participação em reuniões previstas no PTS. Serão realizadas 04 reuniões para 
apresentação do projeto, repasse de informações e acompanhamento das atividades, conforme 
cronograma prévio.  

III. Treinamento e execução de campanhas informativas: caracterizadas pela abordagem aos 
munícipes em seu domicilio para repasse de informações, acompanhada de material educativo 
sobre o empreendimento, tais como sua importância, objetivos, funcionamento, benefícios, prazo 
de construção e geração de emprego e renda com inclusão social. Serão realizadas 02 (duas) 



 
 
 

 
campanhas, com 3000 (três mil) abordagens em cada uma delas.   A primeira campanha 
antecederá o início das obras e a segunda campanha será realizada ao término da construção do 
galpão de triagem. 

IV. Reuniões do grupo de referência para acompanhamento da obra: o referido grupo será 
composto por representantes da comunidade local, gestores públicos e representes das entidades 
sociais para acompanhamento periódico da obra por meio de 04 (quatro) visitas técnicas 
programadas ao empreendimento.  

V. Identificação e seleção de catadores locais: refere-se à ação  para identificação de 
trabalhadores para integrar a cooperativa a ser definida como gestora do galpão de triagem a ser 
construído, em percentual de 40% (quarenta porcento) do número de trabalhadores previstos para 
o galpão de triagem de materiais recicláveis. A divulgação da identificação e cadastro será feita 
por distribuição de cartazes em órgãos públicos e entidades sociais.  

VI. Capacitação para a coleta seletiva em módulos: a atividade consiste na realização de 10 
módulos de formação por meio de reuniões com cada cooperativa participante, com carga 
horária de 04 horas. Os módulos abordarão aspectos teóricos e práticos relacionados ao serviço 
da coleta seletiva e organização das cooperativas. Deverão ser utilizadas técnicas de educação 
social, dinâmicas, exposições e apresentações para transmissão do conteúdo.  O módulo 2-A, 
devido ao conteúdo prático previsto, foi subdividido em 3 (três) etapas, o que determina o 
número de 10 (dez) encontros previstos para cada grupo de cooperados participantes. 

VII. Planejamento, Monitoramento e Avaliação: elaboração dos instrumentos abaixo elencados, 
que irão compor e/ou subsidiar os diversos processos de gestão do Projeto de Trabalho Social – 
PTS de acordo com os modelos, caso necessário, fornecidos pela CONTRATANTE: 

a) Relatórios de Planejamento do PTS: elaboração de relatório com o planejamento de 
execução das atividades contratadas no PTS, a ser entregue 15 dias após o primeiro workshop 
com a CONTRATANTE, contemplando os seguintes itens: 

a.1) Planejamento da campanha informativa com a comunidade do entorno do galpão de 
triagem de materiais recicláveis, contendo metodologia de abordagem dos domicílios, 
mapas da área a ser abordada, avaliação do modelo de material informativo e de formulário 
para registro de campanha fornecidos pela CONTRATANTE, com proposta de adequação 
ou melhorias.   

a.2) Planejamento das ações para identificação de lideranças locais e entidades sociais.  

a.3) Planejamento das ações para divulgação da identificação e seleção de catadores com 
atuação no entorno do galpão de triagem, com avaliação do cartaz de divulgação e do 
modelo de formulário para cadastro dos identificados, a serem fornecidos pela 
CONTRATANTE, além da identificação do órgão público para parceria nesta ação. 

a.4) Planejamento das reuniões com a comunidade, com sugestão de datas, formas de 
exposição do assunto e conteúdo. 

a.5) Detalhamento do conteúdo dos módulos de capacitação técnica com as cooperativas, 
incluindo metodologia, recursos utilizados, dinâmicas interativas e facilitadoras de 
transmissão de conteúdo. 



 
 
 

 
a.6) Definição de metodologia, técnica sociológica e ou dinâmicas e formas de registro a 
serem utilizadas, para verificação da percepção dos catadores participantes do processo de 
trabalho pós PTS e das proposições por eles apresentadas.   

a.7) Definição dos equipamentos públicos de limpeza e roteiro para realização da visita 
técnica prevista. 

a.8) Relação dos profissionais que comporão as equipes de trabalho de cada atividade; 

a.9) Cronograma de trabalho com as datas atualizadas para a realização de cada atividade e 
entrega dos produtos contratados. 

b) Relatórios de Monitoramento Periódicos: elaboração do “Relatório Mensal de 
Acompanhamento de Atividades” com o objetivo de encaminhar os produtos executados para a 
medição, além de manter a CONTRATANTE informada sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos e as justificativas para dificuldades na execução do objeto contratado, assim como as 
soluções propostas e adotadas; 

c) Gerenciamento de Informações: execução de atividades que visam ao adequado 
gerenciamento das informações produzidas e/ou veiculadas pela CONTRATADA, segundo 
parâmetros estabelecidos pela CONTRATANTE, e que sejam de interesse da administração 
pública; 

d) Relatório Final do Trabalho Técnico Social: ficará a cargo da CONTRATADA, sob 
supervisão e aprovação da CONTRATANTE, a elaboração do relatório final do Trabalho 
Técnico Social, contendo a avaliação de todo o PTS, registros fotográficos e outras 
informações coletadas ao longo da execução do contrato, conforme as diretrizes apresentadas 
no item 5 destas Orientações Técnicas. 

2.5. BENEFICIÁRIOS  

2.5.1. Beneficiários Diretos: constituem-se beneficiários diretos os moradores de área do entorno 
próximo ao galpão de triagem de materiais recicláveis, ou seja, aqueles residentes dentro da área de 
abordagem das campanhas informativas.  

2.5.2. Beneficiários Indiretos: constituem-se beneficiários indiretos os usuários do Programa de 
Coleta Seletiva Solidária de Belo Horizonte, assim como toda a municipalidade, tendo em vista o 
impacto da geração de resíduos sólidos na qualidade ambiental urbana e, mais especificamente, na 
emissão de gases de efeito estufa.  

2.5.3. Os trabalhos aqui previstos serão executados visando atender os dois tipos de beneficiários 
acima descritos, com prioridade aos beneficiários diretos. 

3. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

I. 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 

3.1.1. 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 no 



 
 
 

 
cronograma de atividades e físico-financeiro da execução PTS. Para tanto, serão articuladas e 
realizadas as ações para revisão destes cronogramas, as quais deverão prever minimamente: 

I. Realização do Workshop como primeira atividade da etapa preliminar, envolvendo a 
CONTRATADA e técnicos da CONTRATANTE. Na oportunidade, serão apresentadas pela 
Contratante as informações sobre o Programa de Coleta Seletiva de Belo Horizonte e a atuação 
das Cooperativas de catadores de materiais recicláveis, para que a empresa contratada 
compreenda o funcionamento do serviço de coleta seletiva   e tenha subsídios para 
desenvolvimento dos conteúdos e atividades previstos no PTS. 

II. Após 15 dias corridos da realização do primeiro Workshop, a CONTRATADA deverá entregar 
o planejamento técnico de execução do PTS, por meio do qual a CONTRATANTE avaliará a 
adequação da proposta. 

III. 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, na etapa atual do 
empreendimento; 

a) 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. 

3.2. DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS AÇÕES DO PTS 

3.2.1. Consiste na etapa de desenvolvimento propriamente dito das ações e contempla a 
execução dos serviços compatíveis com o avançar do cronograma físico-financeiro do Projeto de 
Trabalho Social – PTS, de modo integrado à dinâmica de execução de obras. 

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

I. Observância aos procedimentos, às normas e às diretrizes metodológicas mínimas da 
CONTRATANTE, conforme disposto nas instruções normativas e legislações citadas no item 2 
do Termo de Referência, especialmente a Portaria Nº 464, de 25 de julho de 2018, que dispõe 
sobre o Trabalho Social nos programas e ações do Ministério das Cidades, e aquelas 
complementares que serão repassadas à CONTRATADA quando da emissão da Ordem de 
Serviço; 

II. Observância às composições de custos, conforme planilha orçamentária e planilhas contratuais; 

III. Aprovação condicionada aos parâmetros de qualidade postos pela CONTRATANTE; 

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

4.1. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  

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

 



 
 
 

 
 

EIXOS, PRODUTOS 

E SERVIÇOS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

CAPACITAÇÃO 

PARA A COLETA 

SELETIVA EM 

MÓDULOS 

71.25.00 

1. A capacitação dos catadores de materiais recicláveis 
pretende desenvolver um processo formativo que 
permita o aprimoramento da atuação dos catadores 
diante do novo contexto do programa de coleta seletiva.  

2. Dessa forma, planejou-se a realização de 10 módulos, 
com duração de 4 horas cada, a serem ministrados 
presencialmente, nas 06 cooperativas parceiras, para 07 
grupos de cooperados, totalizando 70 encontros para a 
atividade. Ocorrendo impedimento para realização da 
atividade na sede das cooperativas, a Contratante 
providenciará local adequado para sua realização, com 
apoio da Contratada para os ajustes necessários. 

3. Os objetivos de cada módulo estão detalhados a 
seguir:  

3.1. Módulo 1 - fomentar a compreensão das 
cooperativas sobre o trabalho, suas exigências atuais e 
sua relação com a sociedade. 

3.2. Módulo 2A (1, 2 e 3) - estimular a percepção de 
aspectos que interferem na qualidade e eficiência do 
trabalho. 

3.3. Módulo 2B – desenvolver formação para a 
prestação de serviço público tendo em vista a 
contratação das cooperativas pelo ente municipal para 
a execução da coleta seletiva de materiais recicláveis. 

3.4. Módulo 2C - analisar as estratégias para 
valorização dos resíduos. 

3.5. Módulo 2D - reforçar as noções de 
cooperativismo como modelo de inserção 
socioprodutiva definido na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 

3.6. Módulo 3A - refletir sobre o ciclo dos resíduos e a 
complexidade dos serviços de limpeza como 
instrumento de redução dos impactos gerados pelos 
resíduos sólidos, além de discutir a importância de 
ações na esfera da responsabilidade compartilhada, 
conforme a Lei 12305/10 para a melhoria das 
condições ambientais. 

3.7. Módulo 3B – promover experiência prática em 
relação à estrutura de funcionamento dos serviços de 
limpeza urbana.  

3.8. Módulo 4A - compreender a percepção dos 



 
 
 

 
cooperados sobre as transformações no processo de 
trabalho pós PTS e levantamento de proposições para 
melhoria do trabalho das cooperativas. 

4. O detalhamento das atividades propostas e dos 
conteúdos programáticos de cada módulo estão descritos 
no inciso I deste subitem. 

5. A contratada deverá disponibilizar os profissionais 
solicitados para a realização de cada um dos módulos da 
capacitação, conforme especificação do inciso II deste 
subitem. 

6. Além disso, a realização de cada módulo dependerá 
da disponibilização dos recursos explicitados no inciso 
III deste subitem. 

 

EIXOS, PRODUTOS 

E SERVIÇOS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 

WORKSHOP COM 

EQUIPE TÉCNICA 

71.26.00 

 

1. Serão realizadas 02 (duas) reuniões, designadas como 
workshops, entre equipe contratada e contratante, 
previstas para o início e para o término da atuação da 
equipe contratada na execução do PTS.  

2. A primeira reunião terá como objetivo o repasse de 
informações à equipe contratada sobre o programa de 
coleta seletiva, atuação e demandas das cooperativas 
participantes quanto à capacitação técnica. 

3. As informações repassadas deverão subsidiar a 
preparação de conteúdo e atividades da contratada, sem 
prejuízo de pesquisas documentais, bibliográficas, de 
experiências sobre o cooperativismo e outras 
informações necessárias e de responsabilidade da 
contratada para execução do PTS. 

4. A equipe contratada entregará em prazo de 15 dias 
após a realização do primeiro workshop o planejamento 
para a realização das atividades previstas no PTS, 
contendo: 

4.1. Detalhamento do conteúdo dos módulos de 
capacitação. 

4.2. Estratégias, recursos audiovisuais e dinâmicas 
facilitadoras para transmissão de conteúdo e estímulo à 
participação dos catadores. 

4.3. Modelos de relatórios a serem utilizados, que 
deverão ser aprovados pela Contratante. 

4.4. Ações para identificação de lideranças locais, 
entidades sociais e órgãos públicos do entorno do 
galpão de triagem de recicláveis. 



 
 
 

 

4.5. Detalhamento do conteúdo da primeira reunião 
com lideranças locais, entidades sociais e órgãos 
públicos, com descrição dos temas a serem tratados e 
recursos audiovisuais a serem utilizados. As demais 
reuniões previstas serão elaboradas com pautas que 
atendam ao objetivo de informar e sensibilizar a 
comunidade local sobre a importância e benefícios do 
empreendimento, além de outros aspectos que 
colaborem para o estabelecimento de cooperação para 
o alcance dos objetivos planejados para o 
empreendimento. 

4.6. Detalhamento das ações de identificação e seleção 
de catadores locais para integrar a cooperativa 
responsável pelo gerenciamento do galpão de triagem 
de recicláveis. 

4.7. Planejamento das campanhas informativas com a 
comunidade do entorno do galpão de triagem de 
materiais recicláveis. 

5. A segunda reunião ocorrerá ao final das atividades 
previstas no PTS para a realização da entrega dos 
relatórios, dados obtidos, registro fotográficos e análise 
das atividades realizadas. A entrega será efetuada com a 
exposição dos conteúdos pela equipe contratada com 
recursos audiovisuais, além da entrega de cópias 
impressas e em formato digital dos relatórios. 

6. As diretrizes para a produção dos relatórios mensais 
de acompanhamento, dos relatórios para fins de 
medição, assim como do relatório final, serão repassadas 
pela CONTRATANTE no primeiro workshop com a 
CONTRATADA, após a emissão da ordem de serviços. 

7. Para realização dos workshops, a contratada deverá 
disponibilizar os profissionais solicitados, conforme as 
especificações do inciso IV deste subitem. 

8. Além disso, a realização de cada workshop dependerá 
da disponibilização dos recursos explicitados no inciso 
V deste subitem. 

EIXOS, PRODUTOS 

E SERVIÇOS 
ITEM ESPECIFICAÇÕES 

IDENTIFICAÇÃO E 

REUNIÃO COM 

ÓRGÃOS 

PÚBLICOS, 

ENTIDADES E 

71.27.01 

1. A atividade tem por objetivo estabelecer um canal de 
comunicação com a comunidade do entorno para 
informar e construir um processo de prevenção e 
mediação de conflito em relação ao novo 
empreendimento. Nessa perspectiva, lideranças 
comunitárias locais, entidades sociais atuantes na região 
e representantes de órgãos públicos deverão ser 
identificados e convidados para participar das reuniões 



 
 
 

 
LIDERANÇAS previstas.  

2. A identificação deverá utilizar diversas estratégias, 
incluindo pesquisa em sites, bancos de dados, em 
registros da autarquia e outras fontes que possibilitem a 
obtenção da informação pretendida.  

3. Os identificados deverão ser mobilizados para 
participação das reuniões.  

4. A contratante fornecerá modelo para a contratada 
reproduzir o convite para a reunião inicial.  

5. Serão realizadas 04 (quatro) reuniões com o grupo 
identificado em local a ser definido em conjunto com a 
contratante, nas proximidades do equipamento a ser 
construído. 

6. As reuniões deverão ter lista de presença e registro 
das pautas tratadas, bem como de encaminhamentos 
definidos.  

7. A pauta da primeira reunião consistirá na 
apresentação do projeto do equipamento público, sem 
prejuízo de outros temas necessários para 
esclarecimento dos participantes. As demais reuniões 
terão como pauta assuntos considerados relevantes para 
o desenvolvimento do projeto. 

8. Serão utilizados recursos audiovisuais, como 
apresentação em ppt ou similar, que facilitem a 
exposição dos temas e o entendimento dos assuntos 
tratados.   

9. Para a realização da referida atividade, a contratada 
deverá disponibilizar os profissionais solicitados, 
conforme as especificações do inciso VI deste subitem. 

10. Além disso, a contratada deverá disponibilizar os 
recursos explicitados no inciso VII deste subitem. 

IDENTIFICAÇÃO E 

SELEÇÃO DE 

CATADORES 

71.27.04 

1. Esta atividade tem por objetivo promover a inclusão 
de catadores de materiais recicláveis da região do 
entorno do galpão de materiais recicláveis no trabalho 
de triagem a ser realizado no novo empreendimento. 

2. O quantitativo de catadores selecionados está limitado 
ao percentual de 40% da capacidade de absorção de 
trabalhadores para o galpão de triagem, equivalente a 
um resultado final da seleção de 20 catadores. 

3. A identificação terá o seguinte procedimento: 

3.1. A divulgação para identificação e seleção dos 
catadores de materiais recicláveis será feita por 
distribuição de cartazes nas entidades sociais e órgãos 
públicos previamente identificados.  



 
 
 

 

3.2. Nos cartazes constarão os dias, horários e local em 
que se realizará o cadastro e seleção dos catadores.  

3.3. Deverá ser articulada, com apoio da 
CONTRATANTE, parceria com órgão público local 
para realização do atendimento aos catadores 
interessados e que atenderem ao convite previamente 
divulgado. 

4. A informação da referida atividade será tema da 
primeira reunião prevista com lideranças comunitárias 
locais, entidades sociais e gestores públicos.   

5. Para a execução da identificação e seleção dos 
catadores, a contratada deverá disponibilizar os 
profissionais solicitados, conforme as especificações do 
no inciso VIII deste subitem. 

6. Além disso, a contratada deverá disponibilizar os 
recursos explicitados no inciso IX deste subitem. 

TREINAMENTO E 

EXECUÇÃO DE 

CAMPANHAS 

INFORMATIVAS 

71.27.02 

1. A execução de 2 campanhas informativas consiste em 
até 3000 abordagens pessoais no bairro Pindorama, mais 
especificamente nas proximidades do novo galpão de 
triagem. As áreas de realização das campanhas 
informativas serão indicadas pela contratante, a qual 
fornecerá os respectivos mapas. 

2. O objetivo da primeira consiste em informar a 
população da região sobre o processo de construção do 
novo galpão de triagem que integrará o programa de 
coleta seletiva solidária e ocorrerá antes do início das 
obras. Por sua vez, a segunda objetiva informar a 
conclusão da construção e o início da operação do 
galpão. 

3. Exige-se da contratada a realização de treinamento 
prévio com a equipe responsável pela execução das 
campanhas de informação para repassar as diretrizes da 
ação, incluindo informações sobre as áreas de 
abrangência, o conteúdo a ser informado aos moradores, 
estratégias de abordagem, orientações sobre como se 
portar em situações inesperadas, além da forma 
adequada de registro da abordagem em formulário 
específico. 

4. A forma de registro da realização das campanhas 
informativas deverá utilizar formulário específico 
fornecido pela contratante. A contratada pode optar por 
realizar o preenchimento dos formulários em papel ou 
em versão eletrônica. 

4.1. Ressalta-se que as abordagens deverão ser feitas 
pessoalmente, não sendo admitida a entrega do 
material em caixa de correio. 



 
 
 

 

5. A contratada deverá disponibilizar os profissionais 
solicitados para a realização de cada campanha 
informativa, conforme especificação do inciso X deste 
subitem. 

6. A contratada também deverá disponibilizar os 
recursos explicitados no inciso XI deste subitem. 

REUNIÕES DO 

GRUPO DE 

REFERÊNCIA PARA 

ACOMPANHAMENT

O DAS OBRAS DO 

GALPÃO 

 71.27.03 

1. Este produto consiste na criação de um grupo 
composto por pessoas da comunidade do entorno do 
galpão de triagem a ser construído, composto 
aproximadamente por 10 (dez) integrantes, com o 
intuito de acompanhar a evolução das obras e outros 
assuntos de interesse relacionados ao galpão. A criação 
do grupo de referência ocorrerá em reunião específica. 

2. A composição do grupo poderá ter representantes de 
entidades sociais, lideranças locais e moradores da 
região.  A contratada utilizará as informações das etapas 
anteriores do PTS, assim como de bases de dados 
disponíveis sobre a região para convidar os 
representantes que comporão o grupo de referência. 

3. Ao todo, serão realizadas quatro visitas à obra de 
construção do galpão de triagem de materiais recicláveis 
com o grupo de referência. 

4. A contratada deverá disponibilizar equipe específica 
para a constituição e condução das reuniões do grupo de 
referência conforme especificação do inciso XII deste 
subitem. 

5. A contratada também deverá disponibilizar os 
recursos explicitados no inciso XIII deste subitem. 

I. O detalhamento técnico das atividades propostas e dos conteúdos programáticos a serem 
desenvolvidos em cada módulo da capacitação com os catadores de materiais recicláveis devem 
seguir as seguintes diretrizes:  

a) Módulo 1: 

a.1.) Atividades propostas: Exposição com apresentação em powerpoint ou recurso 
similar, dinâmicas participativas e exibição de vídeos. 

a.2) Conteúdos programáticos: os impactos da produção no meio ambiente; a busca da 
solução dos problemas relacionados aos resíduos e a emergência de formas de trabalho na 
área; a necessidade dos processos de modernização face ao cenário legal e das demandas 
sociais e mercadológicas; a Política Nacional de Resíduos Sólidos e seu impacto nas 
cooperativas de catadores. 

b) Módulo 2A1: 

b.1) Atividades propostas: Realização de treinamento nos galpões de triagem das 
cooperativas nos aspectos inerentes à produção e à organização do processo de trabalho. 



 
 
 

 
b.2) Conteúdos programáticos: Ergonomia; Segurança. 

c) Módulo 2A2: 

c.1) Atividades propostas: Realização de treinamento nos galpões de triagem das 
cooperativas nos aspectos inerentes à produção e à organização do processo de trabalho. 

c.2) Conteúdos programáticos: Trabalho coletivo; Organização do espaço; 

d) Módulo 2A3: 

d.1) Atividades propostas: Realização de treinamento nos galpões de triagem das 
cooperativas nos aspectos inerentes à produção e à organização do processo de trabalho. 

d.2) Conteúdos programáticos: Controle de estoque; Utilização correta de equipamentos. 

e) Módulo 2B: 

e.1) Atividades propostas: Atividade expositiva com powerpoint ou recurso similar. 

e.2) Conteúdos programáticos: Características e exigências da prestação serviço público; 
Direitos do cidadão nos serviços públicos; Consequências da inobservância das relações 
contratuais; Execução do serviço de coleta seletiva. 

f) Módulo 2C: 

f.1) Atividades propostas: Exposição de “cases” sobre o tema. 

f.2) Conteúdos programáticos: Os desafios para inserção no mercado de recicláveis; A 
importância de valorização do produto como estratégia de crescimento e sustentabilidade 
das cooperativas. 

g) Módulo 2D: 

g.1) Atividades propostas: Atividade expositiva, dinâmicas e vídeos. 

g.2) Conteúdos programáticos: Exemplos e modelos de cooperativas de catadores; 
Relações interpessoais; Aspectos administrativos e trabalhistas. 

h) Módulo 3A: 

h.1) Atividades propostas: Exibição de vídeos, exposições com uso de powerpoint ou 
recurso similar. 

h.2) Conteúdos programáticos: Conhecimento sobre o ciclo dos resíduos e o resultado 
prático do trabalho da cooperativa; A importância da atuação compartilhada do poder 
público, do setor empresarial e da coletividade na preservação ambiental; Ações de 
prevenção contra a Covid-19. 

i) Módulo 3B: 

i.1) Atividades propostas: Visita técnica aos equipamentos e serviços de limpeza urbana.  



 
 
 

 
i.2) Conteúdos programáticos: O serviço de limpeza urbana e os fatores educacionais, 
técnicos e operacionais necessários à sua realização. 

j) Módulo 4A: 

j.1) Atividades propostas: Atividade em grupo que possibilite captar a percepção dos 
cooperados.  

j.2) Conteúdos programáticos: Melhorias/dificuldades observadas no processo de 
trabalho; Levantamento de proposições pelos cooperados. 

II. A contratação dos profissionais responsáveis pelo planejamento e execução da capacitação com 
os catadores de materiais recicláveis e de suas atribuições devem seguir as seguintes 
especificações:  

a) 1 Técnico de Nível Superior – Supervisor, responsável Técnico da CONTRATADA, com 
formação em Ciências Sociais / Sociologia, com especialização, mestrado ou doutorado na 
respectiva área. 

a.1) O profissional deverá comprovar, por meio de atestados ou currículo, que executou, na 
qualidade de responsável técnico, ou coordenador, ou supervisor em serviços de 
capacitação técnica ou consultoria para organizações de catadores ou para o poder público 
na área da gestão de resíduos sólidos.   

a.2) O Supervisor é o responsável por quaisquer ações relacionadas à execução do módulo, 
incluindo atividades de planejamento como reuniões e vistorias nos galpões das 
cooperativas, a preparação das atividades do módulo, a participação na realização dos 
módulos em cada cooperativa, a elaboração de relatórios e a coordenação das reuniões 
bimestrais de avaliação. 

a.3) O Supervisor participará presencialmente da execução de todos os módulos da 
capacitação, exceto no módulo 9 – Visita Técnica.  

b) 4 Técnicos de Nível Superior com as seguintes qualificações:  

b.1) 1 Técnico de Nível Superior – Educador Social, com formação  nível superior em 
Ciências Humanas e experiência comprovada, por meio de atestados ou currículo, na 
execução de serviços de educador social em projetos ou atividades direcionadas às 
cooperativas de catadores, entidades do terceiro setor ou em projetos sociais do poder 
público. 

b.1.1) O Técnico de Nível Superior – Educador Social atuará nos 10 módulos previstos 
para a capacitação dos catadores de materiais recicláveis, como facilitador e mediador 
no sentido de melhorar a apreensão pelos cooperados participantes do conteúdo nas 
atividades previstas, por meio da proposição de dinâmicas interativas e facilitadoras. 

b.2.) 1 Técnico de Nível Superior – Administrador com formação em Administração e 
experiência comprovada, por meio de atestados ou currículo, na execução de serviços na 
área de cooperativismo para entidades do 3º setor ou para projetos sociais do poder 
público. 



 
 
 

 
b.2.1) O Técnico de Nível Superior – Administrador atuará em todos os módulos 
previstos para a capacitação dos catadores de materiais recicláveis, com exceção do 
módulo 9 – Visita Técnica; 

b.3) 1 Técnico de Nível Superior – Engenheiro de Produção com formação em Engenharia 
de Produção e experiência comprovada, por meio de atestados ou currículo, na execução 
de serviços de engenharia de produção em projetos ou atividades direcionadas às 
cooperativas de catadores, entidades do terceiro setor ou em projetos sociais do poder 
público. 

b.3.1) O Técnico de Nível Superior – Engenheiro de Produção atuará em todos os 
módulos previstos para a capacitação dos catadores de materiais recicláveis, com 
exceção do módulo 9 – Visita Técnica, com ênfase na análise do modelo de 
funcionamento interno atual das cooperativas para desenvolvimento do treinamento e 
realização do treinamento nos galpões de triagem para os cooperados. 

b.4) 1 Técnico de Nível Superior – Mobilizador Social com formação em Ciências Sociais, 
Ciências Socioambientais, Geografia ou História e experiência comprovada, por meio de 
atestados ou currículo, em trabalhos com abordagem de população.  

b.4.1) O Técnico de Nível Superior – Mobilizador Social atuará apenas nos módulos 1 e 
10 da capacitação dos catadores de materiais recicláveis.  

b.5) Os Técnicos de Nível Superior são responsáveis por planejar e preparar as atividades 
do módulo, ministrar as atividades dos módulos em cada cooperativa, assessorar o 
Supervisor na elaboração de relatórios e a participar das reuniões bimestrais de avaliação 
nos aspectos e temas atinentes às respectivas áreas de formação e atuação. 

c) Além das atribuições relativas ao planejamento e execução dos módulos da capacitação, cabe 
ao Supervisor: 

c.1) Atender às determinações e disposições destas “Orientações Técnicas”;  

c.2) Coordenar a equipe contratada para a execução do PTS  

c.3) Garantir o cumprimento dos cronogramas bem como o bom desenvolvimento das 
ações e atividades do PTS;  

c.4) Responder pela metodologia de trabalho apresentada pela CONTRATADA e aprovada 
pela CONTRATANTE; 

c.5) Zelar pelo bom desempenho da Equipe Técnica Mínima;  

c.6) Elaborar e firmar os “Planejamentos das ações”, “Relatórios de Acompanhamento 
Mensal”, “Relatórios de Medição” bem como o “Relatório Final”;  

c.7) Elaborar e garantir, juntamente com a Supervisão da CONTRATANTE, o 
cumprimento dos planos de ação bem como dos serviços que dependem de subcontratação 
de consultoria externa;  

c.8) Executar e responder pelos processos de Planejamento, Monitoramento e Avaliação 
das ações; 



 
 
 

 
III. Para a execução da capacitação dos catadores de materiais recicláveis, exige-se a 

disponibilização dos seguintes recursos: 

a) Estrutura de transporte para realização do deslocamento da equipe responsável por ministrar 
os módulos, dos equipamentos necessários e para deslocamento dos participantes para a visita 
técnica, conforme as seguintes especificações: 

a.1) Locação de 01 (um) veículo popular com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, 4 
(quatro) portas, licenciado, coberto com seguro total, respondendo a CONTRATADA por 
seu abastecimento, guarda, conservação e manutenção. Justifica-se a especificação em 
função da necessidade de transporte da equipe técnica responsável por ministrar os 10 
módulos da capacitação. 

a.2) 01 (um) veículo do tipo picape com no máximo 1 ano de fabricação preferencialmente 
de produção nacional, cabine simples, capacidade de carga de no mínimo 900kg, com 
tração normal, licenciado, coberto com seguro total, respondendo a CONTRATADA por 
seu abastecimento, guarda, conservação e manutenção. Justifica-se a especificação em 
função da necessidade de transporte dos materiais no primeiro e no último módulo da 
capacitação em cada cooperativa.  

a.3) Fretamento de 04 horas de 1 (um) ônibus convencional, modelo turismo executivo, 
com motorista e capacidade de 45 a 50 lugares. Justifica-se a especificação em função da 
necessidade de transporte dos participantes do módulo 9 (Visita Técnica) de cada 
cooperativa a equipamentos de limpeza urbana da cidade. 

b) Lanche para 50 pessoas, a ser disponibilizado nos 10 módulos e em todas as cooperativas, 
contendo os seguintes itens: 

b.1) 20 garrafas de refrigerante, 2 litros. 

b.2) 15 quilos de mini pão de queijo (10 pães). 

b.3) 4 pacotes de guardanapo com 50 unidades cada. 

b.4) 1 pacote de copo descartável, com 100 unidades. 

c) Materiais de apoio pedagógico contendo: 

c.1) Aluguel de 50 cadeiras tipo bistrô, em polipropileno, 154 kg, cor branca. 

c.2) Aluguel de 06 mesas de PVC 70 X 70 metros. 

c.2.1) As cadeiras e mesas deverão ser alugadas para a realização de todos os módulos, 
nas sete cooperativas, com exceção do módulo 9, no qual ocorrerá a visita técnica. 

c.3) 1 Quadro branco magnético 120 x 90 com apoio para apagador, moldura em alumínio 
e apagador. 

c.3.1) O quadro deve ser disponibilizado e instalado em local apropriado na cooperativa, 
quando da realização do primeiro módulo da capacitação até a conclusão da 
capacitação. 

d) Materiais de informática compreendendo: 



 
 
 

 
d.1) 1 caixa de som amplificada, com dois microfones sem fio. 

d.2) 1 computador positivo premium K5270 3D com INTEL® CORE™ I3- 2120, 8GB, 
500GB, gravador de DVD, Leitor de cartões, HDMI, LCD 18.5" E Windows ou similar. 

d.3) 1 Projetor multimidia 3500 LUMENS, contraste 500:1, resolução NAT 1024 X 768, 
interfaces VGA e HDMI. 

d.4) 1 Tela para projeção, com tripé medindo 1,80 m de largura. 

d.5) 2 pen drives de 8Gb, os quais deverão ser entregues às cooperativas com os materiais 
em formato digital necessários e outro para utilização dos cooperados ao longo da 
capacitação. 

d.6) Os itens d.1 a d.4 deverão ser disponibilizados em todas os módulos de 
capacitação, com exceção do módulo 9 – Visita Técnica. 

e) Materiais e recursos gráficos para apoio das atividades desenvolvidas nos módulos: 

e.1) 1 Banner em lona 1,0 X 1,2m, bastão e corda, para cada módulo, com exceção do 
módulo 9 – Visita técnica. 

e.1.1) Tendo em vista que cada módulo será replicado nas 7 (sete) cooperativas, 
recomenda-se a utilização do mesmo banner.  

e.2) 100 Xerox preto/branco – formato A4 para cada módulo realizado, com exceção do 

módulo 9 – Visita técnica. 

e.3) 1 revelação e impressão de fotografias digitais nos tamanhos 20 x 25 para cada 

módulo realizado, com exceção do módulo 9 – Visita técnica. 

e.4) 50 certificados, por cooperativa participante, a serem entregues no módulo 10. 

f) Kits de materiais individuais para os catadores participantes com os seguintes itens: 

f.1) 2 borrachas branca escolar. 

f.2) 2 canetas esferográficas azul 1 mm. 

f.3) 2 lápis pretos nº 2, redondo. 

f.4) 1 pasta de plástico com elástico 235x350 mm cores variadas 

f.5) 1 caderno brochura capa flexível 60 folhas. 

g) Materiais de papelaria para auxiliar no desenvolvimento pedagógico das atividades dos 
módulos da capacitação: 

g.1) 4 conjuntos de canetas hidrográfica, com 12 cores. 

g.2) 1 caixa de cola branca 40g, com 12 unidades. 

g.3) 4 kits de lápis de cor, com 12 cores, sextavado. 



 
 
 

 
g.4) 4 pincéis para quadro branco. 

g.5) 2 bobinas de papel kraft natural, 80g, 120cm x 150cm, on paper. 

g.6) 1 pacote de papel sulfite reciclado. 

g.7) 1 apagador para quadro branco. 

g.8) Os itens g.1 e g.2 serão entregues no módulo 1 para as cooperativas, as quais se 

responsabilizarão por guarda-los para sua utilização nos módulos subsequentes. 

IV. Para a realização dos workshops, a contratada deverá disponibilizar a equipe de profissionais 
que atuará ao longo de todo o PTS, conforme as exigências de comprovação de formação e de 
experiência citados no inciso II deste item.   

a) O Técnico de Nível Superior – Supervisor é responsável Técnico da CONTRATADA por 
preparar as dúvidas e esclarecimentos necessários sobre os aspectos relacionados ao 
planejamento e execução do PTS; organizar a equipe da contratada e garantir sua presença na 
data de realização dos workshops; além de coordenar a elaboração dos produtos a serem 
entregues para a contratante nas datas previstas. 

b) O local de realização dos workshops será definido e disponibilizado pela Contratante. 

V. A contratada deverá disponibilizar a seguinte estrutura de transporte para realização do 
deslocamento da equipe responsável por participar das atividades previstas para os dois 
workshops, conforme as seguintes especificações: 

a) Locação de 01 (um) veículo popular com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, 4 (quatro) 
portas, licenciado, coberto com seguro total, respondendo a CONTRATADA por seu 
abastecimento, guarda, conservação e manutenção. 

VI. A contratada deverá disponibilizar um Técnico de Nível Superior com formação em Ciências 
Humanas para realizar a identificação de órgãos públicos, entidades sociais e lideranças 
comunitárias no entorno da área de construção do galpão de triagem de materiais recicláveis, 
realizar contatos por telefone ou por outros meios de comunicação (WhatsApp, e-mail, etc) e 
entrega de convites ao público identificado para participação das reuniões.  

a) O profissional deverá comprovar, por meio de atestados ou currículo, experiência em 
trabalhos com abordagem de população. 

b) Serão realizadas 04 (quatro) reuniões, com duração máxima de 04 horas cada, em local a ser 
definido em conjunto com a contratante, nas proximidades do novo empreendimento. 

VII. Além disso, exige-se da contratada a disponibilização dos seguintes recursos para a execução 
da identificação e reuniões com lideranças, entidades e órgãos públicos: 

a) Estrutura de transporte para realização do deslocamento da equipe responsável pela atividade 
e dos equipamentos necessários para a condução das reuniões, conforme as seguintes 
especificações: 



 
 
 

 
a.1) Locação de 01 (um) veículo popular com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, 4 

(quatro) portas, licenciado, coberto com seguro total, respondendo a CONTRATADA por 

seu abastecimento, guarda, conservação e manutenção.  

b) Materiais de informática compreendendo: 

b.1) Locação de 1 computador positivo premium K5270 3D com INTEL® CORE™ I3- 

2120, 8GB, 500GB, gravador de DVD, Leitor de cartões, HDMI, LCD 18.5" E Windows 

ou similar. 

b.2) Locação de 1 Projetor multimidia 3500 LUMENS, contraste 500:1, resolução NAT 

1024 X 768, interfaces VGA e HDMI. 

c) Materiais e recursos gráficos para apoio das atividades de identificação e na condução das 
reuniões: 

c.1) Distribuição de 100 convites, conforme modelo a ser fornecido pela contratante, cuja 

impressão é atribuição da contratada e com a seguinte especificação: Folder Tipo 1: couché 

145 G; cores 4X4, formato aberto: 29,7 cm x 14 cm (A4); formato fechado: 14,8 cm X 21 

cm, Páginas: 1 folha / 4 páginas, acabamento: 1 dobra. 

c.2) 1 caixa de canetas esferográficas azuis, com 50 unidades. 

VIII. A contratada deverá disponibilizar 1 Técnico de Nível Superior com formação em Ciências 
Humanas para realizar, ao longo de três dias subsequentes, o procedimento de identificação, 
cadastro e seleção dos catadores que se apresentarem em local, dias e horários informados nos 
cartazes de divulgação.  

a) O profissional deverá comprovar, por meio de atestados ou currículo, experiência em 
trabalhos com abordagem de população. 

IX. Além disso, exige-se da contratada a disponibilização dos seguintes recursos para a execução 
da identificação e da seleção dos catadores para o novo empreendimento: 

a) Estrutura de transporte para realização do deslocamento da equipe responsável pela atividade 
e dos equipamentos necessários para a condução das reuniões, conforme as seguintes 
especificações: 

a.1) Locação de 01 (um) veículo popular com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, 4 

(quatro) portas, licenciado, coberto com seguro total, respondendo a CONTRATADA por 

seu abastecimento, guarda, conservação e manutenção.  

b) Materiais gráficos para apoio das atividades de identificação e seleção dos catadores para o 
novo empreendimento: 

b.1) 50 cartazes coloridos, papel sulfite, formato A3, de acordo com modelo fornecido pela 

CONTRATANTE.  



 
 
 

 
b.2) 50 formulários de cadastro dos catadores, tamanho A4, preto e branco, cujo modelo 

deverá ser formulado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE. 

X. A contratação dos profissionais responsáveis pelo planejamento e execução das campanhas 
informativas e suas atribuições devem seguir as seguintes especificações:  

a) 1 Técnico de Nível Superior responsável pelo planejamento, execução e avaliação das 
campanhas informativas, responsabilizando-se por treinar e coordenar a equipe de campo.  

a.1) O profissional deve possuir graduação em Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, 

Geografia ou História. 

a.2) O profissional deverá comprovar, por meio de atestados ou currículo, experiência em 

trabalhos com abordagem de população.  

b) Técnicos de Nível Médio para a execução das campanhas informativas, incluindo a 
abordagem aos moradores, explicação dos objetivos relacionados ao Projeto de Trabalho Social 
e devido registro em formulário específico.  

b.1) O profissional deve possuir no mínimo ensino médio completo. 

b.2) O profissional deverá possuir capacidade de realizar abordagens aos moradores do 

entorno do novo galpão.  

 XI. Para a execução das campanhas informativas, exige-se a disponibilização dos seguintes 
recursos: 

a) Estrutura de transporte para realização do deslocamento da equipe responsável pelas 
abordagens domiciliares até a área designada para as campanhas informativas, conforme as 
seguintes especificações: 

a.1) Locação de 01 (um) veículo popular com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, 4 

(quatro) portas, licenciado, coberto com seguro total, respondendo a CONTRATADA por 

seu abastecimento, guarda, conservação e manutenção. 

b) A disponibilização de 1 folder educativo para cada morador abordado em sua residência, 
totalizando, nas duas campanhas informativas, 6.000 folderes. A seguir, as especificações do 
folder: 

b.1) Folder Tipo 1: couché 145 G; cores 4x4, formato aberto: 29,7 cm x 14 cm (A4); 

formato fechado: 14,8 cm x 21 cm, Páginas: 1 folha / 4 páginas, acabamento: 1 dobra. 

b.2) Toda a elaboração da arte e do conteúdo do Folder Tipo 1 são de responsabilidade da 

SLU. Os modelos serão disponibilizados para a reprodução pela CONTRATADA quando 

da realização do primeiro workshop, conforme especificações mínimas do tipo de material 

a ser utilizado. 



 
 
 

 
XII. A contratação dos profissionais responsáveis pela formação do grupo de referência e 

condução de suas reuniões devem seguir as seguintes especificações: 

a) 1 Técnico de Nível Superior responsável pelo recrutamento e seleção dos representantes do 
grupo de referência, planejamento e condução das reuniões e coordenação das visitas à obra do 
galpão.  

a.1) O profissional deve possuir graduação em curso de Ciências Sociais, Ciências 

Socioambientais, Geografia ou História. 

a.2) O profissional deverá comprovar, por meio de atestados ou currículo, experiência em 

trabalhos com abordagem de população. 

XIII. Para a realização das reuniões com o grupo de referência, exige-se a disponibilização dos 
seguintes recursos: 

a) Estrutura de transporte para o deslocamento da equipe responsável pelas até ao local de 
designada para a realização das reuniões, conforme as seguintes especificações: 

a.1) Locação de 01 (um) veículo popular com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, 4 

(quatro) portas, licenciado, coberto com seguro total, respondendo a CONTRATADA por 

seu abastecimento, guarda, conservação e manutenção. 

b) Lanche para 10 pessoas, a ser disponibilizado durante as reuniões, contendo os seguintes 
itens: 

b.1) 5 garrafas de refrigerante, 2 litros. 

b.2) 3,75 quilos de mini pão de queijo (10 pães). 

b.3) 0,5 pacotes de guardanapo com 50 unidades cada. 

b.4) 0,5 pacote de copo descartável, com 100 unidades. 

c) Materiais de informática compreendendo: 

c.1) Locação de 1 computador positivo premium K5270 3D com INTEL® CORE™ I3- 

2120, 8GB, 500GB, gravador de DVD, Leitor de cartões, HDMI, LCD 18.5" E Windows 

ou similar. 

c.2) Locação de 1 Projetor multimidia 3500 LUMENS, contraste 500:1, resolução NAT 

1024 X 768, interfaces VGA e HDMI. 

d) 12 canetas esferográficas azul 1 mm. 

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

5.1. O item 71.25.00, referente à capacitação das cooperativas por módulos, será medido conforme a 
realização de cada módulo, em cada cooperativa, exigindo-se a apresentação de relatório específico 



 
 
 

 
com informações sobre a execução da atividade, lista de presença dos catadores cooperados, registro 
fotográfico e análise da condução da atividade com propostas de melhorias para o aprimoramento dos 
módulos seguintes. 

5.1.1. Além disso, exige-se o fornecimento de todos os recursos previstos neste documento e na 
composição de preços unitários constante na planilha de custos apresentada pela licitante, os quais 
serão conferidos pela CONTRATANTE, por meio de formulário específico, antes da realização de 
cada módulo. 

5.1.2. Vale ressaltar que ao final de cada módulo serão realizadas reuniões de avaliação. A 
CONTRATADA deverá produzir relatórios específicos sobre cada reunião de avaliação, 
descrevendo os temas abordados, a forma de condução da atividade e a análise da avaliação dos 
agentes envolvidos no processo de capacitação, propondo melhorias para a sequência das 
atividades. Esse relatório deve vir acompanhado de lista de presença dos participantes e registro 
fotográfico da atividade. A aprovação desse relatório é condição para a liberação do pagamento das 
atividades realizadas no módulo seguinte. 

5.2. O item 71.26.01 será objeto de medição após apresentação de planejamento e relatórios finais do 
PTS conforme descrição a seguir: 

5.2.1. Após a realização do primeiro Workshop, a contratada entregará a proposta de planejamento 
para execução do PTS em um prazo de 15 (quinze) dias corridos, contendo: 

I. Detalhamento do conteúdo dos módulos de capacitação. 

II. Estratégias, recursos audiovisuais e dinâmicas facilitadoras para transmissão de conteúdo e 
estímulo à participação dos catadores. 

III. Modelos de relatórios a serem utilizados, que deverão ser aprovados pela Contratante. 

IV. Ações previstas para identificação de lideranças locais, entidades sociais e órgãos públicos do 
entorno do galpão de triagem de recicláveis. 

V. Detalhamento da primeira reunião com lideranças locais, entidades sociais e órgãos públicos, 
com descrição dos temas a serem tratados e recursos audiovisuais a serem utilizados. As demais 
reuniões previstas serão elaboradas com pautas que atendam ao objetivo de informar e 
sensibilizar a comunidade local sobre a importância e benefícios além de outros aspectos que 
colaborem para o estabelecimento de cooperação para o alcance dos objetivos planejados para o 
empreendimento. 

VI. Detalhamento das ações para identificação e seleção de catadores locais para integrar a 
cooperativa responsável pelo gerenciamento do galpão de triagem de recicláveis. 

VII. Planejamento das campanhas informativas com abordagem domiciliar na região do entorno do 
novo galpão de triagem de materiais recicláveis. 

5.2.2. A contratada entregará no segundo Workshop, após a realização das atividades previstas no 
PTS, relatório contendo: 

I. Análise das atividades dos módulos de capacitação realizadas, contendo dados da presença dos 
catadores, resultados obtidos com as atividades, dificuldades encontradas, sugestões para 
melhoria das cooperativas, aspectos a serem abordados em futuras capacitações técnicas com 



 
 
 

 
este público, percepção dos catadores e proposições sobre o processo de trabalho obtidas no 
decorrer do PTS. 

II. Registro fotográfico das atividades realizadas. 

III. Análise das campanhas informativas considerando aspectos da receptividade ao equipamento 
público construído, efetividade das ações realizadas, número de domicílios abordados e as 
dificuldades encontradas. Além disso, solicita-se a entrega de mapas indicando as áreas dos 
domicílios abrangidos pelas campanhas informativas.  

IV. Análise do PTS com sugestões para novas ações destinadas ao público participante. 

V. A entrega dos relatórios deverá ser feita em cópia impressa e em formato digital. 

VI. Relatórios das reuniões com entidades, lideranças e gestores públicos locais, contendo 
conteúdos tratados, encaminhamentos deliberados e listas de presença. 

VII. Relatórios das atividades com o grupo de referência contendo os dados de presença dos 
integrantes, análise das atividades e sugestões de outras ações possíveis para melhor 
compreensão da importância do galpão de triagem de materiais recicláveis construído. 

VIII. Relatório das atividades realizadas de identificação e seleção dos catadores.  

5.3. As medições do item 71.27.01 ocorrerão após a realização de cada uma das quatro reuniões 
previstas, exigindo-se da contratada a entrega de relatórios referentes a cada reunião contendo lista de 
presença, conteúdos tratados, encaminhamentos e deliberações. 

5.3.1. O pagamento da primeira reunião está condicionado à apresentação de relatório contendo 
relação das entidades, lideranças comunitárias locais e gestores públicos identificados, além dos 
registros das entregas de convites para a primeira reunião com o grupo identificado. Esse relatório 
deve ser entregue conjuntamente com o relatório de realização da primeira reunião, conforme 
especificado em item anterior. 

5.4. O item 71.27.04 será objeto de medição após a apresentação do relatório contendo descrição e 
locais em que ocorreu a divulgação prevista, relação dos catadores identificados, formulário de 
cadastro de todos os interessados, relação dos catadores selecionados com registro dos critérios 
utilizados para a referida seleção. Deverá também ser apresentada justificativa fundamentada, a ser 
analisada pela contratante, para o caso de não ser alcançado o número previsto de 20 (vinte catadores) 
para integrar a cooperativa responsável pelo gerenciamento do galpão de triagem de materiais 
recicláveis. 

5.5. O item 71.27.02 será medido conforme a quantidade de abordagens realizadas pessoalmente com 
os moradores do entorno do novo galpão, limitada ao máximo de 3000 abordagens, mediante a entrega 
de relatório específico por campanha informativa. Este relatório deverá conter informações gerais 
sobre a campanha informativa, a relação dos moradores abordados, relato sobre observações realizadas 
pelos moradores, registro fotográfico da ação, modelo do folder utilizado e análise sobre os resultados 
da campanha informativa.  

5.5.1. Ressalta-se que o modelo do folder informativo e de formulário de registro de moradores 
abordados serão fornecidos para a CONTRATADA durante a realização do primeiro workshop. 



 
 
 

 
5.6. O item 71.27.03 será medido conforme a realização de cada uma das cinco reuniões com o grupo 
de referência para o acompanhamento das obras, exigindo-se da contratada a entrega de relatórios 
referentes a cada reunião contendo lista de presença, assuntos abordados, encaminhamentos e 
deliberações. 

5.6.1. O pagamento da primeira reunião está condicionado à apresentação de relatório contendo as 
ações para a formação do grupo de referência, os critérios adotados para a seleção dos membros e a 
lista com os participantes. Esse relatório deve ser entregue conjuntamente com o relatório de 
realização da primeira reunião, conforme especificado em item anterior.   

 
 


