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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 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.1) Este documento (Orientações Técnicas); 

a.2) Legislação pertinente; 

a.3) Procedimentos e diretrizes da URBEL, para elaboração e aprovação das ações de Mobilização e 

Comunicação Social e Educação Socioambiental; 

a.4) Planilha de composição de custos lançada 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. 

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

presente. 

2. ESCOPO DO TRABALHO SOCIAL  

A URBEL, enquanto responsável por programas e projetos de intervenções urbanas nos assentamentos de 

interesse social, desenvolve um conjunto de ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida, contando 

com o envolvimento social das comunidades articulado a mecanismos de participação, proteção e 

emancipação social. De forma integrada à execução de seus programas, a URBEL desenvolve um conjunto 

de ações organizadas dentro do trabalho técnico social, que perpassa por 04 (quatro) eixos:  1) Mobilização, 

Organização e Fortalecimento Social, 2) Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção, 3) Educação 

Ambiental e Patrimonial e 4) Desenvolvimento Socioeconômico. 
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A depender da intervenção ou atuação que se pretende, os eixos podem ser acionados de forma conjunta e 

simultânea, como no caso das intervenções estruturantes ou ser acionados de forma independente, a fim de 

atender a demandas específicas da área alvo das ações institucionais.  

As ações sociais a serem desenvolvidas a partir da contratação dos serviços para implementação do presente 

Projeto de Trabalho Técnico Social relacionam-se ao apoio ao desenvolvimento do Plano de Urbanização 

Sustentável da Região da Izidora e às ações emergenciais que se encontram em curso, a partir da 

implementação do Centro de Referência Urbana (CREURB) no território. Pretende-se, com o presente 

procedimento licitatório, pôr em prática as ações sociais visando comunicar e informar a comunidade sobre o 

desenvolvimento dos projetos de urbanização para a região; capacitar e viabilizar a participação efetiva da 

população local na definição das intervenções urbanísticas a serem realizadas, com participação ativa na 

discussão dos projetos, diretrizes e prioridades de intervenção; fomentar o envolvimento da comunidade a fim 

de aprimorar seu protagonismo no que tange à apropriação ordenada do espaço urbano, bem como auxiliar 

e apoiar os programas e projetos institucionais já em execução no território, como a atuação do Programa 

Estrutural em Áreas de Risco – PEAR, as obras de minimização de risco e a implementação do plano de 

ordenamento do território.  

Neste cenário, três dos quatro eixos supramencionados assumem maior importância: Mobilização, 

Organização e Fortalecimento Social; Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção; Educação 

Ambiental e Patrimonial que envolvem promover, de forma contínua, ações de informação, mobilização, 

organização e capacitação da população beneficiária e lideranças locais, visando a promover a participação 

e o protagonismo social da comunidade, principalmente no que se refere à definição e acompanhamento das 

ações/serviços a serem executados, manter a comunidade informada sobre os programas em curso no 

território e buscar promover mudanças de atitude com relação ao meio ambiente, ao ordenamento do território 

e apropriação dos espaços e ações de regularização urbanística da região. Finalmente, por se tratar de área 

de suma importância socioambiental e considerando que a ocupação desordenada do território ocorreu sem 

respeitar parâmetros urbanísticos e ambientais, o eixo temático correlato assume destaque, sobremaneira, 

no que corresponde às ações de conscientização, divulgação e educação sobre o dever de conservar os 

recursos ali presentes, o que perpassa pelo entendimento  e busca de uma ocupação ordenada, menos 

impactante e menos geradora de riscos e que contribua para a atenuação da vulnerabilidade socioambiental 

na região, afora a redução da susceptibilidade da comunidade aos riscos de inundação e alagamento. 
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2.1 AÇÕES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL  

O trabalho social envolverá o conjunto de ações que serão elencadas a seguir. Vale mencionar que 

algumas etapas serão executadas simultaneamente, considerando o caráter holístico das ações 

nelas inseridas e seu potencial de interrelação com as demais etapas. Isto posto, preliminarmente, 

tem-se como ações a serem desenvolvidas no âmbito do presente contrato: 

● Reconhecimento, identificação e registro das lideranças nos quatro territórios consolidados na 

Região da Izidora: Vitória, Esperança, Rosa Leão e Helena Greco e identificação do potencial de 

participação e interesse destas em compor grupos temáticos e de convivência que possam 

participar das definições e implementação do Plano de Urbanização Sustentável, em especial o 

Grupo de Referência – GR, que será implementado para acompanhamento do referido Plano. 

Vale mencionar que se fará necessária a participação unificada das lideranças, embora 

representem, cada qual, um território dentre os quatro assentamentos de interesse social 

existentes, objetivando criar a consciência de unicidade e de suas prioridades no conjunto; 

● Fortalecimento de grupos operativos nas áreas de risco, como o Núcleo de Defesa Civil (NUDEC) 

e as lideranças que atuam no território, a fim de viabilizar a gestão compartilhada do risco e das 

soluções possíveis e coletivizar as decisões sobre o território. O NUDEC será ampliado ou criado 

nos quatro assentamentos e, não obstante, atuará de forma unificada na região, sendo as 

reuniões presenciais, devido ao quórum, subdivididas, conforme será acordado entre equipe 

social e membros do grupo; 

● Formação dos grupos temáticos e Grupo de Referência (GR) para definição e acompanhamento 

das discussões e das intervenções e representação da comunidade junto aos órgãos 

institucionais atuantes no território, assegurando que haja quantitativo suficiente e 

representatividade em todas as áreas, para garantir que os processos decisórios sejam 

participativos; 

● Promoção de oficinas e cursos de capacitação de lideranças e demais membros da comunidade 

e fomento à participação nos eixos do trabalho social contemplados na presente licitação, 

voltados para apropriação de temas afetos ao processo de definição de intervenções 

urbanísticas no local, que permitam a participação efetiva nos processos de discussão e decisão; 
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● Promoção de oficinas lúdicas e práticas e de material informativo que apoiem na apropriação 

dos conceitos urbanísticos e ambientais e na definição participativa das prioridades urbanísticas 

e de intervenções; 

● Acompanhamento das discussões e definições do Plano de Urbanização Sustentável da Região 

da Izidora através de reuniões, oficinas, visitas técnicas, processos de decisão, produção de 

material de comunicação, mobilização e informação sobre o desenvolvimento do plano; 

● Acompanhamento da elaboração dos projetos básicos e projetos executivos que serão 

desenvolvidos a partir das definições do Plano de Urbanização Sustentável; 

● Acompanhamento social de processos e intervenções de caráter emergencial, preventivo e de 

apoio e inclusão social que se encontram em andamento no território; 

● Planejamento e implementação de ações de comunicação para a comunidade em geral, sobre 

as ações e programas em curso no território; 

● Promoção de oficinas e cursos de formação profissional, visando ao desenvolvimento econômico 

do território. 

Em todas as ações operar-se-á intenso trabalho de informação, mobilização e divulgação a fim de 

encorajar a participação e o envolvimento da comunidade nos projetos e ações em curso no 

território. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO E DO ENTORNO IMEDIATO  

Em Belo Horizonte (BH), a expansão urbana contínua e a impermeabilização da maior parte do 

território - inclusive de áreas sensíveis do ponto de vista ambiental - levaram, nos últimos anos, ao 

aumento da frequência de eventos como inundações e deslizamentos de terra. Tais eventos, 

agravados pelas mudanças climáticas, levaram a perdas de vidas, de materiais e perdas 

econômicas significativas na capital mineira. 

Somando-se às questões relatadas de exposição e vulnerabilidade a eventos extremos na porção 

norte de Belo Horizonte, a contenção da ocupação desordenada na Região da Izidora também se 

configura como um desafio. Inserida na Bacia do Ribeirão Isidoro, tal área é reconhecida como a 

última fronteira de crescimento da cidade, no extremo norte de BH. A Região da Izidora possui 
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terreno marcadamente declivoso, onde existem 280 nascentes de água e 64 córregos. Ela também 

é marcada pela presença de áreas de risco geológico de escorregamento. 

A ocupação informal na Izidora começou a se formar em 2013 e sofreu uma expansão rápida e em 

larga escala. Consolidaram-se quatro áreas de interesse social: Vitória, Esperança, Rosa Leão e 

Helena Greco. Atualmente, mais de 4.200 famílias vivem nas citadas ocupações. A maioria vive em 

situação de pobreza e carece de acesso à infraestrutura e serviços públicos, tais como 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, eletricidade, coleta de resíduos sólidos, transporte 

e equipamentos de educação e lazer. Grande parte ocupa áreas de preservação ambiental e/ou de 

risco, além de enfrentar situação de precariedade habitacional. 

Apesar do esforço do governo, a expansão das ocupações da Izidora está progredindo rapidamente, 

comprometendo a capacidade da cidade de salvaguardar os múltiplos sistemas ecológicos 

sensíveis. É necessária e desafiadora a atuação do poder público para monitorar as áreas ainda 

vazias da Izidora, bem como desenhar e planejar ordenamento territorial e expansão urbana 

compatíveis com os atributos existentes no local com a celeridade que a fragilidade da área 

demanda. 

O avanço da informalidade, a carência por infraestrutura, a exposição a riscos e a necessidade de 

conciliação da expansão da ocupação urbana com as áreas de relevância ambiental são apenas 

alguns dos desafios setoriais enfrentados por Belo Horizonte, agravados com o cenário das 

mudanças climáticas, conforme já mencionado.  Demanda-se, assim, uma atuação integrada e 

estratégica, bem como elevados investimentos por parte do poder local. 

A área de influência direta que receberá as intervenções previstas é composta pelos assentamentos 

precários da Região da Izidora e está localizada na porção norte da Área de Diretrizes Especiais 

(ADE) de Interesse Ambiental da Izidora. São quatro assentamentos: Vitória, Esperança, Rosa Leão 

e Helena Greco (Figura 1). Trata-se de uma área de 1.505.705,16 m². Dos quatro assentamentos, 

tem-se o Helena Greco, classificado como Zonas de Especial Interesse Social 1 (ZEIS-1), devido à 

tipologia de sua ocupação, espontânea. Os outros três assentamentos são classificados como Áreas 

de Especial Interesse Social 2 (AEIS-2), segundo o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte.  

A área de influência indireta corresponde à área da ADE de Interesse Ambiental da Izidora, 

estabelecida pelo Plano Diretor de Belo Horizonte, nos termos da Lei Municipal nº 11.181/2019, 
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exceto a porção dos assentamentos de interesse social, que caracterizam a área de influência direta, 

apresentados na sequência. Trata-se de uma área de 9.357.756,947 m², localizada na porção leste 

da Bacia do Ribeirão Isidoro, de acordo com a Figura 1.  

Figura 1 – Áreas de Influência Direta e Indireta na Região da Izidora 

 

Fonte: PREFEITURA de Belo Horizonte, 2021. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS AMBIENTAIS  

O Plano de Urbanização Sustentável da Região da Izidora a ser desenvolvido através do Acordo 

Básico de Cooperação Técnica PRODOC UNOPS/22463, firmado com a Organização das Nações 

Unidas do Brasil, consiste no seguinte conjunto de ações:  

● Definição de frentes de ação, incluindo validação de áreas consolidadas e não consolidáveis, 

bem como das áreas prioritárias para intervenção imediata; 
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● Definição de estratégias de contenção da expansão da ocupação e gestão das áreas vagas para 

implantação de equipamentos e eventuais reassentamentos; 

● Definição de estratégias para recuperação ambiental e proteção de áreas não edificáveis; 

● Desenvolvimento de propostas e intervenções e imediatas para eliminar áreas de risco; 

● Proposta de projetos para melhorar as condições e o acesso aos serviços e infraestrutura; 

● Estimativa de custos das intervenções e hierarquização.      

Durante a elaboração do plano, serão considerados os parâmetros abaixo elencados, que serão 

discutidos e validados com a comunidade local: 

 Sustentabilidade ambiental, social e econômica; 

 Ações e estratégias para melhoria da qualidade de vida da população e para recuperação 

ambiental; 

 Serão priorizadas técnicas construtivas, baseadas na conservação da natureza, que diminuam 

os impactos ambientais e sociais, considerando-se: 

 Uso eficiente e racional da energia, água e outros recursos, fomentando o reaproveitamento, 

quando possível; 

 Manutenção dos córregos em leito natural; 

 Uso de pavimentos porosos e tecnologias para aumento da área permeável e maior retenção 

da água no solo; 

 Implantação de áreas alagáveis para tratamento de efluentes domésticos; 

 Implantação de agro florestas em áreas remanescentes. 

As diretrizes de projeto devem considerar e indicar: 

● Avaliação da dificuldade de execução e custo estimado dos projetos priorizados no plano de 

ação; 
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● Definição das soluções a serem adotadas nos projetos, pensando na sustentabilidade e na 

adoção de infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza (exemplo: qual material? qual 

técnica?); 

● Estratégias para recuperação e gestão das áreas de preservação; 

● Consolidação ou ajuste do Plano de Ação (Plano Urbanização Sustentável e Plano de 

Participação); 

● Discussão e aprovação da comunidade na definição das diretrizes de projetos. 

A partir das diretrizes discutidas e aprovadas no Plano de Urbanização, serão desenvolvidos os 

projetos básicos para as intervenções prioritárias para a Região, também através do Acordo Básico 

de Cooperação Técnica PRODOC UNOPS/22463, que tem por escopo: projetos técnicos de 

Urbanismo, Arquitetura, Infraestrutura e Meio Ambiente com foco em tecnologias disruptivas, 

envolvendo: 

● Projetos de Equipamentos e espaços públicos; 

● Projetos de infraestrutura (drenagem, viários e de pavimentação); 

● Projetos de Habitação. 

Os projetos têm como meta principal integração com a cidade, através de uma estratégia integrada 

de melhora nas condições sanitárias, de infraestrutura de uma forma geral, das condições de 

habitação da comunidade objeto da intervenção, assim como a sua integração com o entorno. Outro 

aspecto importante, que condiciona a elaboração dos estudos, é a adoção de soluções baseadas 

na natureza e tecnologia verde e o pleno atendimento às diretrizes legais, ambientais e 

institucionais, e a viabilidade social, econômica e financeira das propostas de intervenção.  

2.4 CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL  

As ações sociais acompanham as etapas de planejamento urbanístico e de desenvolvimento de 

projetos das intervenções previstas anteriormente descritas, desde o início da implantação até a 

fase final, consoante a demanda que se pretende atender, conforme ações descritas no tópico 2.1 

do presente documento. O trabalho social na Região da Izidora vem sendo executado por equipe 

da Urbel / SMPU locada em escritório situado no CREURB Izidora cujo objetivo é dar estrutura de 
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apoio às políticas públicas que atuam no território, ampliar o diálogo com a população local e conter 

o processo de expansão territorial.  

Entende-se que a participação da comunidade local durante todas as fases do processo é 

fundamental para o bom andamento do programa e, principalmente, para apropriação, por parte dos 

moradores, dos conceitos e alterações urbanísticas propostas e/ou promovidas. Essa participação 

será instrumentalizada nas diversas ações de comunicação e mobilização social e educação 

sanitária e ambiental. 

A presente licitação visa atender a necessidade de contratação de empresa de trabalho social 

que desenvolverá as ações de comunicação relativas ao acompanhamento e divulgação do 

programa, passando pelo eixo do trabalho social que envolve ações de educação ambiental, 

sanitária e patrimonial, bem como algumas ações do eixo Desenvolvimento Socioeconômico 

e Empreendedorismo, além de destacar as ações voltadas à capacitação e fortalecimento de 

lideranças e grupos sociais locais, para acompanhamento, discussão e definição das 

intervenções urbanísticas para o território e acompanhamento do desenvolvimento dos respectivos 

projetos, bem como das ações da Prefeitura já em andamento no território. 

Assim, o trabalho social previsto no contrato em questão está relacionado ao desenvolvimento e 

implementação do PTTS e contemplará ações de educação ambiental, integradas às decisões e 

implementação das intervenções urbanísticas e ambientais a serem executadas no âmbito do 

programa, além do atendimento às demandas da comunidade no sentido da promoção da 

sustentabilidade das intervenções realizadas. 

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

determinadas pela CONTRATANTE/URBEL/SMOBI e estão mencionadas no cronograma físico-

financeiro. Tal cronograma deverá ser revisado e atualizado pela CONTRATADA, a partir de 

parâmetros e diretrizes da CONTRATANTE com aprovação do fiscal do contrato designado pela 

CONTRATANTE; no que diz respeito às seguintes especificações: 

I. Mobilização, Organização e Fortalecimento Social: prevê processos de informação, 

mobilização, organização e capacitação da população beneficiária visando a promover a autonomia 

e o protagonismo social, bem como o fortalecimento das organizações existentes no território, a 
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constituição e a formalização de novas representações e novos canais de participação e controle 

social; 

II. Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção: visa promover a gestão das ações sociais 

necessárias para a consecução da intervenção, incluindo o acompanhamento, a negociação e 

interferências ocorridas ao longo da sua execução, bem como preparar e acompanhar a 

comunidade para compreensão desta, de modo a minimizar os aspectos negativos vivenciados 

pelos beneficiários e evidenciar os ganhos ocasionados ao longo do processo, contribuindo para 

sua implementação; 

III. Educação Ambiental e Patrimonial: visa promover mudanças de atitude em relação ao meio 

ambiente, ao patrimônio e à vida saudável, fortalecendo a percepção crítica da população sobre os 

aspectos que influenciam sua qualidade de vida, além de refletir sobre os fatores sociais, políticos, 

culturais e econômicos que determinam sua realidade, tornando possível alcançar a 

sustentabilidade ambiental e social da intervenção;  

IV. Desenvolvimento Socioeconômico: objetiva a articulação de políticas públicas, o apoio e a 

implementação de iniciativas de geração de trabalho e renda, visando à inclusão produtiva, 

econômica e social, de forma a promover o incremento da renda familiar e a melhoria da qualidade 

de vida da população, fomentando condições para um processo de desenvolvimento socioterritorial 

de médio e longo prazo. 

V. Planejamento, Monitoramento e Avaliação: elaboração dos instrumentos abaixo elencados, 

que irão compor e/ou subsidiar os diversos processos de gestão do Projeto de Trabalho Técnico 

Social - PTTS: 

a) Relatórios de Monitoramento Periódicos: elaboração do “Relatório Mensal de 

Acompanhamento de Atividades” ou semestrais, tais como o “Relatório de Atendimento às 

Condicionantes Ambientais”, dentre outros que se fizerem necessários; 

b) 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 das famílias; 
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c) 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; 

e) 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. 

VI. Apoio às ações do PEAR - Programa Estrutural de Área de Risco: apoio às ações 

implementadas pelo PEAR na área de abrangência do escopo das obras; sobretudo no que diz 

respeito às campanhas educativas de prevenção de risco (geológico-geotécnico e de inundação) 

bem como no acompanhamento social mais imediato de famílias situadas na poligonal das 

intervenções - cujas moradias tenham sido indicadas como sendo de risco alto ou muito alto; 

VII. Apoio às ações de fiscalização: atividades de caráter informativo e socioeducativo e a 

participação direta em processos de negociação junto a pessoas ou grupos, decorrentes da 

premente necessidade de se manterem liberadas as áreas públicas, destinadas à consecução das 

obras e sua manutenção, quando houver ocorrência de ocupações irregulares na área de 

abrangência do empreendimento. 

VIII. Apoio aos diversos programas da PBH que já atuam no território, garantindo a participação, 

conhecimento e a intersetorialidade. Atualmente, com a instalação física do CREURB no território 

para atender a população da Região da Izidora e estabelecer a presença do Estado no local, ampliar 

o diálogo, a oferta de serviços públicos e o controle sobre a expansão urbana, pode-se afirmar que 

há uma estrutura de apoio às políticas públicas que atuam no território e algumas ações/programas 

vêm sendo desenvolvidos:  

● Programa Endereço Cidadão; 

● Melhoria do sistema de coleta de resíduos das ocupações; 

● Início do atendimento médico na Ocupação Vitoria, reforma do Centro de Saúde Zilah-

Sposito para ampliação do atendimento e construção de um novo centro de saúde próximo 

à Região da Izidora; 

● Ações de monitoramento no território; 
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● Ações de mitigação dos impactos da COVID-19; 

● Ações de mitigação de risco 

2.5 BENEFICIÁRIOS  

Beneficiários Diretos: constituem-se beneficiários diretos os moradores da Área de Influência Direta 

que sofrerão, diretamente, os impactos das intervenções ou que são passíveis de receber os 

impactos causados por elas. Considera-se área de influência toda a região da ocupação Izidora, 

conforme indicado na Figura 1. 

Beneficiários Indiretos: constituem-se beneficiários indiretos os moradores residentes no entorno 

imediato da Ocupação Izidora, que receberão com menor intensidade os impactos decorrentes das 

intervenções.  

Os trabalhos aqui previstos serão executados visando atender aos dois tipos de beneficiários aqui 

descritos. 

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 

cronogramas de atividades e físico-financeiro da execução PTTS. Para tanto, serão articuladas e 

realizadas as ações para revisão destes cronogramas, as quais deverão prever minimamente: 
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a) Reuniões, Visitas Técnicas e Capacitações1: 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 de obras (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, na etapa atual do 

empreendimento; 

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, que deverão ser 

integradas nos cronogramas a serem entregues.  

3.2 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS AÇÕES DO PTTS 

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 Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS, de modo integrado à dinâmica de 

execução dos projetos e ações no território. 

A CONTRATADA deverá levar em conta as distintas fases de execução como também as 

especificações dos PRODUTOS e SERVIÇOS contratados, o que prevê: 

                                                           
1 Considerando o contexto da pandemia por COVID-19, as reuniões e capacitações poderão ocorrer em meio virtual, devendo a 

CONTRATADA dispor dos meios para que possam ser executadas desta forma. 
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a)  Observância aos procedimentos, às normas e às diretrizes metodológicas mínimas da 

CONTRATANTE, conforme disposto nas instruções normativas e legislações citadas no tópico 5 do 

Termo de Referência, 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 as Composições 

de Preços Unitários – CPUs e planilhas contratuais; 

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

d)  Carteira mínima de produtos e serviços, de acordo com o quadro a seguir: 

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); 

■  Portaria 464/2018, que dispõe sobre 

Trabalho Social nos Programas e Ações do 

Ministério das Cidades. 

→ Planejamento e desenvolvimento de processos 

de comunicação para divulgar o programa; 

→ Planejamento, mobilização e realização de 

reuniões, de caráter informativo com a comunidade 

para apresentação da intervenção e coleta de 

demandas e sugestões; 

→ Planejamento, articulação e participação em 

reuniões com a rede de parceiros e colaboradores; 

→ Produção e veiculação de materiais informativos 

aos beneficiários, em várias mídias, sobre a 

intervenção, suas etapas, impactos e benefícios; 

→ Planejamento, realização e participação em 

eventos diversos e visitas técnicas orientadas para 

subsidiar o desenvolvimento das ações e atividades 

atinentes aos eixos do Trabalho Técnico Social; 
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 ■ Promoção da Participação Comunitária 

■ Intersetorialidade com as diversas Políticas 

Públicas atuantes no território 

■ Ênfase na efetivação de parcerias para a 

realização do trabalho técnico social 

■ Promoção da Sustentabilidade das Ações 

■ Suporte às intervenções físicas 

■ Gestão Compartilhada e de proximidade 
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EIXOS, PRODUTOS E SERVIÇOS: 

ESPECIFICAÇÕES 
CARTEIRA MÍNIMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

M
O

B
IL

IZ
A

Ç
Ã

O
, 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 E
 F

O
R

T
A

L
E

C
IM

E
N

T
O

 S
O

C
IA

L
 

N
O

R
M

A
T

IV
A

S
 /

 P
R

O
C

E
D

IM
E

N
T

O
S

 

■ Lei Municipal nº 9.959 de 20/07/10; 

■ Lei Municipal nº 7.165 de 1996; 

■ Lei Municipal nº 7.166 de 1996; 

■ Caderno de Resoluções do Conselho 

Municipal de Habitação; 

■ Manual de Trabalho Técnico Social do 

Ministério das Cidades (Portaria 21/2014); 

■ Portaria 464/2018, que dispõe sobre 

Trabalho Social nos Programas e Ações do 

Ministério das Cidades. 

→ Realização de Reuniões Setoriais e Gerais com a 

população afetada direta e indiretamente pelas 

intervenções; 

→ Criação ou fortalecimento e acompanhamento de 

instâncias de representação da comunidade como o 

Grupo de Referência – GR, através de reuniões 

periódicas e grupos temáticos; 

→ Realização de Cursos, Oficinas e Visitas Técnicas 

com os membros do Grupo de Referência – GR e com 

os grupos temáticos; 

→ Fortalecimento e ampliação do NUDEC e demais 

grupos locais 
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■ Promoção da Participação Comunitária; 

■ Intersetorialidade das Políticas Públicas; 

■ Gestão Compartilhada e de Proximidade; 

■ Valorização das Lideranças Locais; 

■ Fomento aos grupos de gestão de risco e 

vulnerabilidades 
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■ Caderno Metodológico para Ações de 

Educação Ambiental e Mobilização Social em 

Saneamento – MINC (www.cidades.gov.br); 

■ Manual de Trabalho Técnico Social do 

Ministério das Cidades (Portaria 21/2014); 

■ Portaria 464/2018, que dispõe sobre 

Trabalho Social nos Programas e Ações do 

Ministério das Cidades. 

→ Planejamento e realização das ações de Educação 

Socioambiental; 

→ Promoção da participação comunitária nas ações e 

atividades do eixo, incluindo a participação das famílias 

do entorno imediato das intervenções; 

→ Planejamento de ações de formação/capacitação de 

agentes/educadores ambientais a fim de contribuir para 

a sustentabilidade da intervenção; 

→ Planejamento e realização de campanhas 

educativas em conformidade com as necessidades 

socioeducativas da comunidade e com as diretrizes do 

poder público; 

→ Planejamento e realização de visitas técnicas 

orientadas; 

→ Planejamento e realização de reuniões diversas com 

a comunidade e com a rede de parceiros; 

→ Articulação para formação de parcerias com as 

políticas públicas afins, para realização e definição de 

estratégias de ações conjuntas; 

→ Planejamento e realização de Seminários e / ou 

Fóruns afetos ao eixo, de caráter avaliativo e 

propositivo; 

→ Acompanhamento e monitoramento das 

intervenções urbanístico-ambientais no que concerne 

aos impactos socioambientais e à mitigação de seus 

efeitos na comunidade local. 
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■ Promoção da Participação Comunitária; 

■ Intersetorialidade com Políticas de Saúde, 

Meio Ambiente, Limpeza Urbana, Cultura, 

Mobilidade Urbana e demais políticas afins; 

■ Ênfase na efetivação de parcerias para o 

desenvolvimento dos trabalhos; 

■ Promoção da sustentabilidade das ações 

sociais e das intervenções urbanísticas; 

■ Suporte às intervenções urbanístico-

ambientais 

  

EIXOS, PRODUTOS E SERVIÇOS: 

ESPECIFICAÇÕES 
CARTEIRA MÍNIMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
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EIXOS, PRODUTOS E SERVIÇOS: 

ESPECIFICAÇÕES 
CARTEIRA MÍNIMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
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■ Diretrizes da Secretaria Municipal de 

Emprego e Renda – SMATE, a serem 

definidas em reunião com o órgão quando do 

início dos trabalhos; 

■Manual de Trabalho Técnico Social do 

Ministério das Cidades (Portaria 21/2014 do 

Ministério das Cidades); 

■ Portaria 464/2018, que dispõe sobre 

Trabalho Social nos Programas e Ações do 

Ministério das Cidades; 

■ Lei Municipal nº 10.877, de 16 de dezembro 

de 2015 

 → Priorização dos beneficiários das políticas de 

transferência de renda nas ações de capacitação 

profissional, visando contribuir para sua inclusão 

produtiva e emancipação e priorizando a capacitação 

de mulheres chefes de família e pessoas com 

deficiência em situação de extrema pobreza; 

→ Planejamento e realização de cursos de capacitação 

e qualificação/requalificação profissional para a 

comunidade e lideranças locais; 

→ Planejamento e realização de oficinas temáticas e 

cursos de capacitação visando ao fortalecimento e 

formalização de entidade da sociedade civil, que 

prestem serviços no território; 

→ Apoio a grupos, cooperativas e comissões já 

existentes no território, bem como à implantação de 

projetos de iniciativa das comunidades, respeitadas as 

condições de cada intervenção; 

→ Encaminhamentos de demandas comunitárias 

emergentes na interface com as demais políticas 

públicas afetas ao tema. 
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EIXOS, PRODUTOS E SERVIÇOS: 

ESPECIFICAÇÕES 
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■ Procedimentos de "Backup" em 

conformidade com as orientações da 

CONTRATANTE 

■ Controles gerenciais em conformidade com 

as orientações da CONTRATANTE 

■ Fluxos de trabalho e formulários 

administrativos conforme orientações da 

CONTRATANTE  

→ Aplicação dos controles gerenciais adotados pela 

CONTRATANTE; 

→ Realização de “backup” mensal dos arquivos digitais 

de controle e acompanhamento do TTS; 

→ Elaboração de Relatórios Mensais de Atividades, em 

conformidade com normas da CONTRATANTE, do 

Agente Financiador, ou outras supervenientes; 

→ Elaboração de Relatórios periódicos e/ou eventuais 

e Pareceres Técnicos diversos, em conformidade com 

demandas supervenientes, emanadas da 

CONTRATANTE, ou de outro órgão público; 

→ Elaboração de Relatório Final do Trabalho Técnico 

Social, em conformidade com as normas da 

CONTRATANTE; 

→ Elaboração de reprogramação contratual, após 

avaliação da necessidade de adequação dos 

cronogramas físico-financeiros e de atividades. 
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EIXOS, PRODUTOS E SERVIÇOS: 

ESPECIFICAÇÕES 
CARTEIRA MÍNIMA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
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■ Fluxos e procedimentos internos; 

■ Lei Federal 8666/1993 

→ Disponibilização de insumos para realização e 

registro das atividades mensais de acompanhamento 

social da intervenção. 
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■ Caderno de Resoluções do Conselho 

Municipal de Habitação 

■ Decreto Municipal 15.762 de 

11/11/2014 

→ Participação em campanhas educativas; 

→ Participação em reuniões e atividades 

desenvolvidas com os NUDECs do território; 

→ Acompanhamento de vistorias, abordagens para 

remoção e demais encaminhamentos de famílias em 

situação de risco. 
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■ Lei Municipal nº 9.959 de 20/07/10 

■ Lei Municipal nº 7.165 de 27/08/1996 

■ Lei Municipal nº 7.166 de 27/08/1996 

■ Lei Municipal nº 8.137 de 21/12/2000 

→ Participação em campanhas educativas; 

→ Acompanhamento de vistorias e ações fiscais 
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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 incluem-se 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: 

EIXOS, PRODUTOS E 

SERVIÇOS 
ITEM ESPECIFICAÇÕES 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO DE 

PLANOS, PROJETOS E 

DIAGNÓSTICOS - 

ELABORAÇÃO DO PTTS - 

PROJETO DO TRABALHO 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

71.01.01 

→ Elaboração do PTTS – Elaboração de diagnóstico e de plano de 

ação voltado para identificação de potenciais participativos, 

mobilização e participação da comunidade, temáticas relevantes, 

principais problemas e expectativas com relação a melhorias 

urbanísticas, ambientais e de desenvolvimento econômico, a partir 

de pesquisas e entrevistas realizadas conforme itens 71.02.03 e 

71.02.04, além de dados obtidos a partir do cadastro socioeconômico 

a ser aplicado pela Urbel e outros dados secundários Inclui reuniões 

com a contratante, comunidade e emissão do documento final, nos 

parâmetros do COTS versão maio de 2013, incluindo profissional de 

nível superior graduado em quaisquer cursos da área de humanas e  

profissional de nível superior sênior graduado em Ciências Sociais, 

Serviço Social ou Psicologia, que possua especialização ou 

mestrado ou doutorado e que possua experiência em elaboração de 

planos ou projetos similares, incluídos em ambos os casos encargos 

e tributos relativos à contratação de mão de obra e transporte e 

plotagem colorida. 

71.01.02 → Oficina para apresentação do PTTS para a comunidade composta 

de 8 horas de técnico nível superior graduado em quaisquer cursos 
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ELABORAÇÃO DE 

PLANOS, PROJETOS E 

DIAGNÓSTICOS - 

ELABORAÇÃO DO PTTS - 

PROJETO DO TRABALHO 

SOCIAL 

 

71.01.02 

da área de humanas e com experiência em oficinas ou processos 

participativos incluídos encargos e tributos relativos à contratação da 

mão de obra e transporte 

71.01.03 

→ Oficina para elaboração de planos de ação participativos, 

composta de 8 horas de técnico nível superior graduado em 

quaisquer cursos da área de humanas e com experiência em oficinas 

ou processos participativos incluídos encargos e tributos relativos à 

contratação da mão de obra e transporte. 

ELABORAÇÃO DE 

PLANOS, PROJETOS E 

DIAGNÓSTICOS - 

AVALIAÇÃO "EX-ANTE 

71.02.03 

→ Aplicação de pesquisa qualitativa (entrevista), incluída análise, 

digitação de dados e relatório, composto de profissional de nível 

superior graduado em Ciências Sociais incluídos encargos e tributos 

relativos à contratação da mão de obra e plotagem colorida. 

71.02.04 

→ Aplicação de pesquisa qualitativa (grupo focal), incluída análise, 

digitação de dados e relatório, composto de profissional de nível 

superior graduado em Ciências Sociais incluídos encargos e tributos 

relativos à contratação da mão de obra e plotagem colorida. 

 

 

 

MOBILIZAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – 

JORNAL SEMESTRAL 

 

 

 

71.05.00 

→ 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, incluídos encargos e tributos 

relativos à contratação da mão de obra, conforme previsto no item 

71.05.01.  

→ Impressão em gráfica em formato A3 (420 X 297MM), PAPEL AP 

115G, COR 4X4, paginação: 1folha/4páginas, acabamento com 

dobra, conforme previsto no item 71.05.02.  
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MOBILIZAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – 

JORNAL SEMESTRAL 

71.05.03 

→ Informativo Digital: Composto de 02 profissionais de nível 

superior, sendo 01 com graduação em Jornalismo ou Comunicação 

Social e o 2º com graduação em Design Gráfico. Para 

desenvolvimento do produto serão necessárias 30 horas de 

Jornalista ou Comunicólogo e 32 horas de Designer Gráfico. Inclui 

reuniões para definição de pautas, realização de entrevistas, registro 

fotográfico, redação, diagramação, incluídos encargos e tributos 

relativos à contratação da mão de obra. 

 

 

MOBILIZAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

71.06.10 → Divulgação com motosom 

71.06.11 

→ Gravação de vinheta de áudio com duração de 20 segundos, 

incluindo voz e trilha sonora e divulgação com motosom, conforme 

itens 71.06.10 e 71.06.11 da planilha orçamentária. 

71.06.12 

→ Produção de Vídeo Institucional – Documentário e entrevista com 

gravação interna e externa, duração de 02 minutos, incluindo roteiro, 

edição, montagem, trilha sonora, locação de equipamentos e equipe 

técnica. 

71.06.13 
→ Fornecimento de lanche (400 ml refrigerante, 150g mini pão de 

queijo,1 copo descartável, 2 guardanapos). 

71.06.17 

→ Fornecimento de van com 15 lugares, incluindo motorista e 

gasolina, pelo período de fretamento de 04 horas, podendo percorrer 

até 100 km. 

71.06.18 

→ Fornecimento de micro-ônibus, incluindo ar condicionado, 

combustível e motorista, com 22 lugares, pelo período de fretamento 

de 08 horas. 

MOBILIZAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - 

TEATRO 

 

71.07.00 

→ 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 71.07.01 da planilha 
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MOBILIZAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - 

TEATRO 

 

 

71.07.00 

orçamentária; custos de confecção de figurinos e adereços, 

conforme item 71.07.02; apresentação de peça teatral (atores, apoio, 

transporte, figurino, adereços, equipamentos e instrumentos 

musicais) conforme especificidades do item 71.07.03 e sonorização, 

quando necessária para a apresentação, conforme especificidades 

do item 71.07.04 da Planilha de Orçamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILIZAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – 

OFICINA AUDIOVISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

71.08.01 

→ Reuniões e elaboração de plano de curso. Inclui 01 hora de 

profissional de edição audiovisual e que possua experiência na área, 

incluídos encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra 

e transporte. 

71.08.02 

→ Aula 1: Linguagem audiovisual e criação de roteiro - Duração de 

03 horas. Inclui 03 horas de profissional de edição audiovisual e que 

possua experiência na área, incluídos encargos e tributos relativos à 

contratação da mão de obra, transporte e gasolina. 

71.08.03 

→ Aula 2: Técnicas de captação de imagem e som - Duração de 03 

horas. Inclui 03 horas de profissional de edição audiovisual e que 

possua experiência na área, incluídos encargos e tributos relativos à 

contratação da mão de obra, transporte e gasolina. 

71.08.04 

→ Aula 3: Linguagem e técnicas de edição - Duração de 03 horas. 

Inclui 03 horas de profissional de edição audiovisual e que possua 

experiência na área, incluídos encargos e tributos relativos à 

contratação da mão de obra, transporte e gasolina. 

71.08.05 

→ Aula 4: Apresentação e discussão dos filmes produzidos - 

Duração de 03 horas. Inclui 03 horas de profissional de edição 

audiovisual e que possua experiência na área, incluídos encargos e 

tributos relativos à contratação da mão de obra, transporte e 

gasolina. 
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MOBILIZAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – 

OFICINA AUDIOVISUAL 

71.08.06 

→ Acompanhamento extraclasse do professor - Inclui 01 hora de 

profissional de edição audiovisual e que possua experiência na área, 

incluídos encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra, 

transporte e gasolina. 

71.08.07 

→ Acompanhamento extraclasse do editor - Inclui 01 hora de 

profissional de edição audiovisual e que possua experiência na área, 

incluídos encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra, 

transporte e gasolina. 

MOBILIZAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – 

CRIAÇÃO DE PEÇAS 

GRÁFICAS 

 

71.09.01 

→ 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. 

71.09.02 

→ 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. 

71.09.03 

→ Disponibilização de horas de técnico nível superior com 

graduação em Fotografia 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. 

PLANO DE EDUCAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL - 

ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

PARTICIPATIVO 

71.10.02 

→ Disponibilização de ônibus convencional modelo turismo 

executivo com motorista e fretamento de 08 horas para realização de 

visita técnica, capacidade 45 a 50 lugares Ônibus para visitas 

técnicas orientadas. 
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PLANO DE EDUCAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL - 

ELABORAÇÃO DO 

DIAGNÓSTICO 

PARTICIPATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.10.03 

→ Disponibilização de ônibus convencional modelo turismo 

executivo com motorista e fretamento de 04 horas para realização de 

visita técnica, capacidade 45 a 50 lugares Ônibus para visitas 

técnicas orientadas. 

71.10.04 
→ Fornecimento de lanche (400 ml refrigerante, 150 g mini pão de 

queijo,1 copo descartável, 2 guardanapos) 

71.10.05 

→ Monitor de atividades de educação socioambiental, fornecimento 

de horas de profissional de nível médio, com experiência em ações 

educativas na área ambiental. 

71.10.06 

→ Oficina temática para elaboração de mapas para o Diagnóstico 

Participativo, composta de 8 horas de técnico de nível superior 

graduado em quaisquer cursos da área de humanas, 

Arquitetura/urbanismo ou Ciências Biológicas, desde que possua 

curso de especialização ou aperfeiçoamento em educação ambiental 

OU planejamento urbano, com experiência em planejamento 

participativo, incluídos apostilas e encargos e tributos relativos à 

contratação da mão de obra e transporte. 

 

 

71.10.07 

→ Seminário de devolução do diagnóstico participativo, composto de 

08 horas de técnico de nível superior sênior, identificado como 

ministrante do Seminário ou Fórum, graduado em quaisquer cursos 

da área de humanas, biológicas ou arquitetura e urbanismo, desde 

que possua especialização ou mestrado ou doutorado afins com o 

tema da educação ambiental OU planejamento urbano, e experiência 

anterior em ministrar este tipo de atividade no contexto de planos 

participativos. Além do ministrante, está incluso 08 horas de 

profissional de nível médio, incluídos em ambos os casos encargos 

e tributos relativos à contratação de mão de obra e transporte e 

plotagens. 
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PLANO DE EDUCAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL - 

ELABORAÇÃO DO 

DIAGNÓSTICO 

PARTICIPATIVO 

 

71.10.08 

→ Oficinas de elaboração de propostas de ações a partir dos 

biomapas e do diagnóstico, composta de 8 horas de técnico de nível 

superior graduado em quaisquer cursos da área de 

humanas,biológicas ou arquitetura e urbanismo , desde que possua 

curso de especialização ou aperfeiçoamento em educação ambiental 

OU planejamento urbano, incluídos apostilas e encargos e tributos 

relativos à contratação da mão de obra e transporte. 

 

 

 

71.10.09 

→ Realização do diagnóstico participativo com emissão de relatório 

final, incluindo horas técnicas de profissional de nível graduado em 

quaisquer cursos da área de humanas, arquitetura/urbanismo ou 

biológicas, desde que possua especialização ou mestrado ou 

doutorado afins com o tema da educação ambiental OU 

planejamento urbano participativo e ainda horas de profissional de 

nível superior graduado em quaisquer cursos da área de humanas 

ou biológicas, desde que possua curso de especialização ou 

aperfeiçoamento em educação ambiental OU planejamento urbano 

participativo, incluídos encargos e tributos relativos à contratação da 

mão de obra e transporte e impressão final do documento. 

 

 

 

PLANO DE EDUCAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL - 

CURSOS E CAPACITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.11.01 

 

 

 

 

 

→ Cursos temáticos de capacitação - 30 horas – profissional de nível 

superior, transporte e gasolina - Inclui 36 horas de profissional de 

nível superior que atenda às exigências de qualificação/experiência 

especificadas conforme a temática a ser abordada em cada curso. 

São previstos cursos nas temáticas abaixo relacionadas: 

1) Educação Ambiental: Profissional graduado em qualquer curso 

da área de humanas ou biológicas, com especialização ou 

aperfeiçoamento em Educação Ambiental que comprove experiência 

profissional em atividades de Educação Ambiental OU que comprove 

experiência em ministrar cursos com a temática ambiental, ambos 

voltados para áreas de interesse social; 

2)  Conservação do Patrimônio: Profissional graduado em História 

ou Arquitetura e Urbanismo, com curso de especialização ou 
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PLANO DE EDUCAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL - 

CURSOS E CAPACITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.11.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aperfeiçoamento em conservação do patrimônio que comprove 

experiência profissional em atividades de identificação e preservação 

de patrimônio histórico ou cultural OU   que comprove experiência 

em ministrar cursos com a temática patrimônio histórico ou cultural, 

ambos voltados para áreas de interesse social; 

 3)  Temáticas relacionadas à posse / posse da terra e 

instrumentos urbanos relacionados ao uso da terra: Profissional 

graduado em Direito ou Arquitetura e Urbanismo, com curso de 

especialização ou aperfeiçoamento em Direito Imobiliário OU 

instrumentos de posse e uso de terras que comprove experiência 

profissional em atividades de regularização fundiária de imóveis 

urbanos em áreas de interesse social OU que comprove experiência 

em ministrar cursos relacionados à posse da terra em áreas de 

interesse social. 

4) Risco geológico: Profissional graduado em Geologia ou 

Engenharia, com curso de especialização ou aperfeiçoamento em 

Geologia Urbana ou Geologia Ambiental ou Geotecnia que comprove 

experiência profissional em atividades de avaliação do risco 

geológico / ambiental em áreas urbanas OU que comprove 

experiência em ministrar cursos relacionados ao risco geológico / 

ambiental em áreas urbanas; 

5) Tecnologias alternativas de obra: Profissional graduado em 

Engenharia Civil, que comprove experiência profissional em 

atividades de uso de tecnologias verdes e soluções baseadas na 

conservação da natureza OU que comprove experiência em ministrar 

cursos relacionados ao uso de tecnologias alternativas na construção 

civil; 

Além das formações indicadas para cada um dos temas acima 

elencados, poderão ser aprovados profissionais de formação similar 

ou cuja pertinência será avaliada pela CONTRATANTE desde que 
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71.11.01 

 

 

comprove experiência profissional em atividades de cursos, oficinas 

ou capacitações relacionadas à temática de cada curso. 

Considera-se 30 horas para ministrar os cursos temáticos de 

capacitação e 06 horas para preparação de material. Incluem-se 

encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra e 

transporte e custos para impressão/reprodução de apostilas e 

recursos para aquisição de material prático. Cursos a serem 

oferecidos para público estimado de 30 pessoas. 

71.11.03 

→ Oficinas temáticas de capacitação - 04 horas - profissional de nível 

superior, transporte e gasolina - Inclui 06 horas de profissional de 

nível superior graduado em quaisquer cursos da área de humanas 

ou biológicas, desde que possua curso de especialização ou 

aperfeiçoamento em educação ambiental. Considera-se 04 horas 

para ministrar as oficinas temáticas e 02 horas para preparação do 

material. Inclui-se encargos e tributos relativos à contratação da mão 

de obra e transporte e incluídos custos para impressão/reprodução 

de apostilas e aquisição de material prático. Oficinas a serem 

oferecidas para público estimado de 30 pessoas.  

 

 

 

 

71.11.04 

 

 

 

 

 

1) Educação Ambiental: Profissional graduado em qualquer curso 

da área de humanas ou biológicas, com especialização ou 

aperfeiçoamento em Educação Ambiental que comprove experiência 

profissional em atividades de Educação Ambiental OU que comprove 

experiência em ministrar cursos com a temática ambiental, ambos 

voltados para áreas de interesse social; 

2)  Conservação do Patrimônio: Profissional graduado em História 

ou Arquitetura e Urbanismo, com curso de especialização ou 

aperfeiçoamento em conservação do patrimônio que comprove 

experiência profissional em atividades de identificação e preservação 

de patrimônio histórico ou cultural OU   que comprove experiência 

em ministrar cursos com a temática patrimônio histórico ou cultural, 

ambos voltados para áreas de interesse social; 
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71.11.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Temáticas relacionadas à posse / posse da terra e 

instrumentos urbanos relacionados ao uso da terra: Profissional 

graduado em Direito ou Arquitetura e Urbanismo, com curso de 

especialização ou aperfeiçoamento em Direito Imobiliário OU 

instrumentos de posse e uso de terras que comprove experiência 

profissional em atividades de regularização fundiária de imóveis 

urbanos em áreas de interesse social OU que comprove experiência 

em ministrar cursos relacionados à posse da terra em áreas de 

interesse social. 

4) Risco geológico: Profissional graduado em Geologia ou 

Engenharia, com curso de especialização ou aperfeiçoamento em 

Geologia Urbana ou Geologia Ambiental ou Geotecnia que comprove 

experiência profissional em atividades de avaliação do risco 

geológico / ambiental em áreas urbanas OU que comprove 

experiência em ministrar cursos relacionados ao risco geológico / 

ambiental em áreas urbanas; 

5) Tecnologias alternativas de obra: Profissional graduado em 

Engenharia Civil, que comprove experiência profissional em 

atividades de uso de tecnologias verdes e soluções baseadas na 

conservação da natureza OU que comprove experiência em ministrar 

cursos relacionados ao uso de tecnologias alternativas na construção 

civil; 

Além das formações indicadas para cada um dos temas acima 

elencados, poderão ser aprovados profissionais de formação similar 

ou similar cuja pertinência será avaliada pela CONTRATANTE desde 

que comprove experiência profissional em atividades de cursos, 

oficinas ou capacitações relacionadas à temática de cada curso; 

Considera-se 08 horas para ministrar as oficinas temáticas e 02 

horas para preparação do material. Incluem-se encargos e tributos 

relativos à contratação da mão de obra e transporte e incluídos 
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71.11.04 

custos para impressão/reprodução de apostilas. Oficinas a serem 

oferecidas para público estimado de 30 pessoas. 

71.11.09 

→ Seminário / fórum. Composto de 08 horas de técnico de nível 

superior sênior, identificado como ministrante do Seminário ou 

Fórum, graduado em quaisquer cursos da área de humanas ou 

biológicas, desde que possua especialização ou mestrado ou 

doutorado afins com o tema educação ambiental OU planejamento 

urbano participativo e experiência anterior em ministrar este tipo de 

atividade para áreas de interesse social. Além do ministrante, está 

incluso 08 horas de profissional de nível médio, incluídos em ambos 

os casos encargos e tributos relativos à contratação de mão de obra 

e transporte. 

71.11.12 

→ Visita técnica orientada para agentes jovens. Composto de ônibus 

rodoviário, modelo turismo executivo, incluindo arcondicionado, 

banheiro químico e motorista, com 45 a 50 lugares – Fretamento de 

08 horas. 

71.11.13 

→ Oficina de elaboração de biomapas para agentes jovens 

ambientais. Oficina temática de capacitação composta de 4 horas de 

técnico de nível superior sênior, graduado em quaisquer cursos da 

área de humanas ou biológicas, desde que possua especialização 

ou mestrado ou doutorado afins com o tema da educação ambiental 

e experiência anterior em ministrar este tipo de atividade em áreas 

de interesse social, incluídos apostilas e encargos e tributos relativos 

à contratação da mão de obra e transporte. 

 

 

71.11.14 

 

→ Oficina de construção de folder comunitário - Inclui 08 horas de 

técnico de nível superior graduado em quaisquer cursos da área de 

humanas ou biológicas, desde que possua curso de especialização 

ou aperfeiçoamento em educação ambiental, incluídos apostilas e 
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71.11.14 

encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra e 

transporte. 

71.11.22 

→  Curso de higienização, manipulação e produção de alimentos 

produzidos nas hortas comunitárias 30 horas. Inclui 36 horas de 

profissional de nível superior graduado em agronomia ou quaisquer 

cursos da área ou biológicas, desde que possua curso de 

especialização ou aperfeiçoamento em hortas urbanas ou 

manipulação de alimentos de hortas urbanas. Além das horas do 

profissional, estão incluídos encargos e tributos relativos à 

contratação da mão de obra e transporte. Incluído também o a 

aquisição de material prático para realização do curso e recursos 

para impressão das apostilas 

71.11.23 

→ Oficina 02 – Produção de sementeira e/ou plantio de mudas – 

oficina para 20 pessoas - 04 horas - Inclui 04 horas de profissional 

de nível superior graduado agronomia ou quaisquer cursos da área 

ou biológicas, desde que possua curso de especialização ou 

aperfeiçoamento em hortas urbanas ou manipulação de alimentos de 

hortas urbanas. Além das horas do profissional, estão incluídos 

encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra e 

transporte. Incluído também o fornecimento dos itens necessários à 

realização da oficina: pá de bico com cabo longo para jardinagem, 

abridor de covas com cabo, tesoura manual para poda com cabo, 

sacos para mudas tamanho 15x20x0,20, sementes de flores 

variadas, terra vegetal, esterco para jardim, vasos pequenos pretos 

tamanhos pequeno e médio, pregos cabeça simples tamanho 

variados. 

 

71.11.24 

 

→ Gincana ecológica, para público de 50 (cinquenta) pessoas, 

composta de 4 horas de profissional de nível superior graduado em 

quaisquer cursos da área de humanas ou biológicas, desde que 

possua curso de especialização ou aperfeiçoamento em educação 
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71.11.24 

ambiental. Além das horas do profissional, estão incluídos encargos 

e tributos relativos à contratação da mão de obra e transporte. 

Incluído também o fornecimento dos itens necessários à realização 

da atividade: jogo de damas, jogo dominó, caderno brochura capa 

flexível 60 folhas. 

71.11.26 

→ Oficina de Brinquedos com material reaproveitado, Tipo I 

(Balanço, escalada com corda e pirâmide com corda) - 

Desenvolvimento de técnicas de construção de brinquedos com 

material reaproveitado visando à organização das comunidades em 

torno da implantação de áreas comuns / de lazer comunitárias. 

Oficina para 15 participantes, com carga horária de 20 horas. 

Composta de 26 horas, sendo 20 horas de profissional de nível 

médio para pôr em prática a oficina, com experiência em ministrar 

oficinas de reciclagem e 06 horas destinadas à preparação da oficina 

e produção de material didático. Composta por materiais de uso 

individual e demais insumos de uso coletivo, detalhados na 

composição do item. Incluídos apostilas e encargos e tributos 

relativos à contratação da mão de obra e transporte, bem como 

recurso para aquisição de material prático. 

 

 

 

 

71.11.27 

 

 

 

 

→ Oficina de Brinquedos com material reaproveitado, Tipo II 

(Pirâmide de pneu, ponte móvel com pneus e túnel com pneus): 

Desenvolvimento de técnicas de construção de brinquedos com 

material reaproveitado visando à organização das comunidades em 

torno da implantação de áreas comuns / de lazer comunitárias. 

Oficina para 15 participantes, com carga horária de 20 horas. 

Composta de 26 horas, sendo 20 horas de profissional de nível 

médio para pôr em prática a oficina, com experiência em ministrar 

oficinas de reciclagem e 06 horas destinadas à preparação da oficina 

e produção de material didático. Composta por materiais de uso 

individual e demais insumos de uso coletivo, detalhados na 

composição do item. Incluídos apostilas e encargos e tributos 
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71.11.27 

relativos à contratação da mão de obra e transporte, bem como 

recurso para aquisição de material prático. 

71.11.28 

→ Kit de mudas de flores ornamentais – Voltado para paisagismo 

das áreas comuns. Composto por mudas diversas de flores 

ornamentais, pá de bico com cabo longo para jardinagem e terra 

vegetal, conforme composição do item. 

71.11.29 

→ Curso de Jardinagem – Tipo II - Desenvolvimento de técnicas de 

cultivo e manejo de espécies floríferas visando à organização das 

comunidades em torno da implantação de jardins no Parque Ciliar e 

Comunitário do Ribeirão Onça. Curso para 15 participantes, com 

carga horária de 30 horas. Composto de 36 horas, sendo 30 horas 

de profissional de nível superior para ministrar o curso, graduado em 

Biologia ou afim, com conhecimento em botânica e 06 horas 

destinadas à preparação do curso e produção do material didático. 

Composto por materiais de uso individual e demais insumos de uso 

coletivo, detalhados na composição do item. Incluídos apostilas e 

encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra e 

transporte, bem como recurso para aquisição de material prático.  

 

 

 

 

71.11.30 

 

 

 

 

→ Curso de mobiliários urbanos, Tipo I (Pneu e bambu) – 

Desenvolvimento de técnicas de construção de mobiliários urbanos 

com material reaproveitado visando à organização das comunidades 

em torno da implantação de áreas comuns OU espaços urbanos 

coletivos / de lazer comunitárias... Curso para 15 participantes, com 

carga horária de 30 horas. Composto de 36 horas, sendo 30 horas 

de profissional de nível médio para pôr em prática o curso, com 

experiência em ministrar cursos de Educação Ambiental e  

reciclagem OU de espaços urbanos coletivos e 06 horas destinadas 

à preparação do curso e produção do material didático. Composto 

por materiais de uso individual e demais insumos de uso coletivo, 

detalhados na composição do item. Incluídos apostilas e encargos e 
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71.11.30 

tributos relativos à contratação da mão de obra e transporte, bem 

como recurso para aquisição de material prático. 
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71.11.31 

→ Curso de mobiliários urbanos, Tipo II (Pneu e Pallet) – 

Desenvolvimento de técnicas de construção de mobiliários urbanos 

com material reaproveitado visando à organização das comunidades 

em torno da implantação de áreas comuns OU espaços urbanos 

coletivos / de lazer comunitárias. Curso para 15 participantes, com 

carga horária de 30 horas. Composto de 36 horas, sendo 30 horas 

de profissional de nível médio para pôr em prática o curso, com 

experiência em ministrar cursos de Educação Ambiental e 

reciclagem OU de espaços urbanos coletivos e 06 horas destinadas 

à preparação do curso e produção do material didático. Composto 

por materiais de uso individual e demais insumos de uso coletivo, 

detalhados na composição do item. Incluídos apostilas e encargos e 

tributos relativos à contratação da mão de obra e transporte, bem 

como recurso para aquisição de material prático. 

71.11.32 

→ Curso de mobiliários urbanos, Tipo III (Troncos de árvores) – 

Desenvolvimento de técnicas de construção de mobiliários urbanos 

com material reaproveitado visando à organização das comunidades 

em torno da implantação de áreas comuns OU espaços urbanos 

coletivos / de lazer comunitárias. Curso para 15 participantes, com 

carga horária de 30 horas. Composto de 36 horas, sendo 30 horas 

de profissional de nível médio para pôr em prática o curso, com 

experiência em ministrar cursos de Educação Ambiental e 

reciclagem OU de espaços urbanos coletivos e 06 horas destinadas 

à preparação do curso e produção do material didático. Composto 

por materiais de uso individual e demais insumos de uso coletivo, 

detalhados na composição do item. Incluídos apostilas e encargos e 

tributos relativos à contratação da mão de obra e transporte, bem 

como recurso para aquisição de material prático. 
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71.11.33 

→ Curso de Bioconstrução, Tipo II (viveiro): Desenvolvimento de 

técnicas de construção de ambientes sustentáveis por meio do uso 

de materiais de baixo impacto ambiental. Curso para 15 

participantes, com carga horária de 30 horas. Composto de 36 horas, 

sendo 30 horas de profissional de nível superior para ministrar o 

curso, com experiência em oficinas e cursos de utilização de material 

sustentável e 06 horas destinadas à preparação do curso e produção 

do material didático. Composto por materiais de uso individual e 

demais insumos de uso coletivo, detalhados na composição do item. 

Incluídos apostilas e encargos e tributos relativos à contratação da 

mão de obra e transporte, bem como recurso para aquisição de 

material prático. 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE 

DESEVOLVIMENTO 

SOCIOECONOMICO – 

EMPREENDEDORISMO 

 

 

 

 

 

71.12.03 

→ Cursos de qualificação profissional para a comunidade - 30 horas, 

profissional de nível superior, transporte e gasolina – Inclui 36 horas 

com técnico de nível superior graduado na área específica que será 

objeto da qualificação e que possua experiência em ministrar cursos 

ou oficinas no tema selecionado à época da execução. Considera-se 

30 horas para ministrar os cursos e 06 horas para preparação das 

aulas. Inclui-se encargos e tributos relativos à contratação da mão de 

obra e transporte e incluem-se custos para impressão/reprodução de 

apostilas e recursos para aquisição de material prático. Cursos a 

serem oferecidos para público estimado de 30 pessoas. 

71.12.07 

→  Oficinas temáticas de capacitação - 08 horas - profissional de nível 

médio, transporte e gasolina - Inclui 11 horas de profissional de nível 

médio e que possua experiência em ministrar cursos ou oficinas no 

tema selecionado à época da execução. Considera-se 08 horas para 

ministrar as oficinas e 03 horas para preparação da oficina e do 

material. Inclui-se encargos e tributos relativos à contratação da mão 

de obra e transporte e incluídos custos para impressão/reprodução 

de apostilas e recursos para aquisição de material prático. Oficinas a 

serem oferecidas para um público estimado de 30 pessoas. 
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71.12.08 

→ Monitor de atividades de empreendedorismo, fornecimento de 

horas de profissional de nível médio, com experiência em ações de 

formação profissional, ou empreendedorismo ou de geração de 

trabalho e renda. 

71.12.09 

→ Instalação e manutenção de feiras e/ou eventos - Inclui 

fornecimento de mão de obra para instalação da feira, incluindo 5 

horas de locação de caminhão baú 3/4 (608), incluindo 3 ajudantes 

e motorista, 6 horas de auxiliar bombeiro/eletricista, 6 horas de 

montador e 8 horas de servente, incluídos encargos e tributos 

relativos à contratação da mão de obra e transporte 

71.12.10 

→ Consultoria jurídica e contábil para criação e formalização de 

negócios e/ou serviços, incluindo 60 horas de profissional de nível 

superior sênior graduado em Direito, com especialização em áreas 

afins à formalização de negócios e/ou empreendimentos, e 60 horas 

de profissional de nível superior sênior graduado em Ciências 

Contábeis, com especialização em áreas afins à formalização de 

negócios e/ou empreendimentos, 10 horas de técnico de nível médio 

para apoio aos atendimentos e mobilização social. para ambos os 

profissionais estão inclusos encargos e tributos relativos à 

contratação da mão-de-obra, e transporte. Inclui também verba para 

despesas cartoriais, alvarás, emolumentos e taxas para criação de 

novos negócios. 

71.12.14 

→ Oficina de brinquedos com material reaproveitado -  Composta de 

4 horas de profissional de nível médio e que possua experiência em 

ministrar cursos ou oficinas de confecção de brinquedos ou artigos 

com material reaproveitado, para 15 participantes, incluídos 

encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra e 

transporte. Incluído também o fornecimento dos materiais 

necessários à realização da oficina: papel kraft, tinta guache, tesoura 

sem ponta, pistola para cola quente fina, refil de cola quente fina, 

caneta hidrográfica 12 cores, kit de lápis de cor com 12 cores 
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sextavado, cola branca, tinta acrílica fosca, papel cartão fosco cores 

variadas, papel de seda cores variadas, giz de cera com 6 cores, 

pincel chato número 20, amarelo, estilete largo plástico profissional 

com trava. 

71.12.15 

→ Oficinas de Fotografia. Composta de 8 horas de profissional com 

formação em fotografia, para 20 participantes, e que possua 

experiência em ministrar cursos ou oficinas, incluídos encargos e 

tributos relativos à contratação da mão de obra e transporte. Incluído 

também os custos de revelações digitais no tamanho 15X21. 

71.12.16 

→ Oficina de artesanato com materiais reaproveitados - composta de 

12 horas de profissional de nível médio e que possua experiência em 

ministrar cursos ou oficinas de artesanato com material 

reaproveitado diversificado, para 20 participantes, incluídos 

encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra e 

transporte. Incluído o fornecimento de materiais necessários à 

realização da oficina. 

71.12.30 

→ Oficina de grafite Tipo II – 16 horas – Desenvolvimento de técnicas 

de arte urbana e resgate cultural por meio do grafite, para 

revitalização de espaços e áreas urbanas. Oficina para 15 

participantes, com carga horária de 16 horas. Composta de 20 horas, 

sendo 16 horas de profissional de nível médio para pôr em prática a 

oficina, com experiência em grafitagem artística e 04 horas 

destinadas à preparação da oficina e produção do material didático. 

Composta por materiais de uso individual e demais insumos de uso 

coletivo, detalhados na composição do item. Incluídos apostilas e 

encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra e 

transporte, bem como recurso para aquisição de material prático. 

 

 

 

71.14.01 

→ Curso temático de capacitação composto de 30 horas de 

profissional de nível superior graduado em quaisquer cursos da área 

de humanas e com experiência em ministrar oficinas em temas 
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71.14.01 

relativos à formação e capacitação de lideranças, como 

associativismo, participação social, comunicação não violenta, 

liderança, mediação de conflitos, democracia participativa, entre 

outros, que tenham por objetivo o fortalecimento e a autonomia das 

lideranças, incluídos encargos e tributos relativos à contratação da 

mão de obra e transporte.  

71.14.02 

→ Oficina temática de capacitação composta de 4 horas de 

profissional de nível superior graduado em quaisquer cursos da área 

de humanas e com experiência em ministrar oficinas no tema em 

temas relativos à formação e capacitação de lideranças, como 

associativismo, participação social, comunicação não violenta, 

liderança, mediação de conflitos, democracia participativa, entre 

outros, que tenham por objetivo o fortalecimento e a autonomia das 

lideranças, incluídos encargos e tributos relativos à contratação da 

mão de obra e transporte. 

71.14.06 

→ Seminário / fórum temático composta de 8 horas de profissional 

de nível superior sênior, identificado como ministrante do Seminário 

ou Fórum, graduado em quaisquer cursos da área de humanas, 

desde que possua especialização ou mestrado ou doutorado afins 

com em temas relativos à formação e capacitação de lideranças, 

como associativismo, participação social, comunicação não violenta, 

liderança, mediação de conflitos, democracia participativa, entre 

outros, que tenham por objetivo o fortalecimento e a autonomia das 

lideranças e experiência anterior em ministrar este tipo de atividade.  

Além do ministrante, está incluso 08 horas de um profissional de nível 

médio para apoio das atividades, incluídos em ambos os casos os 

encargos e tributos relativos à contratação de mão de obra e 

transporte. 

 

71.14.07 

→ Consultoria jurídica e contábil para formação de associações e 

entidades comunitárias, incluindo 60 horas de profissional de nível 

superior sênior graduado em Direito, com especialização em áreas 
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afins à formalização e gestão de associações comunitárias, 

cooperativas ou organizações da sociedade civil, e  60 horas de 

profissional de nível superior sênior graduado em Ciências Contábeis 

ou Direito, com especialização em áreas afins à formação e fomento 

de entidades comunitárias e/ou cooperativas, 40 horas de técnico de 

nível médio para apoio aos atendimentos e mobilização social. Inclui 

verba para despesas cartorais, alvará, emolumentos e taxas, 

conforme composição do item. Para ambos os profissionais estão 

inclusos encargos e tributos relativos à contratação da mão-de-obra, 

e transporte.  

INFRAESTRUTURA DE 

APOIO À GESTÃO E 

EXECUÇÃO DO PTTS – 

EQUIPE TÉCNICA DO 

TRABALHO SOCIAL 

71.17.01 

→ Fornecimento de técnico de nível superior sênior – formação 

superior em curso de Geografia, ou História, ou Pedagogia, ou 

Serviço Social, ou Ciências Sociais/Sociologia e conforme demais 

especificações constantes no item 6 do Termo de Referência, que 

responderá como RT dos trabalhos, por carga horária prevista na 

planilha orçamentária e cronograma de disponibilização do serviço 

para acompanhamento e implementação do Diagnóstico e do Plano 

de Ação elaborado para a comunidade. 

a) Especificações técnicas para o profissional Técnico Nível Superior Sênior, Responsável Técnico 

da CONTRATADA: 

a.1) O profissional deverá possuir formação em Serviço Social e/ou Ciências Sociais / Sociologia. 

a.2) O profissional deverá comprovar, por meio de atestados ou currículo, que executou, na 

qualidade de responsável técnico, OU coordenador, OU supervisor, serviços de mobilização social 

ou desenvolvimento de comunidades e, em ambos os casos, também, ações de educação ambiental 

e/ ou patrimonial. 

a.3) O profissional citado nesse tópico deverá apresentar, também, o devido registro profissional no 

conselho de classe, caso se encontrem ativo / em funcionamento. 

b) As atribuições do Responsável Técnico são as seguintes: 
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b.1) Atender às determinações e disposições do presente “Termo de Referência”;  

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

atividades do PTTS;  

b.3) Responder pela metodologia de trabalho apresentada pela CONTRATADA e aprovada pela 

CONTRATANTE; 

b.4) Zelar pelo bom desempenho da Equipe Técnica Mínima;  

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 dos 

planos de ação bem como dos serviços que dependem de subcontratação de consultoria externa;  

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, em atividades de 

planejamento e monitoramento, conforme indicado pela CONTRATANTE. O referido profissional 

deverá ter disponibilidade para eventuais reuniões noturnas, em feriados e/ou finais de semana. 

Para os demais profissionais de Nível Superior ou Superior Sênior, integrantes das composições de 

custos dos itens relacionados a realização/produção de jornal semestral, cursos, oficinas, seminários, 

diagnósticos e pesquisas 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 

documento “Orientações Técnicas”. 

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 de obras 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. 
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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 

às horas extras, banco de horas e compensação. 

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) Folder Tipo 1 (item 71.04.04): 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) Folder Tipo 2 (item 71.04.05): couché 145 G; cores 4X4, formato aberto: 9,9 cm x 21 cm (A4); 

formato fechado: 14,8 cm X 21 cm, Páginas: 1 folha dividida em 3; 

c) Diagramação e impressão do Folheto Por Dentro do Vila Viva (item 71.04.06): off set 120g; 

formato aberto: 14,8 x 21 cm; cores: 4x0; páginas: 1 folha (apenas frente), com tiragem mínima 

de 100 unidades; 

d) Diagramação e impressão do Folheto Local Limpo (item 71.04.08): papel off set 120 g; 

formato aberto: 14,8 x 21 cm; cores: 4x0 páginas; 1 folha (apenas frente), com tiragem mínima 

de 100 unidades; 

e) Diagramação e impressão de Cartilha Reunião Comunitária (item 71.04.16): papel couche 

liso 145g, formato aberto: 29,7cm x 21cm; formato fechado: 14,8cm x 21cm, cores: 4 x 4, páginas: 

1 folha/4 páginas, acabamento: dobra, com tiragem mínima de 100 unidades; 

f) Impressão de Cartilha institucional tipo 1 (item 71.04.17): 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; 

g) Certificados (item 71.04.22): papel offset 210 g, formato 30 x 21 cm, cores 4x0; 

h) Diagramação e impressão de jogo Ambiental com tiragem mínima de 50 unid (item 

71.04.23):  Papel: couche fosco 350g, formato aberto: 62,5 X 42 cm, formato fechado: 23 X 34 

cm, cores: 4X4, páginas: 1 folha (frente e verso), Acabamento: dobras; 
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i) Produção de Cartilha Institucional Tipo 4 – Digital (item 71.04.24): Inclui horas de profissional 

designer e jornalista e incluídos encargos e tributos relativos à contratação da mão de obra.  

j) Banner (item 71.06.01): Impressão em lona; Acabamento com bastão e corda; Formato aberto: 

100 x 120 cm; Cores: 4x0.  

k) Confecção e colocação de Faixas (item 71.06.02): 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. 

l) Diagramação e impressão de agenda de compromisso (item 71.06.03) - papel off set 150g; 

formato 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. 

m) Camisetas para o Grupo de Referência (item 71.06.04): manga curta, malha de algodão, com 

aplicação da logomarca do Vila Viva ou da atividade na frente, em cores, logomarca dos 

parceiros em branco.  

n) Confecção e Colocação de Faixas (item 71.06.06): Pintura sobre tecido (morim); Formato 

aberto: 4 x 0,8 m;  

o) Boné (item 71.06.07): em tecido brim leve, com regulador de plástico, personalizado no silk (até 

04 cores) com tiragem mínima de 100 unidades. 

p) Bolsa carteiro em lona (item 71.06.08): Colorida alça de ombro com regulador, 42 X 33 cm, 

gravação em silk 01 cor, com tiragem mínima de 100 unid. 

Toda a elaboração da arte e conteúdo das peças gráficas, excetuando-se o Folder Tipo 1 (item 

71.04.04), Folder Tipo 2 (item 71.04.05), a Cartilha Institucional Tipo 1 (item 71.04.17), o Jornal 

Semestral (item 71.05.01) e a Cartilha Institucional Tipo 4 - Digital (item 71.04.24) da planilha 

orçamentária, são de responsabilidade da URBEL. Os modelos serão disponibilizados para a reprodução 

pela 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 71.05.00 da planilha 
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orçamentária. A especificação para redação e diagramação do jornal consta no item 71.05.01 da planilha 

de orçamento e no item 4.1 destas Orientações Técnicas. Já a impressão está prevista no item 71.05.02 

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 aprovadas pela URBEL. 

O Folder Tipo 1 (item 71.04.04), Folder Tipo 2 (item 71.04.05), e a   Cartilha Institucional Tipo 1 (item 

71.04.17) e a Cartilha Institucional Tipo 4 - Digital (item 71.04.24) terão seu conteúdo definido a partir 

de especificidades de comunicação que forem percebidas ao longo do andamento dos trabalhos, 

respeitando as especificações descritas no tópico 4.2.d do presente documento. 

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

4.3.1 Itens a serem fornecidos 

Os itens descritos abaixo deverão ser fornecidos quando solicitados pela CONTRATADA, na 

conformidade do cronograma e na conformidade das especificações técnicas e do 

cronograma, devendo ser fornecidos nas condições adequadas de uso. 

A manutenção dos itens de infraestrutura ficará a cargo da CONTRATADA.  

O valor orçado para tais itens considera os custos de locação e tais equipamentos serão 

devolvidos à CONTRATADA após o encerramento do uso. 

a) Locação de 20 horas de carro de pipoca e algodão doce com monitor (item 71.20.85); 

b) Fornecimento de 3.000 cadeiras de plástico propileno, sem braço (item 71.21.71); 

c) Fornecimento de 100 mesas de plástico propileno – 04 lugares (item 71.21.72); 

d) Fornecimento de 01 tenda para eventos 5m x 5m (item 71.21.73) 
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4.3.2 Itens a serem adquiridos 

Os itens de consumo abaixo elencados serão adquiridos pela CONTRATADA na 

conformidade das especificações técnicas, e deverão estar disponíveis para uso do escritório 

social na conformidade do cronograma: 

a) Fornecimento de 01 video projetor multimidia – Datashow (item 71.03.05); 

b) Fornecimento de 01 tela para projeção com tripé, medindo 1,80m de largura (item 

71.03.06); 

c) Fornecimento de 02 máquinas fotográficas digital, 16MP e memória de 8GB (item 

71.03.07); 

d) Fornecimento de 01 caixa de som amplificada, com 02 microfones sem fio (item 71.03.08); 

e) Fornecimento de 05 jogos de dama (item 71.20.80); 

f) Fornecimento de 05 jogos de dominó (item 71.20.81); 

g) Fornecimento de 10 bolas de plástico vinil diâmetro de 40cm a 60cm de circunferência 

(item 71.20.83); 

h) Revelação e impressão de fotografias digitais no tamanho 15x21 (item 71.20.86); 

i) Revelação e impressão de fotografias digitais no tamanho 20x25 (item 71.20.87); 

j) Fornecimento de 20 barracas desmontáveis com balcão superior (item 71.21.70); 

k) Fornecimento de 02 tendas para evento, tipo gazebo, 2m x 2m (item 71.21.74); 

l) Fornecimento de 04 galões de álcool gel, antisséptico, tamanho 5 litros, concentração 70% 

(item 71.21.75) para o Grupo de Referência e para entrega individual durante atendimento, 

quando necessário; 

m) Fornecimento de 150 frascos plásticos para acondicionar álcool gel, capacidade 125ml 

(item 71.21.76) para o Grupo de Referência e para entrega individual durante atendimento, 

quando necessário; 
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n) Fornecimento de 1.000 máscaras de proteção facial em tecido (item 71.21.77) para o 

Grupo de Referência e para entrega individual durante atendimento, quando necessário; 

o) Fornecimento de 05 totem dispenser para aplicação de álcool em gel – capacidade 1litro 

(item 71.21.78); 

p) Fornecimento de 100 porta crachás, em PVC cristal com prendedor jacaré - 70x100mm 

(item 71.21.80).   

4.3.3 Instalação e manutenção de feiras e eventos 

Está previsto o item 71.12.09, cuja composição de custos prevê a disponibilização de 8 horas de 

servente, locação de caminhão baú 3/4 (608), auxilar de bombeiro / eletricista e montador, cuja 

disponibilização será solicitada conforme cronograma físico-financeiro. 

4.3.4 Serviços de Impressão e Reprografia  

A CONTRATADA deverá fornecer as REPROGRAFIAS, PLOTAGENS E IMPRESSÕES 

COLORIDAS conforme previstas nos itens da planilha orçamentária. 

a) 71.20.12 (xerox preto e branco formato A4); 

b) 71.20.13 (xerox preto e branco formato A3); 

c) 71.20.14 (xerox colorido formato A4); 

d) 71.20.15 (xerox colorido formato A3); 

e) 71.20.31 (plotagem colorida sulfite A2); 

f) 71.20.32 (plotagem colorida sulfite A1); 

g) 71.20.33 (plotagem colorida sulfite A0); 

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  

A medição será efetuada considerando os critérios abaixo indicados: 

a) Para os itens de consultoria como oficinas, vistorias, seminários e cursos, especificamente para os itens 

71.01.02, 71.01.03, 71.10.06, 71.10.07, 71.10.08, 71.11.01, 71.11.03, 71.11.04, 71.11.09, 71.11.13, 71.11.14, 
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71.11.22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.26, 71.11.27, 71.11.28, 71.11.29, 71.11.30, 71.11.31, 71.11.32, 71.11.33, 

71.12.03, 71.12.07, 71.12.10, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.30, 71.14.01, 71.14.02, 71.14.06 e 

71.14.07,  da planilha de orçamento, se 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 tratar de serviços compostos de subitens, que nem todos podem 

ser disponibilizados quando da realização do item. 

b) Os itens da Planilha de Orçamento, que envolvem elaboração de material a ser aprovado pela 

CONTRATANTE, serão objeto de medição 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.,  

Os demais itens da Planilha de Orçamento serão medidos conforme a quantidade de unidades de medida 

efetivamente executadas ou disponibilizadas, conforme preços unitários estabelecidos na planilha da licitante 

vencedora. 
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