
 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                           PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 –CODHAB/DF 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 

FORMA: Pregão Eletrônico 

TIPO: Menor Preço  

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global 

PROCESSO No: 392.006.584/2015 

INTERESSADO: CODHAB      

UASG: 925992 

FONTO DOS RECURSOS: Rubricas previstas no Programa Aceleração do Crescimento  - PAC – 

PPI/Intervenções em Favelas – UAS Provisão Habitacional, Contrato de Repasse nº227.247-

63/2007. 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$658.974,40 (seiscentos e cinquenta e oito mil 

novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada, para execução de atividades 

socioeducativas contidas no PTS, que abrangem os eixos temáticos de Mobilização e Organização 

Comunitária (MOC), Educação Sanitária e Ambiental (ESA) e Geração de Trabalho e Renda (GTR), 

para atender as famílias moradoras das QNR’s 02 a 05, em Ceilândia DF no âmbito da Companhia 

de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF.  

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 09:59 horas do dia 21/12/2015 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10:00  horas do dia 21/12/2015 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10:00 horas do dia 21/12/2015 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo nesta Minuta de Edital, no aviso e durante 

a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 

registradas no sistema eletrônico. 

UASG CODHAB: 925992 

EDITAL: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço sítio 

www.comprasnet.gov.br. 

 EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, no uso de suas 

atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação 

na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor por item, para contratação do objeto 

especificado no Anexo I deste edital. 

O presente certame será regido pela Lei no 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal no 

5.450/2005, acolhido no Distrito Federal pelo Decreto 25.966/2005, Lei no 8.666/1993 e alterações 

posteriores, Lei Complementar no 123/2006, Lei Distrital n.º 2.340/1999, Decretos Distritais: 

http://www.comprasnet.gov.br/
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26.851/2006, 33.243/2011, 34.518/2013 quando se tratar de serviços contínuos, 34.458/2013 e 

36.304/2015, bem como as demais normas pertinentes aplicáveis ao objeto, observadas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova 

a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os 

recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

Os trabalhos serão conduzidos pelo servidor HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA, designado Pregoeiro 

por intermédio da Resolução nº 100.000.301/2015, de 22 de maio de 2015, publicada no DODF nº 

99 de 25 de maio de 2015, e  auxiliado pela equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de 

dados gerados ou transferidos para a página eletrônica: www.comprasnet.gov.br,   que  terá,  dentre  

outras,  as  seguintes  atribuições:  coordenar  o  processo  licitatório;  receber, examinar e decidir as 

impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a 

sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 

instrumento convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; 

receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua 

decisão; indica o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os 

trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e 

propor a homologação. 

O Edital estará disponível no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br e www.codhab.df.gov.br . 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada, para execução de atividades socioeducativas 

contidas no PTS, que abrangem os eixos temáticos de Mobilização e Organização Comunitária 

(MOC), Educação Sanitária e Ambiental (ESA) e Geração de Trabalho e Renda (GTR), para 

atender as famílias moradoras das QNR’s 02 a 05, em Ceilândia DF no âmbito da Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF. 

1.2. Integram este Edital todos os seus Anexos. 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.codhab.df.gov.br/
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2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta 

licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital: 

2.1.1. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, nos termos do § 1º, art. 1º do Decreto 3.722, de 09 de janeiro de 2001, publicado 
no D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 4° do Decreto Distrital n° 23.546/03; ou  

2.1.2. Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos 
vencidos, também poderão participar da licitação, desde que atendidas as exigências do 
item 7.2.2, deste edital. 

2.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 

proponentes às condições deste Edital. 

2.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela 

decorrente: 

2.3.1. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não 
funcionem no país, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela 
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem 
como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o 
Distrito Federal, com os demais Estados e seus Municípios e bem como com a União. 

  2.3.1.1. Empresas que estejam temporariamente suspensas de participar de licitação ou 
de contratar com a Administração, em qualquer órgão ou entidade, seja federal, estadual, 
distrital ou municipal, da Administração Pública direta ou indireta. (Parecer nº 202/2011 – 
PROCAD/PGDF) 

2.3.2. Pessoas físicas não empresárias. 

2.3.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

2.3.4. O autor do Termo de Referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou 
jurídica.  

2.3.5. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de 
referência, ou do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 
ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

2.4. É vedada a pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja 
familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da 
administração pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de 
confiança por meio de: (Decreto nº 32.751/11, art. 8º) 

I - contrato de serviço terceirizado;  

II - contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens;  

III - convênios e os instrumentos equivalentes. 
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2.4.1. A vedação estende-se às uniões homoafetivas (Decreto n°32.751/11, art. 3°, § 3°). 

2.5. É vedado o uso de mão de obra infantil, nos termos da Lei nº 5.061, de 08 de março de 2013. 

2.6. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o 

(s) mesmo (s) item(s).  

2.7. Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas. 

2.8. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou 
do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 
técnico ou subcontratado. 

2.9. É vedada a pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja 
familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da 
administração pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de 
confiança por meio de:  (Decreto nº 32.751/11, art. 8º) 

I - contrato de serviço terceirizado;  

II - contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens;  

III - convênios e os instrumentos equivalentes. 

3. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

3.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta eletronicamente, 

até o dia e horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro 

dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nessa data, devendo todos os campos 

do formulário disponibilizado ser preenchidos, observando as orientações contidas no 

mencionado endereço. 

3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em 

condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, devendo para isso fazer o seu devido enquadramento como ME ou EPP em campo próprio 

no sistema, QUANDO DO CADASTRO DE SUA PROPOSTA, DECLARANDO assim, para fins legais, 

sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa 

ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 

2006, em especial quanto ao seu art. 3º, que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos seus artigos 42 a 49 e que não se enquadram nas situações relacionadas no 

§4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 
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4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.1. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar todos os atos 

neste Pregão, que se dará pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, obtida no site  www.comprasnet.gov.br. 

 4.1.1 A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas 

em qualquer Pregão Eletrônico realizado no Comprasnet, salvo quando canceladas por 

solicitação do credenciado ou por iniciativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação – SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

4.2 As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 

sistema para participarem do certame. 

4.3. O credenciamento da licitante, bem como sua manutenção, dependerá de registro cadastral 

atualizado no SICAF. 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante 

ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica pra realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Secretaria de Logística 

e Tecnologia da  Informação-SLTI/MPOG, provedor do sistema, ou a Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, promotora da licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiro. 

4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento público de procuração e/ou 

particular com firma reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para 

praticar todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, 

proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 

estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

4.7. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, bem como preencher as 

seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico do Comprasnet: 
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 4.7.1. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, atestando, sob as penas da lei, que até 

a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 4.7.2. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, ou menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02; 

 4.7.3. Declaração de elaboração independente de proposta, em cumprimento ao disposto na 

Instrução Normativa SLTI nº 2/2009, de 16/09/2009, publicada no DOU de 17/09/2009; 

 4.7.4. Comprovação, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte, de 

enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado e beneficiado do tratamento 

diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 

123/06. 

 4.7.5. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 

está em conformidade com as exigências do Edital. 

4.8. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 

representar mais de uma Licitante. 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO 

5.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

5.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeiro ou de sua desconexão. 

5.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 

subsequente encaminhamento das propostas de preços, a partir da data da liberação do 

presente edital no sítio www.comprasnet.gov.br, até o horário limite de início da sessão pública, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 

fase de recebimento de propostas. 

5.4. Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa com VALOR UNITÁRIO, até a data e 
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hora marcada para o recebimento das propostas. 

5.5. Após o encerramento da etapa de lances e negociação, o licitante detentor da melhor oferta 

deverá encaminhar no prazo máximo de 1 (uma) hora, contados a partir da solicitação do 

pregoeiro (a), via sistema, no campo “anexo de proposta”, ou por endereço eletrônico: 

licitacoes@codhab.df.gov.br, em caso de indisponibilidade do primeiro, a proposta de preços, 

juntamente com a documentação prevista para sua aceitação. 

5.5.1. Excepcionalmente e a pedido do licitante, o prazo previamente fixado no edital poderá 

ser prorrogado pelo Pregoeiro, desde que verificados motivos razoáveis para o atendimento da 

solicitação, por mais 1 (uma) hora, caso a solicitação se dê dentro da primeira 1 (uma) hora. 

Findo o prazo, a função de enviar anexo do fornecedor selecionado desaparecerá, após 

operacionalização pelo Pregoeiro da opção “encerrar convocação” e da opção de “recusar 

proposta”. 

5.6 Sendo aceitável sua(s) proposta(s), a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentá-la(s), 

em papel timbrado, datada, assinada, juntamente com a(s) documentação(ões) de habilitação, em 

envelope fechado e identificado o pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir 

da solicitação do pregoeiro (a), na CODHAB, SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial 

Sul, Comissão Permanente de Licitações –  5º  andar– CEP 70.036-918 – Brasília/DF, devendo a(s) 

proposta(s) conter(em): 

5.6.1 – Em caráter excepcional o Pregoeiro poderá considerar as propostas anexadas no sistema 

COMPRASNET como propostas originais, dispensando assim o encaminhamento que trata o item 

5.6, desde que estejam devidamente anexadas no sistema, assinadas e datadas.    

a)  Nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito 

Federal; 

b) A proposta da empresa deve estar em papel timbrado, datada, assinada, com a 

especificação em conformidade com o solicitado, contendo indicação de todas as 

características dos produtos cotados, com descrição clara e detalhada de cada produto 

ofertado, de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Anexo I 

deste Edital; 
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c) Conter valores unitários, bem como total anual para o item que compõem o item 1, 

conforme “modelo” de Planilha constante do Anexo I  (Termo de Referência)  deste Edital, 

onde os valores unitários  não poderão ser superiores aos valores unitários estimados no 

Anexo I deste edital, devendo estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, 

encargos sociais, transporte, instalações, seguro e quaisquer outras despesas que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.  Os valores deverão ser 

expressos em algarismo e por extenso em moeda nacional. Havendo divergência entre o 

valor em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

d)  Conter declaração de que irá executar os serviços de acordo com as exigências e 

condições estabelecidas no Termo de Referência constante do anexo I deste edital, 

inclusive no tocante ao prazo de inicio da execução que deverá ser de até 15 dias úteis 

contados da emissão da ordem de serviço. 

e) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da data de sua entrega. 

f)  Conter declaração de que, quando do contrato para execução dos serviços disponibilizará 

pessoal técnico especializado, e devidamente registrado no Conselho de Profissional da 

categoria. 

g) Conter declaração de que disponibilizará, no prazo de 30 dias após a homologação ou 

assinatura do contrato, escritório no Distrito Federal. 

h) Conter declaração de que disponibilizará, no prazo de 30 dias após a homologação ou 

assinatura do contrato, no mínimo os seguintes materiais e equipamentos para a 

execução do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTS: mesas, cadeiras, 

notebook/computador, impressora e data show, 1 TV, 1 DVD, microfone, caixas de som, 1 

máquina digital e material de consumo, necessários para o atendimento. 

i) Conter declaração de que disponibilizará, no prazo de 30 dias após a homologação ou 

assinatura do contrato, espaço destinado para o atendimento do Plantão Social, e demais 

serviços demandados pelo PTS. Tal espaço deverá funcionar próximo à área de 

atendimento do Projeto.  
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j) Declarar que tomou ciência da descrição dos serviços  constante do Termo de Referência 

– Anexo I do Edital , e que atenderá a todas as especificações técnicas constantes do 

Anexo I do edital 

5.7. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

Aberta a sessão, em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 

ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais. 

5.8. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços 

oficiais ou estimados  pelos órgãos interessados, tanto para os itens quanto para os respectivos 

lotes. O desrespeito a essa regra levará os lotes a serem considerados fracassados, caso não se 

obtenha êxito com a negociação a ser solicitada, seguindo a ordem de classificação. 

5.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos 

pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os materiais e/ou serviços serem 

fornecidos sem ônus adicional. 

5.10. Havendo divergência entre a especificação constante no Termo de Referência – Anexo I e a 

especificação contida no Sistema Comprasnet (código BR), prevalecerá a especificações do 

Termo de Referência. 

5.11. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada. 

5.12. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, pelo licitante, das condições 

estabelecidas neste edital e em seus anexos. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO. 

6.1. Na data e horário previsto no Sistema e informado neste Edital, encerrar-se, automaticamente, 

a fase de recebimento de propostas e será iniciada a abertura da sessão pública pelo pregoeiro, 

com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

6.1.1. Todos os horários observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 

inclusive para a contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa 

ao certame.  
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6.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do 
recebimento do seu lance e respectivo horário de registro e valor. 

6.3. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero. 

6.4. Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente 

inexequíveis, assim entendidos: 

I – preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço 

estimado constante deste Ato Convocatório/Anexo; 

II - inexequíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, 

quando o licitante será convocado para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, 

se não demonstrado, será desclassificado; 

6.5. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 

6.6. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no 

Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 

6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado pelo pregoeiro 
para a abertura da sessão de lances e as seguintes condições: 

6.7.1. Somente poderão oferecer lances inferiores aos últimos por eles ofertados e 
registrados pelo sistema; 

6.7.2. No caso de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar; 

6.7.3. Poderão ser enviados lances superiores ao menor lance registrado para a primeira 
colocação com a finalidade de se disputar as colocações subsequentes. 

6.8. No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, desde que 

atendida as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais 

condições estabelecidas neste Edital. 

6.8.1. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 

pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.  

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado vedado a identificação do detentor do lance. 

6.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. 
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6.11. O (a) Pregoeiro (a) poderá se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos 

internos e externos, bem como aos órgãos requisitantes da compra do material objeto deste Pregão, a fim 

de obter parecer que possibilite melhor julgamento das especificações dos produtos cotados, definindo 

nova data para continuidade da sessão licitatória. 

6.12. O Sistema Eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 

Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que 

seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 

diferentes daquelas previstas no Edital. 

6.13.1. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

6.14. Por força do que dispõe o artigo 44 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 
as microempresas e empresas de pequeno porte, terão tratamento diferenciado e favorecido, 
observados as seguintes regras: 

6.14.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

6.14.1.1. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º do 
artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 será de até 5% (cinco por cento) superior ao 
melhor preço. 

6.14.2. Para efeito do disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06, ocorrendo o 
empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.14.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item e/ou 
lote em situação de empate, sob pena de preclusão do direito. Apresentado proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, ser-lhe-á adjudicado o objeto 
licitado;  

6.14.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do inciso I do caput do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º 
do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

6.14.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre em situação de empate, será efetuado 
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sorteio, aleatório e automático pelo sistema, entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

6.14.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no “caput” do artigo 45 da Lei 
Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame. 

6.14.3.1. O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 

6.15. Encerrada a fase de lance o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e 

verificará a habilitação do licitante conforme disposto neste Edital. 

6.16. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor valor e o estimado para a contratação. 

6.17. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias e do Edital, será declarado o 

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

6.17.1. A adjudicação será realizada por item. 

6.18. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o 

(a) Pregoeiro (a) examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao Edital. 

6.19. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão 

eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 

realizados; 

6.20. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão 

eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 

representantes dos participantes, por meio do endereço eletrônico utilizado para divulgação do 

certame; 

6.20.1. Sem prejuízo da divulgação do momento de retomada da sessão na forma 

mencionada acima, serão enviadas mensagens eletrônicas (e-mails) aos representantes dos 

licitantes para o mesmo fim, prevalecendo, em caso de inexatidão ou não envio dessas 
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mensagens, a informação publicada eletronicamente na página do presente pregão 

eletrônico. 

6.21. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada. 

6.22. A licitante vencedora deverá enviar no prazo máximo de até 3 (três) dias úteis, contados a 

partir da solicitação do pregoeiro, sua proposta devidamente adequada ao preço negociado, bem 

como a documentação de habilitação, nos termos do item 6.5 deste Edital. 

6.23. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação.  

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro solicitará o envio dos documentos 

exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, que deverão ser incluídos pelos 

licitantes em campo próprio disponibilizado pelo sistema ou encaminhados para o endereço 

eletrônico: licitacoes@codhab.df.gov.br, em caso de indisponibilidade do primeiro, em até 1 (uma) 

hora, contados a partir da solicitação.  

7.1.1. Excepcionalmente e a pedido do licitante, o prazo previamente fixado no edital poderá ser 
prorrogado pelo Pregoeiro, desde que verificados motivos razoáveis para o atendimento da 
solicitação, por mais 1 (uma) hora, caso a solicitação se dê dentro da primeira 1 (uma) hora. 
Findo o prazo, a função de enviar anexo do fornecedor selecionado desaparecerá, após 
operacionalização pelo Pregoeiro da opção “encerrar convocação” e da opção de “recusar 
proposta”. 

7.1.1.1. Nesse caso, será convocada a próxima licitante, na ordem de classificação, para 
envio da documentação, no prazo estipulado no item 7.1. 

7.1.2. Posteriormente, tais documentos deverão ser enviados, no prazo máximo de 3 (três) dias 
úteis, contados a partir da solicitação do pregoeiro(a), no endereço: na CODHAB, SCS Quadra 06 
Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul, Comissão Permanente de Licitações – 5º andar – 
CEP 70.036-918 – Brasília/DF . 

7.2. Para habilitar-se as empresas deverão estar devidamente cadastradas e habilitadas 
parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e apresentar a 
documentação complementar solicitada ou aquela relacionada no Item 7.2.2 deste Edital.  

a) A habilitação fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como da 
validade dos documentos cadastrais e de habilitação parcial por meio de consulta “on-line” ao 

mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
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SICAF, no ato da abertura do certame, que será impressa sob forma de “Declaração de Situação”, 
que instruirá o processo, nos termos dos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93, do artigo 3º do Decreto 
n.º 3.722/2001 e da instrução Normativa MARE n.º 5 de 21/07/95, republicada no DOU do dia 
19/04/96; 

7.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes 
documentos: 

I – Comprovação de aptidão, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de 
Capacidade Técn ica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, para a qual a empresa tenha desempenhado atividade pertinente e 
compatível em características e prazos com o objeto desta licitação; 

II - Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida 
pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, 
que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br; 

III - Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 
(trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No 
caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as 
certidões de cada um dos distribuidores; 

IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, 
conforme determina a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011.  

V - Declarar, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação 
(exigida somente se houver fato impeditivo). 

VI – Comprovante de registro ou inscrição da licitante, bem como do (s) seu(s) 
responsável (is) técnico (s) perante o Conselho Regional de Serviço Social – CRESS, ou 
CRP sediado na região da Sede da licitante. A comprovação do vínculo com a licitante 
deverá ser por um dos seguintes meios: cópia autenticada da ficha de registro, CTPS - 
Carteira de Trabalho e previdência Social, contrato de trabalho, registro comercial, contrato 
civil de prestação de serviços, ato constitutivo, estatuto ou contrato social da Empresa ou 
Certidão de Pessoa Jurídica nos respectivos conselhos. 

VII - Declaração que a equipe técnica contratada deverá contar, quando da assinatura 
do contrato, com profissionais especializados, devidamente qualificados e habilitados 
para a prestação dos serviços. 

 7.2.1.1. Declarações enviadas por meio do sistema Comprasnet: 

I – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 
(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem 
como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) 
anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93) e da Lei 5061, de 8 de março de 2013; 

II - Declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de 
acordo com o art. 11 do Decreto nº 6.204/07, se for o caso; 

http://www.fazenda.df.gov.br/


 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                           PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 –CODHAB/DF 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

III - Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme estabelecida na 
Instrução Normativa nº 2/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
MP, publicada no DOU de 17/09/2009; 

7.2.1.2.  As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer 
um dos índices contidos no cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou 
patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns) 
cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o montante dos itens que 
pretenda concorrer. 

 a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo subitem 7.2.2 deste 
edital. 

7.2.1.3. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta 
Situação do Fornecedor”, algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o 
respectivo documento a fim de comprovar a sua regularidade.  

7.2.2. As Licitantes não cadastradas ou com situação irregular junto ao SICAF, deverão 
encaminhar os seguintes documentos: 

I – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, 
devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990; 

II – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria 
Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 
6.106, de 30.4.2007; 

III – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei 
nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos 
últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 
Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser 
apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 

IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, 
conforme determina a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011.  

V – Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada 
mediante Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por 
elas administrados, conforme preconizado no artigo 1º do Decreto n.º 6.106/2007; 

VI – Prova de regularidade para com a Fazenda Pública da sede do licitante; 

VII - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, emitida 
pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, 
para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, que poderá ser obtida 
por meio do site www.fazenda.df.gov.br; 

http://www.fazenda.df.gov.br/
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VIII – Comprovação de aptidão, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de 
Capacidade Técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, para a qual a empresa tenha desempenhado atividade pertinente e 
compatível em características e prazos com o objeto desta licitação; 

IX – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios.  

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por 
balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 
(LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das 
seguintes fórmulas: 

 

          ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
LG = ------------------------------------------------------------------------------- 

         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
 

       ATIVO CIRCULANTE 
LC = ----------------------------------------------------------------------------- 

      PASSIVO CIRCULANTE 
 
 

ATIVO TOTAL 
SG = ----------------------------------------------------------------------------- 
     PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um 
dos índices acima, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez 
por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, 
que deverá recair sobre o montante dos itens que pretenda concorrer. A comprovação 
deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social, conforme estabelecido no inciso X deste subitem. 
(conforme Decisão nº 5876/2010-TCDF) 

X – Apresentar registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  

XI – Apresentar prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; e  

XII – Apresentar registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
devidamente registrado na Junta Comercial para comprovação do ramo de atividade e 
do capital social, quando for o caso. 
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XIII – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 
(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como 
não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da 
Lei n.º 8.666/93) (modelo Anexo III), e mão de obra infantil na prestação dos serviços objeto 
desta licitação, nos termos da Lei Distrital nº 5.061 de 08 de março de 2013. (modelo Anexo 
III); 

XIV - Declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de 
acordo com o art. 11 do Decreto nº 6.204/07, se for o caso; 

XV - Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme estabelecida na 
Instrução Normativa nº 2/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
MP, publicada no DOU de 17/09/2009; 

XVI - Declarar, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação 
(exigida somente se houver fato impeditivo); 

XVII - Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 
(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem 
como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 16 (dezesseis) anos, 
exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do 
art. 27, da Lei n.º 8.666/93) e mão de obra infantil na prestação dos serviços objeto desta 
licitação, nos termos da Lei Distrital nº 5.061 de 08 de março de 2013. (modelo Anexo III); 

XVIII – Comprovante de registro ou inscrição da licitante, bem como do (s) seu(s) 
responsável (is) técnico (s) perante o Conselho Regional de Serviço Social – CRESS, ou 
CRP sediado na região da Sede da licitante. A comprovação do vínculo com a licitante 
deverá ser por um dos seguintes meios: cópia autenticada da ficha de registro, CTPS - 
Carteira de Trabalho e previdência Social, contrato de trabalho, registro comercial, contrato 
civil de prestação de serviços, ato constitutivo, estatuto ou contrato social da Empresa ou 
Certidão de Pessoa Jurídica nos respectivos conselhos. 

XIX – Declaração que a equipe técnica contratada deverá contar, quando da assinatura 
do contrato, com profissionais especializados, devidamente qualificados e habilitados 
para a prestação dos serviços. 

7.3. Nos termos do art. 43 da Lei Complementar 123, havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal das micro e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização, nos 

termos da legislação pertinente.  

7.3.1. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e neste Edital e Anexos, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação 
para prosseguimento do certame em seus termos ulteriores ou revogar a licitação se decisão 
oportuna e conveniente, além de incidir a prescrição contida no art. 7° da Lei 10.520/02. 
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7.4. Os documentos necessários à habilitação, quando enviados ao pregoeiro, deverão ser 

apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou mediante 

cotejo das cópias com os originais pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou publicação 

em órgão de imprensa oficial. 

7.5. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou 

todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz 

e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.  

7.6. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento comercial, 

industrial e de prestação de serviços da empresa (mesmo CNPJ). 

7.7. Em todas as hipóteses referidas nos 7.2.1 e 7.2.2 deste Edital, não serão aceitos protocolos, 

tampouco documentos com prazo de validade vencido.  

7.8. Quando o documento e/ou certidões apresentados não informarem a sua validade deverão 

estar datados dos últimos 90 (noventa) dias, exceto a Certidão de que trata o inciso III dos subitens 

7.2.1 e 7.2.2, deste Edital. 

7.9. A empresa que não incluir a documentação de habilitação em campo próprio disponibilizado pelo 

sistema ou encaminhar para o endereço eletrônico: licitacoes@codhab.df.gov.br, em caso de 

indisponibilidade do primeiro, quando solicitado pelo (a) pregoeiro (a), ou que não enviar sua proposta 

de preço, bem como a documentação de habilitação no prazo estabelecido neste Edital será 

inabilitada e estará sujeita às penalidades previstas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores. 

8. DAS PENALIDADES  

8.1 - Das Espécies  

8.1.1 – As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações 
assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade 
com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, 
alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006:  

I - advertência;  

II - multa; e 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar 
com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e 
dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.  

mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
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a)  para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta,  não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não 
superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema 
de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade 
da falta cometida; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

8.1.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

8.2 - Da Advertência 

8.2.1 - A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir 
qualquer obrigação, e será expedido:  

I - pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 

II - pelo ordenador de despesas se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 
execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar 
o contrato.  

8.3 - Da Multa  

8.3.1 - A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de 
despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e 
será aplicada nos seguintes percentuais:  

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em 
atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 
30 (trinta) dias de atraso; (Decreto nº 35.831, de 19 de setembro de 2014);  

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das 
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão 
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor 
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; (Decreto nº 35.831, de 19 
de setembro de 2014);  
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III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos 
incisos I e II deste subitem;  

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar 
o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do 
serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte 
inadimplente; e 

V- até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo 
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Decreto nº 
35.831, de 19 de setembro de 2014);  

8.3.2 - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, 
da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contra-
tada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 

da notificação, nos termos do § 3
o
 do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:  

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;  

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

8.3.3 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços 
Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou cobrados judicialmente. 

8.3.4 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente 
normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.  

8.3.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:  

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança.  

8.3.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 8.1.2 e 
observado o princípio da proporcionalidade.  

8.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante 
em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do 
subitem 9.3.1.  

8.3.8 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 8.3.1 não se aplica nas 
hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.  

8.4 - Da Suspensão 
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8.4.1 - A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de 
licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na 
modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro 
de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a 
seguir:  

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, a 
licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;  

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo 
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de 
forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução 
do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e 

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:  

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação;  

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o 
pagamento;  

8.4.2 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

I - a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e  

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação 
ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de 
empenho ou assinar o contrato.  

8.4.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.  

8.4.4 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando 
as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos 
pregões.  

8.5 - Da Declaração de Inidoneidade 

8.5.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Diretor Presidente ou autoridade 
equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual.  

8.5.2 - A declaração de inidoneidade prevista neste item 8.5 permanecerá em vigor enquanto 
perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.  
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8.5.3 - A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do 
Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou 
vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o 
art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.  

8.6 - Das Demais Penalidades 

8.6.1 - As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou 
que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no 
registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela CODHAB, estarão 
sujeitas às seguintes penalidades:  

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, 
por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e  

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 8.5; 

III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 8.4.3 e 8.4.4. 

8.6.2 - As sanções previstas nos subitens 8.4 e 8.5 poderão também ser aplicadas às empresas 

ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais n
o
s 8.666, de 1993 ou 

10.520, de 2002:  

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados.  

8.7 - Do Direito de Defesa 

8.7.1 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 
respectiva notificação.  

8.7.2 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena 
de responsabilidade.  

8.7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário;  

8.7.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase 
recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá 
ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: 

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 



 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                           PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 –CODHAB/DF 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da 
Receita Federal. 

8.7.5 - Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a 
autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio 
www.comprasnet.gov.br, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos 
ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 

8.7.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as 
sanções aplicadas com fundamento nos subitens 8.2 e 8.3 deste capítulo de penalidades, as 
quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 
8.666, de 1993. 

8.7.7 – De acordo com o inciso II do art 109 da Lei nº 8.666, de 1993, caberá recurso de 
representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico, dos atos decorrentes 
dessa Lei. 

8.7.8 - Caberá pedido de reconsideração, da decisão do Diretor Presidente da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal contra os atos decorrentes da Lei nº 8.666, de 1993, 
conforme o caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação 
do ato, na forma do inciso III do art 109 da Lei nº 8.666, de 1993.  

8.8 - Do Assentamento em Registros 

8.8.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.  

8.8.2 - As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as 
aplicou.  

8.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos 

8.9.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto       nº 
26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, 
ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das 
obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

8.10 – Disposições Complementares 

8.10.1- As sanções previstas nos subitens 8.2, 8.3 e 8.4 do presente capítulo serão aplicadas 
pelo ordenador de despesas do órgão contratante. 

8.10.2 – Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no 
órgão ou na entidade. 

 

9. DAS IMPUGNAÇÕES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art87§3
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9.1. Para impugnar presente Pregão qualquer licitante poderá fazê-lo até 2 (dois) dias úteis que 

anteceder a abertura da sessão publica, no endereço eletrônico licitacoes@codhab.df.gov.br , no 

horário de 08h00 às 18h. 

9.1.1. Caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado pela unidade requisitante, decidir sobre a petição, por 

meio do sitio eletrônico www.comprasnet.gov.br, no link correspondente a este edital, ficando 

todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção da decisão. 

9.1.2. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que haja modificação dos 

seus termos que altera a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova 

data para realização do certame. 

9.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser envidados ao 

pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico pelo endereço eletrônico licitacoes@codhab.df.gov.br, no 

horário de 08h00 às 18h00.  

9.2.1. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por meio do sítio 

eletrônico www.comprasnet.gov.br, no link correspondente a este edital, ficando todos os 

Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 

9.3.  Declarado o vencedor, o Pregoeiro (a) concederá o prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, 

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, devendo registrar sua intenção 

em campo próprio do sistema. 

9.3.1 Havendo manifestação, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. Nesse momento o Pregoeiro (a) não adentrará o mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

9.3.2 A manifestação motivada da intenção de recorrer será realizada exclusivamente no 

âmbito do sistema eletrônico, em campos próprios. 

9.3.3 O interessado deverá, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, 

apresentar as razões do  recurso, pelo sistema eletrônico. 

mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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9.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na CODHAB, SCS 

Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor Comercial Sul, Comissão Permanente de Licitações – 5º 

Andar – CEP 70.036-918 – Brasília/DF.  

9.6. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 

sessão do pregão, implicará decadência do direito da licitante de recorrer, podendo o (a) pregoeiro 

(a) adjudicar os objetos à(s) vencedora(s). 

9.7. Caberá ao (à) Pregoeiro (a) receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas 

decisões e ao Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 

Federal, ou autoridade equivalente à decisão final sobre os recursos contra atos do (a) Pregoeiro (a), 

nos termos do art. 8°, IV c/c art. 11, VII, do Decreto 5.450/05. 

9.8. Manifestada a intenção de interpor recurso, ficarão os demais licitantes intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 

seus interesses, nos termos do art. 26, do Decreto 5.450/05. 

9.9. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Diretor 

Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, ou autoridade 

equivalente, procederá à homologação do certame. 

9.10. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, nos termos do § 1° do art. 26 

c/c art. 27, todos do Decreto 5.450/05.  

9.11. Não serão conhecidos os recursos apresentados intempestivamente. 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO / DA CONTRATAÇÃO 

10.1. A interessada será convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e 

condições estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas na lei n.º 8.666/93 e alterações subsequentes. 

10.2.  Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, 

ou deixar de entregar a documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo 
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inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 

impedido de licitar e de contratar com a Administração, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo 

de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

10.3. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 

intimação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Administração. 

10.3.1. A recusa em assinar o contrato, sem motivo justificado, devidamente aceito pela  
Administração, implica as sanções cabíveis à espécie.  

10.4. O instrumento contratual poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no 

Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

10.5. Quando do contrato, será exigido da licitante vencedora, a apresentação da inscrição no 

Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF, como contribuinte do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISS, para empresa estabelecida em outra unidade da federação, sem filial no 

Distrito Federal, nos termos da Lei n.º 5.319, de março de 2014. 

10.6. O contrato terá vigência 18 (dezoito) meses, a contar da sua assinatura, admitindo-se a sua 

prorrogação nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.666/93, sendo as expensas para publicação do 

extrato no DODF a cargo do Contratante; 

10.7. A Administração convocará a empresa vencedora a assinar o Instrumento Contratual, dentro 

do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no Decreto n° 26.851/2006, no Decreto n° 26.993/2006, no decreto n° 27.069 e 

na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações subsequentes. 

10.8.  O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 

intimação nesse sentido. 

10.9. Por ocasião da celebração do contrato será exigida da licitante vencedora a prestação de 

uma das seguintes garantias: 

I - caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
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seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação 

dada pela Lei n° 11.079, de 2004) 

II - seguro-garantia; ou, 

III - fiança bancária. 

10.9.1.  Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no 

percentual de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, parágrafo 

2º). 

10.9.2.  A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição 

financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do 

capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa renúncia, pelo 

fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002. 

10.9.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 

a) somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente; 

b) poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir 

eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem 

prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, 

a garantia deverá ser reconstituída; 

c) ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências 

administrativas ou judiciais. 

10.9.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia 

exigida será considerada recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata 

anulação da N.E (nota de empenho) emitida. 

10.10.  A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes supletivamente, os princípios de 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.º 

8.666/93 combinado com o Inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 
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10.11. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo 

e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 

classificação, conforme o disposto no Inciso XXIII, do artigo 4º da Lei 10.520/2002.  

10.12.  A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento, sujeitando o infrator às penalidades legalmente estabelecidas. 

10.13. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos, do art. 64, 

parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, que não aceitarem a contratação, nas 

mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

10.14. A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o artigo 78 da Lei 8.666/93, 

ensejará a sua rescisão e a penalização da empresa nos termos deste Edital e da Lei 8.666/93. 

10.15. O contrato a ser firmado poderá ser repactuado/reajustado depois de transcorrido 01 (um) 

ano de sua vigência, em conformidade com o Decreto no 34.518/2013.  

10.16. O critério de reajuste (com repactuação), quando couber, deverá retratar a variação efetiva 

do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, que reflitam a 

variação dos insumos utilizados, desde a data prevista para apresentação da proposta, até a data 

do adimplemento de cada parcela. 

10.17. A variação de preços para efeito de repactuação será realizada nos termos do Decreto no 

34.518/2013, de 11/07/2013, publicado no DODF de nº 144, pág. 45 de 15 de julho de 2013.   

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório; 

11.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos 

(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos 

sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos 

serviços; 

11.3. Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que 

seja o valor, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste Ato Convocatório; 



 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                           PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 –CODHAB/DF 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

11.4.  Comprovar, mês a mês, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha 

de pagamento dos empregados destinados para a prestação dos serviços; 

11.5. Constitui obrigação da contratada o disposto no Termo de Referência (Anexo I)  do presente 

edital. 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Indicar o executor interno do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93 e Decreto n.º 

32.598/2010. 

12.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 

12.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elementos e informações que se 

fizerem necessários à execução dos serviços; 

12.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no 

serviço; 

12.5. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer 

débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do Objeto Contratado. 

 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo 
relacionados: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta 
PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 
30.4.2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, 
conforme determina a Lei 12.440, de 07 de Julho de 2011.  

V – Certidão de Negativa , referente a Débitos junto a  União ; 

13.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da 
Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de 
pagamento. 

13.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida 
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será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento 
de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA, nos termos do art. 4º do Decreto nº 
36.246/2015. 

13.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 
ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

13.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

I – Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

13.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8°, da Lei 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a 
contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 
da notificação, nos termos do § 3° do art. 86, da Lei 8.666/93. 

13.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou 
superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante 
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para 
tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, 
de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 
18/02/2011. 

 

14 - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

14.1. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados pela contratada, devendo os 
mesmos serem concluídos e entregues nos prazos definidos pelo órgão contratante. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato, oriundo deste Edital, será dirigido à 

autoridade responsável por sua emissão, a quem caberá o deferimento ou não do pedido. 

15.2. Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens, poderá o (a) pregoeiro (a), 

fazer as correções que julgar necessárias para o seu aproveitamento, no interesse da 

Administração. 

15.3. A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará (ão) obrigada(s) a entregar os materiais descritos no 

Contrato, no local nela indicado, sem que isso implique em acréscimo nos preços constantes das 

propostas; 
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15.4. A critério do pregoeiro, que deverá justificar previamente no “chat” de mensagens, o prazo de 1 

(uma) hora para o envio de documentos por meio do campo próprio disponibilizado no sistema, ou 

endereço eletrônico licitacoes@codhab.df.gov.br, em caso de indisponibilidade do primeiro, poderá 

ser prorrogado por mais 1 (uma) hora.   

15.5. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a 

proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 

15.6. Ao Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, ou 

autoridade equivalente fica reservado o direito de revogar a licitação por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e o dever de anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos 

termos do artigo 49 da Lei n.º 8.666/93. 

15.7. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 

8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º, II). 

15.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de 

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para 

menos, conforme o caso (Lei n.º 8.666/93, art. 65, § 5º). 

15.9. Haverá a possibilidade de reprogramação das ações previstas no PTS, sempre que o 

atraso/paralisação da obra física inviabilizar a execução das ações do Trabalho Social, no intuito 

de compatibilizar o andamento dos trabalhos. 

15.10. A responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos e dos serviços executados é da 

empresa contratada, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto relativo ao Trabalho Social. 

15.11. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Pregão; 

15.12. O resultado de julgamento do certame será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. 

15.13. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

mailto:licitacoes@codhab.df.gov.br
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15.14. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à 

Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

15.15. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no 

endereço mencionado no preâmbulo, ou pelo telefone (61) 3214-1830. 

15.16. Em caso de divergência entre o Termo de Referência e o Edital de Licitação, prevalece o 

Edital. 

Brasília, 07 de dezembro de 2015. 

 

_________________________________ 
HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ANTECEDENTES E NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO  
 
Em meados de 2007 foi contratada a empresa Ciranda - Consultoria em Projetos Sociais para 

realização de diagnóstico físico e social nas QNRs 2 a 5 de Ceilândia-DF e a elaboração do Projeto 

Técnico de Trabalho Social. No mesmo período foram realizados também estudos urbanísticos. 

 

O referido diagnóstico apontava as consequências da ausência de infraestrutura nestas 

quadras, ressaltando que o esgoto corria a céu aberto pelas ruas dos conjuntos, agregando-se ao 

lixo das casas e formando pequenas poças; que nas QNRs se acumulava grande quantidade de 

lixo, misturando-se à lama da época das chuvas, devido à inexistência de asfaltamento, exigindo 

além das obras de urbanização, uma intervenção socioambiental junto à população. Apontou 

também que à época, a QNR 05, por ser um assentamento recente, ainda era servida por 

distribuição emergencial de água, por meio de chafarizes, não possuía energia elétrica e 

concentrava uma expressiva quantidade de construções precárias, em madeirite, madeira ou outros 

materiais aproveitados ou pré-moldados.  

 

Baseado nestes estudos foi firmado em 13 de dezembro de 2007, entre o Governo do Distrito 

Federal e a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa 

Econômica Federal, o Contrato de Repasse nº 0227.247-63/2007, com a finalidade de transferência 

de recursos financeiros da União para Urbanização de Assentamentos Precários, prevendo a 

realização de obras de infraestrutura, construção de unidades habitacionais e do Trabalho Técnico 

Social (TTS), destinados à área das QNRs 02 a 05 de Ceilândia.   

  

Do que estava previsto no contrato foram executadas somente as obras de infraestrutura, 

ficando ainda por executar as obras habitacionais e o Trabalho Técnico Social. 

 



 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                           PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 –CODHAB/DF 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

Já em meados de 2011, com a finalidade de retomar a execução do contrato, diante da 

constatação de que grande parte das famílias já havia iniciado a construção das moradias 

definitivas por meios próprios, mas que parte destas necessita de melhorias, as obras habitacionais 

foram agrupadas em quatro etapas, a saber: i) Etapa 1, melhoria de 16 unidades habitacionais na 

QNR 3; ii) Etapa 2, melhoria de 32 unidades habitacionais e construção de 44 unidades 

habitacionais novas nas QNR 2 e 3; iii) Etapa 3,  melhoria de 51 unidades habitacionais e construção 

de 43 unidades habitacionais novas; e, iv) Etapa 4, melhoria de 218 unidades habitacionais e 

construção de 113 unidades habitacionais novas. As etapas de obras poderão ser executadas de 

modo subsequente ou simultâneo. 

 

Ainda naquele ano, de 25 de setembro a 10 de dezembro de 2011, o GDF executou, com 

recursos próprios, obras e TTS na Etapa 01, das QNR’s.  

 

O processo para finalização do contrato e das referidas pendências foi retomado 

com a reprogramação do Projeto de Trabalho Social - PTS, para fazer frente à nova 

realidade da área de intervenção. 

 

A reprogramação do PTS já está aprovada pela Caixa Econômica Federal, desde 15 

de Julho de 2015, por meio do ofício nº 1010/2015/GIGOV/BR.  

 

Neste sentido, o presente Termo de Referência vem atender a demanda de 

contratação de Pessoa Jurídica Especializada, empresa ou instituição sem fins lucrativos para 

execução do PTS reprogramado, com vistas a garantir a execução e finalização do Contrato de 

Repasse nº 0227.247-63/2007. 

 

2. DO OBJETO: 
 

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de pessoa jurídica 

especializada, empresa ou instituição sem fins lucrativos, para execução de atividades 

socioeducativas contidas no PTS, que abrangem os eixos temáticos de Mobilização e Organização 

Comunitária (MOC), Educação Sanitária e Ambiental (ESA) e Geração de Trabalho e Renda (GTR), 
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para atender as famílias moradoras das QNR’s 02 a 05, em Ceilândia DF. Em 2007 foi estimado o 

número de 2040 famílias, porém a empresa ganhadora da licitação deverá realizar um estudo 

socioeconômico para atualização do número de famílias que serão atendidas com o trabalho 

social.  

 
 

 

3.  DA JUSTIFICATIVA:  
 
A contratação de pessoa jurídica especializada, empresa ou instituição sem fins lucrativos 

para execução do PTS reprogramado, se justifica em função de que a Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, não possui em seu quadro técnico, 

uma equipe técnica em número suficiente para a execução direta do referido projeto, dada a 

quantidade de demandas acumuladas de anos anteriores e os prazos exíguos para solução das 

ações previstas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), necessitando assim, da 

terceirização do serviço, por meio de processo licitatório, com vistas a atender as necessidades de 

recursos materiais e humanos necessários, nos termos desse edital, para execução das ações 

socioeducativas abrangendo as etapas do Trabalho Social (TS), objeto desse Termo de Referência. 

       

4. DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO:  
 

4.1. OBJETIVO GERAL: 
 

Adquirir novos valores e hábitos que contribuam para o fortalecimento das relações 

comunitárias, aumento da renda e para a preservação do meio ambiente, saúde e benfeitorias e 

contribuir para a sustentabilidade das intervenções. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
4.2.1. Adquirir informações sobre o Programa, o PTS e o Projeto de Engenharia; 

 
4.2.2. Participar das atividades do PTS; 

 
4.2.3. Adquirir informações sobre cuidados com meio ambiente; 
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4.2.4.  Adquirir informações sobre cuidados com a saúde; 
 

4.2.5.  Adquirir informações sobre a conservação do imóvel e bairro; 
 

4.2.6.  Estabelecer laços interpessoais com outros moradores; 
 

4.2.7. Adquirir conhecimentos que possam ser utilizados para a geração de renda;  
 

4.2.8.  Adquirir informações que facilitem e fortaleçam a organização comunitária. 
 

4.3. ATIVIDADES DO PROJETO: 
 

4.3.1. EIXO – MOC DE MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA (MOC) 

 

As atividades de MOC visam principalmente o fortalecimento da comunidade e o 

repasse de informações de interesse coletivo. Estas ações justificam-se pela importância de 

fomentar a participação dos beneficiários em todas as etapas do projeto social e da execução 

das obras. Desta forma, além de estimular a mobilização possibilita o exercício do controle 

social por parte dos beneficiários que poderão verificar o andamento dos projetos, 

esclarecerem dúvidas e propor soluções para os possíveis problemas encontrados.  

 

Os quadros abaixo identificam as atividades, as metas, os indicadores de resultado e 

os Recursos Técnicos necessários para execução das atividades. Todas estas ações serão 

desenvolvidas em parceria com as lideranças comunitárias das áreas de intervenção e com 

apoio dos órgãos do Governo do Distrito Federal, obedecendo ao cronograma de execução e 

aos indicadores de avaliação e monitoramento. 

 

A descrição dos objetivos, conteúdos e métodos por atividade complementa os 

quadros demonstrativos. 
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ATUALIZAÇÃO DE DADOS SÓCIOECONÔMICOS E TERRITORIAIS 
 
Objetivo da atividade:  
 
  Atualizar os dados socioeconômicos da população beneficiária, de modo a contribuir para a 
validação das atividades propostas no PTS. 
 
Conteúdo:  
 

Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. Questionário 
socioeconômico e de levantamento territorial. 
 
Metodologia:  

 

Deverá ser realizada uma pesquisa amostral para atualização dos dados socioeconômicos 
da população beneficiária, mediante a elaboração e aplicação de questionário a 323 famílias, 
definidas como amostra do público alvo - intervalo de confiança de 95% e erro esperado de 5%. A 
escolha das famílias a serem pesquisadas deve observar critérios de aleatoriedade, para determinar 
os domicílios que serão entrevistados, de tal forma que haja representatividade dos dados 
coletados. Deverá ser elaborado questionário de pesquisa de dados/informações também para 
levantamento das instituições, serviços públicos e comércios existentes na região, de modo a 
atualizar também as informações referentes à área de intervenção e entorno. Os dados coletados 
deverão ser tabulados e emitidos parecer de análise dos resultados, de modo que os resultados 
obtidos possam subsidiar a validação das atividades programadas no PTS ou indicar sua 
reprogramação. Durante a atividade poderão ser oferecidas informações sobre as intervenções aos 
moradores. Sugere-se a adoção de 6 pesquisadores, para que cada um pesquise em torno de 55 
famílias, num prazo de até 5 dias úteis. Estima-se que o questionário tenha de 8 a 10 páginas, mais 
um instrumento de coleta com 4 páginas para levantamento de Informações territoriais.  A coleta 
das informações territoriais deverá ser realizada pelo Coordenador MOC. 

 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos materiais para as quatro reuniões: resma de papel, questionário socioeconômico, 
instrumento de coleta territorial, pranchetas e canetas. 
RecursosHumanos: Coordenador do PTS, Coordenador do MOC, Representantes da Engenharia, 2 
(dois) apoios, divulgação por carro de som em locais de grande circulação e para as instituições 
públicas/privadas locais.  
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Quadro Eixo MOC: relacionadas atividades, público alvo, metas, cronogramas de execução, duração de atividade, indicadores de resultados, 

recursos humanos necessários, hora técnica e registro da atividade 

 

 

Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da Atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Atualização de 

dados 

socioeconômicos e 

territoriais 

2040 famílias 

residentes 

Atualização 

socioeconômica e 

territorial realizada. 

1º mês 

Cada 

reunião 

deve durar 

no máximo 

2h30m 

- 323 famílias 

pesquisadas 

- Dados 

territoriais 

levantados 

- Dados 

tabulados e 

tratados 

Coord. PTS 8 HT Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coord. MOC 25 HT 

Estatístico 15 HT 

Pesquisador 323 HT 

Digitador 20 HT 
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REUNIÃO DE VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES 

Objetivo da atividade:  
  

Validar as atividades propostas no PTS, a partir do resultado da atualização socioeconômica 
e avalição da Equipe Técnica, juntamente com representantes da comunidade. 
 
Conteúdo:  
 

Projeto de Trabalho Social e Plano (PTS) de Regularização Fundiária. Resultado da 
atualização socioeconômica e territorial. 
 
Metodologia:  

 

A reunião deve adotar metodologias participativas e será realizada uma reunião com a 
participação da Equipe Técnica Social, Representantes da CODHAB, CAIXA e lideranças 
comunitárias locais, com o objetivo de validar as ações propostas no PTS, a partir da confrontação 
destas atividades com o resultado da atualização socioeconômica e territorial da QNR 02 a 05. A 
equipe social deverá convidar os representantes da CODHAB, CAIXA e da comunidade para a 
reunião e preparar uma apresentação dos resultados da pesquisa de atualização e a relação de 
atividades propostas por eixo temático. 
Distribuir cópia dos slides aos participantes. Deverão ser convidados até 16 representantes da 
comunidade, sendo no mínimo 3 por Quadra (QNR 02, 03, 04 e 05). 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos materiais necessários estão descritos no item abaixo “recursos materiais”. 
Recursos Humanos Coordenadora PTS, Coordenadora MOC, Representantes da Engenharia, 2 
(dois) apoios, divulgação por carro de som e distribuição de convites em locais de grande 
circulação e para as instituições públicas/privadas locais. 
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Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade 

horas 

técnicas 

Sistematização de 

registro da atividade 

Reunião de 

Validação de 

Atividades 

2040 famílias 

residentes 

Reuniões 

realizadas 

PTS validado 

1º mês 

A reunião deve 

durar no 

máximo 2h30m 

01 Reunião 

realizada 

Coord. do PTS 
6 HT 

 

Avaliação pela Equipe 

Técnica e população, 

utilizando-se de fotos, 

atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coord. 

MOC 
10 HT 

Apoio(s) 
5 HT 
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REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS À COMUNIDADE 

 

Objetivo da atividade:  
  

Apresentar o PTS validado a comunidade bem como os projetos de intervenção física e 

regularização fundiária para os benefícios 

 
Conteúdo:  

Projeto de trabalho técnico Social, projetos de Engenharia e Plano de Regularização fundiária 
 
Metodologia:  

 

As reuniões devem adotar metodologias participativas e será realizada uma reunião para 
cada QNR, conforme segue: QNR 02, no total de 376 famílias, QNR 03, no total de 456 famílias, QNR 
04, no total de 628 famílias, QNR 05, no total de 580 famílias. Devem ser providenciadas folhas de 
frequência, listas para sorteio dos brindes, folhas para rascunho a ser distribuída aos participantes, 
canetas, cachorro quente (2,5 por família), refrigerante 2l (30 por reunião), 10 brindes para sorteio 
por reunião, 10 sacos de lixo por reunião, água, copos descartáveis, 5 metros de TNT por reunião 
para as famílias efetuarem a avaliação das reuniões, As reuniões devem ser planejadas 
previamente, divulgadas com antecedência e avaliadas ao seu final. 
OBS: Previsto 8 horas Coordenador do PTS, 16 horas Coordenador MOC, 16 horas apoio e 02 horas 
evento para carro de som (planejamento, execução, avaliação e relatório). 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos materiais para as quatro reuniões: 4 resmas de papel, 2040 apostilas de 3 folhas cada e 
com informações básicas sobre a intervenção, 20 caixas de canetas com 50 unidades cada, 08 
pinceis atômicos, tela de projeção, Projetor multimídia, câmara fotográfica,  20 galões de água, 
5100 cachorros quente, 120 garrafas de refrigerante (2l), 6120 copos descartáveis de 200 ml (3 por 
família), 40 sacos de lixo de 100 litros, brindes diversos, 24 vales transporte, 20 metros de TNT, lista 
de presença. 
Recursos Humanos: Coordenadora PTS, Coordenadora MOC, representantes da Engenharia, 02 
apoios, divulgação por carro de som e distribuição de convites em locais de grande circulação e 
para as instituições públicas/privadas locais. 
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Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Reunião de 

Apresentação de 

Projetos a 

comunidade 

2040 famílias 

residentes 

2040 famílias 

informadas 

04 reuniões 

realizadas 

2º mês do 

projeto 

De 

2h30m 

70% das famílias 

informadas 

04 reuniões 

realizadas 

Coordenador 

do PTS 

8 HT 

 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

MOC 
16 HT 

Apoio(s) 32 HT 
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PLANTÃO SOCIAL 

 
 

Objetivo da atividade:  
  

Prover lugar de atendimento aos beneficiários e encaminhamento de suas demandas 
bem como local para funcionar como base de trabalho da equipe social 
 
Conteúdo:  
 

Projeto de trabalho técnico Social, projetos de Engenharia e Plano de Regularização 
fundiária. 

 
Metodologia:  

 

O plantão social deverá estar instalado em local de fácil acesso e dispor de mesa 
para atendimento, cadeiras, notebook, impressora e cadastro de todas as famílias 
beneficiárias, bem como informações sobre o andamento do PTS. Durante o Plantão Social 
poderão ser atualizados cadastros das famílias, orientações e encaminhamentos para 
equacionar problemas decorrentes do plano de regularização social, bem como prestar 
esclarecimentos sobre as atividades do PTS e regularidade documental. Locação de 
imóvel para o plantão social. O Plantão Social acontecerá durante os 15 primeiros meses 
da obra, numa frequência de 2 (duas) vezes por semana. 
OBS: Previsto 03 (três) horas Coordenador MOC por plantão (planejamento, execução, 
avaliação e relatório) 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 notebook, câmara fotográfica, 
02 resmas de papel A4,1 impressora, 15 galões de água (1 por mês), 30 pacotes de copos 
descartáveis (02 por mês) , 01 caixa de canetas, lista de presença. 
Recursos Humanos: Coordenador MOC, representante das obras e da regularização fundiária. 
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Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

horas Técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Plantão Social 
2040 famílias 

residentes 

120 Plantões 

sociais 

realizados 

Duas vezes por 

semana, um pela 

manhã e outro à 

tarde - Mês 1 até 

Mês 15 

Cada plantão 

deve durar 3 

horas 

70% dos plantões 

realizados 

Coordenador 

do PTS 
60 HT 

- Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

de MOC 

360 HT 

Sendo 3 horas 

por plantão 

 

Apoio 

360 HT 

Sendo 3 horas 

por plantão 
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CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS 

 

Objetivo da atividade:  
  

Criar a Comissão de Acompanhamento de Projetos, para desenvolver 
atividades de monitoramento das ações de engenharia, social, regularização fundiária 
e fornecer informações sobre a intervenção aos beneficiários. 
 
Conteúdo:  
 

Projeto de Trabalho Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização 

Fundiária. 

 
Metodologia:  

 

Planejamento do processo de criação da comissão (cédulas de inscrição, ação, 
definição de datas, etc). A comissão deverá ser formada por representantes das 
quatro QNR (02 a 05), num total de 14 componentes, assim distribuídos: 2 da QNR 02, 
3 da QNR 03, 5 da QNR 04 e 4 da QNR 05. Divulgação de informações para criar a 
comissão de acompanhamento de obras e suas respectivas atribuições. Inscrição dos 
candidatos. Votação dos Candidatos que serão eleitos por maioria simples. Formação 
da comissão. Divulgação do resultado da eleição. Serão destinadas 04 horas técnicas 
para o planejamento, execução, avaliação e relatório da atividade e 2 horas de apoio 
para a divulgação. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos materiais: local para inscrição, cédula de inscrição, cédula de votação, 
câmara fotográfica, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 noteboock, 02 resmas de papel A4,1 
impressora. 
Recursos Humanos: Coordenador MOC, apoio para divulgação, lista de presença. 
Obs: o local de inscrição e votação deve ser na sede do plantão social. 
 

 



 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                           PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 –CODHAB/DF 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da Atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de 

Registro da 

Atividade 

Criação da Comissão 

de Acompanhamento 

de projetos 

2040 

famílias 

residentes 

Criação da 

Comissão de 

Acompanhame

nto de Projetos 

Mês 2 

No máximo na 

segunda 

semana do 

mês 2 

Comissão de 

Acompanhamento 

criada 

Coord. do 

PTS 
2 HT 

- Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coord. da 

MOC 
6 HT 
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CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO - CAP 

 

Objetivo da atividade:  
  

Capacitar os membros da comissão de acompanhamento de projetos, para o 
desempenho de suas atribuições. 
 
Conteúdo:  
 

Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de 

Regularização Fundiária 

Objetivos da CAP, Atribuições e responsabilidades da CAP (junto aos projetos e 

ao poder público). A CAP não é fiscalizadora de projetos. Definição e delimitação dos 

papéis dentro da CAP: Coordenador, secretário, relator, etc. Roteiro para 

acompanhamento dos projetos. Orientações para registro e divulgação do trabalho da 

CAP. Elaboração do plano de trabalho e cronograma de atividades. 

 
Metodologia:  

 

A capacitação adotará metodologia participativa, tendo como pano de fundo os 
conceitos da Andragogia. 
Obs.: estão previstas 06 horas de trabalho para o Coordenador (planejamento, 
execução, avaliação e relatório). 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos materiais: Sala de aula, 1 mesa, 16 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, data show, 
tela de projeção, câmara fotográfica, 01 resma de papel A4,1 impressora, 01 galão água, 01 
pacote copos descartáveis (02 por mês) ,20  canetas, folhas de frequência.  15 apostilas de 
no máximo 3 folhas com objetivos, atribuições e responsabilidades da CAP, lista de 
presença. 
Recursos Humanos: Coordenador MOC. 
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Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da Atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de 

Registro da 

Atividade 

 

Capacitação da 

Comissão de 

Acompanhamento de 

Projetos - CAP 

14 

componen

tes da CAP 

Capacitar 14 

integrantes da 

CAP 

Mês 2 
4 horas de 

curso 

10 componentes 

capacitados 

01 capacitação 

realizadas 

Coord. do 

PTS 
2 HT 

- Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coord. da 

MOC 
6 HT 
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REUNIÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS 

 

 

Objetivo da atividade:  
  

Avaliar o andamento dos projetos e elaborar informações para divulgação à 
comunidade. 
 
Conteúdo:  
 
Projeto de Trabalho Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. 
Plano de Trabalho, Cronograma de Atividades e Relatório de Ações da CAP. 
 
Metodologia:  

 

As reuniões devem ser participativas e Coordenadas pelo Coordenador da CAP, com a 
mediação do Coordenador de MOC. Durante as reuniões serão avaliadas as atividades 
desenvolvidas, organização das ações futuras e a elaboração do material de 
divulgação dos trabalhos da CAP. A CAP deverá produzir um informativo mensal, 
sobre suas atividades, com uma tiragem de 2040 exemplares, de 2 páginas cada. 
Obs: previstas 4 horas de trabalho para o Coordenador de MOC, para cada reunião 
(planejamento, execução, avaliação e relatório) e 02 horas para o apoio para 
elaboração do material de divulgação, por mês. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Materiais: Sala de reunião, 1 mesa, 16 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, 02 resmas de 

papel A4,1 impressora, câmara fotográfica, 05 galão água (1 para cada três meses), 05 

pacotes copos descartáveis (01 para cada três meses) , 1 caixa de canetas, lista de 

presença. 

Humanos: Coordenador MOC 
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Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da Atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de 

Registro da 

Atividade 

Reuniões da 

Comissão de 

Acompanhamento de 

Projetos 

14 

componente

s da CAP 

15 reuniões da 

Comissão 
Mês 1 a Mês 15 

Cada reunião 

deve durar 

2h30m, no 

máximo 

70% das reuniões 

realizadas 

Coord. do 

PTS 
15 HT 

- Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coord. da 

MOC 
60 HT 

Apoio 30 HT 
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BOLETIM DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS 

 

Objetivo da atividade:  
  
Fornecer aos beneficiários informações sobre o andamento das obras e do PTS. 
 
Conteúdo:  
 
Projeto de Trabalho Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. 
Plano de Trabalho, Cronograma de Atividades, Material de divulgação, relatório das 
atividades desenvolvidas pelo projeto, no período. 
 
Metodologia:  

 

O material de divulgação das atividades do projeto deverá ser elaborado por 
representantes dos segmentos que participaram das atividdes (Coordenadores, CAP, 
Facilitadores das oficinas, jovens, pessoal de apoio, etc.). Cada boletim deverá ter no 
máximo três folhas e periodicidade trimestral e tiragem de 2200 exemplares. A entrega 
deverá ser de porta em porta,  podendo ser entregue diretamente ao morador, 
colocado embaixo da porta ou na caixa de correios. Nos boletins deverá constar a logo 
do GDF e da CAIXA e ser previamente aprovado por estas entidade antes de sua 
impressão e divulgação. 
Obs: Prevista 06 horas por trimestre mês para o Coordenador de PTTS, 4 duas horas 
trimensais para 02 apoio e  2 horas para mais dois apoios para entrega dos boletins. 
As horas dos demais coordenadores, facilitadores e apoio necessários já estão 
computada em cada atividade. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Materiais: Boletins informativos trimestrais 

Humanos: Coordenador do PTTS e 02 apoios para entrega dos boletins. 
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Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da Atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de 

Registro da 

Atividade 

Boletim da Comissão 

de Acompanhamento 

de Projetos 

2040 

famílias 

residentes 

Distribuição de 

2040 boletins 

para as 

famílias 

beneficiárias e 

elaboração de 

5 boletins 

Um boletim por 

trimestre - Mês 3, 

Mês 6, Mês 9, 

Mês 12 e Mês 

15. 

Distribuir o 1º 

exemplar até o 

10º dia do 1º 

trimestre de 

trabalho e os 

demais até o 

10º dia do 

trimestre 

subsequente 

70% das  famílias 

recebendo o boletim 

e 100% dos boletins 

elaborados 

Coord. do 

PTS 
15 HT 

- Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coord. da 

MOC 
15 HT 

Apoio 24 HT 
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CAPACITAÇÃO PARA AGENTES SOCIAIS 

 

Objetivo da atividade:  

  
Capacitar 24 membros da comunidade, preferencialmente, moradores das QNR 

03 , para atuarem como Agentes Sociais. 
 
Conteúdo:  
 

Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. Noções de 

relacionamento pessoal. Grupo, Família e Sociedade. Participação social. Noções 

sobre Educação Sanitária e Ambiental. Lixo. Recursos Hídricos. Energia. Higiene. 

Técnicas de entrevista/coleta de dados, esporte e lazer como direito, uso de 

ferramentas de coleta de dados (questionários). Visitas domiciliares. 

 

Metodologia:  

 

A metodologia será participativa e vivencial 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos materiais: sala de aula, 1 mesa, 26 cadeiras, 1 notebook, data show, tela de 

projeção, câmara fotográfica, 01 resmas de papel A4, 25 apostilas com no máximo 5 

folhas cada, contendo resumo dos conteúdos abordados, 1 impressora, 02 galão de 

água, 01 pacote copos descartáveis, 01 caixa de canetas, 04 refrigerantes 2l, 14 

biscoitos diversos, lista de presença 

Recursos Humanos: Coordenador MOC, 01 Facilitador e 01 apoio. 
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Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da Atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de 

Registro da 

Atividade 

Capacitação 

para Agentes 

Sociais 

2040 famílias 

residentes 

Capacitar 24 

agentes sociais 

realizar 01 

turma de 

capacitação 

3º mês 
Curso de 05h 

de duração 

01 turma de 

capacitação 

realizada 

80% dos agentes 

capacitados 

Coordenador 

do PTS 
2 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

MOC 
8 HT 

Facilitador 8 HT 

Apoio 6 HT 
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OFICINA DE FUTEBOL 

Objetivo da atividade:   

Oferecer a prática desportiva orientada na modalidade de futebol, 

preferencialmente, para os moradores da QNR 03, com idade entre 12 e 18 anos. 

 
Conteúdo:  
 

Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. Regras do 

futebol. Práticas de futebol. Noções de cidadania. 

 

Metodologia:  

Serão repassadas com os participantes as regras do futebol, oferecidas aulas 
de futebol, com formação de 08 times, com vistas a um campeonato ao final da 
atividade. As aulas de futebol devem acontecer duas vezes por semana, uma pela 
manhã e outra à tarde, num período mínimo de 04 meses, num total de 32 aulas, 
conforme calendário a ser elaborado. Ao final das aulas deve ser realizado um 
campeonato com distribuição de troféu (1º lugar), medalhas (1º, 2º e 3º lugar) e 
brindes. O campeonato deve ocorrer numa manhã de domingo.  
Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores da QNR 03 e que 
não estejam inscritos em outra atividade. 
Obs.: estão previstas 08 horas de trabalho para o Coordenador MOC, 80 horas de 
trabalho para um Facilitador e 60 horas de trabalho para um apoio (planejamento, 
execução, avaliação e relatório), e 2 horas para carro de som divulgar a atividade. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: local de inscrição, campo de futebol, 20 bolas de futebol, 2 pares 

de  redes, 1 notebook, câmara fotográfica, 01 resmas de papel A4,1 impressora, 45 

galão água (1 por aula e 13 para o campeonato), 45 pacotes copos descartáveis de 

200 ml (01 por aula e 13 para o campeonato) , 08 jogos de coletes de futebol, 3 troféus 

(ouro, prata, bronze), 33 medalhas (ouro, prata, bronze), 88 medalhas de participação, 

01 caixa de canetas, lista de presença, frutas para o dia do campeonato (laranja, 

melancia, banana, maçã, etc.), 20 litros de refrigerante (para o encerramento), 200 

cachorros quentes. 

 

Recursos Humanos: Coordenador MOC, 01 Facilitador, 02 apoio.  
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Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da Atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de 

Registro da 

Atividade 

Oficina de 

futebol 

2040 famílias 

residentes 

32 aulas de 

futebol, 100 

adolescentes 

atendidos, 

formação de 08 

times e 

realização de 

um 

campeonato. 

Aulas duas vezes 

por semana, uma 

pela manhã e 

outro a tarde – 

mês 4 até 11 

Cada aula deve 

durar no 

máximo 2 

horas 

80% das aulas 

realizadas 

e 

pelo menos 80% 

dos adolescentes 

participantes do 

campeonato 

realizado 

Coordenador 

PTS 
6 HT 

- Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador  

MOC 
10 HT 

Facilitador 80 horas 

Apoio 60 horas 
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OFICINA DE CAPOEIRA 

Objetivo da atividade:  

  
Oferecer a prática desportiva orientada na modalidade capoeira, 

preferencialmente, para os moradores com idade entre 12 e 18 anos. 
 
Conteúdo:  
 

Projeto de Trabalho Tecnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de 

regularização Fundiaria 

Regras e golpes de capoeira 

Noções de cidadania 

 

Metodologia:  

 

Serão repassadas com os participantes as regras da capoeira, oferecidas aulas 
de capoeira, com formação de duas turmas, de 25 participantes cada. 

As aulas de capoeira devem acontecer duas vezes por semana, uma pela 
manhã e outra à tarde, num período mínimo de 04 meses, num total de 32 aulas, 
conforme calendário a ser elaborado. Ao final das aulas, se possível deve ser realizado 
a cerimônia de batismo do praticante. O batismo deve ocorrer numa manhã de 
domingo.  

Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores da QNR 
03 e que não estejam inscritos em outra atividade. 
Obs.: estão previstas 08 horas de trabalho para o Coordenador MOC, 80 horas de 
trabalho para um Facilitador e 60 horas de trabalho para um apoio (planejamento, 
execução, avaliação e relatório), e 2 horas para carro de som divulgar a atividade. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: local de inscrição, local para as aulas, 1 notebook, 01 resma de 

papel A4,1 impressora, câmara fotográfica, 40 galões água (1 por aula e 8 para o 

batismo), 34 pacotes de copos descartáveis de 200 ml (01 por aula e 4 para o 

batismo) ,  01 caixa de canetas com 50 unidades, lista de presença, frutas para o dia 

do campeonato (laranja, melancia, banana, maçã, etc.), 20 refrigerantes, 200 cachorros 

quentes. 

Recursos Humanos: Coordenador MOC, 01 Facilitador, 01 apoio.  
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Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da Atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de 

Registro da 

Atividade 

Oficina de 

Capoeira 

2040 

Famílias 

residentes 

32 aulas de 

capoeira, 50 

adolescentes 

atendidos 

Duas vezes por 

semana, um pela 

manhã e outro à 

tarde - mês 5 até 

mês 12. 

Cada aula deve 

durar 2 horas 

80% das aulas 

realizadas, 80% 

dos adolescentes 

participantes. 

Coordenador 

PTS 
6 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

MOC 
8HT 

Facilitador 80 HT 

Apoio 60 HT 
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OFICINA DE ARTES MARCIAIS 

 

Objetivo da atividade:  

  
Oferecer a prática desportiva orientada na modalidade de artes marciais (Judô, 

Caratê, Jiu jitsu, Taekwondo ou outra), preferencialmente, para os moradores da QNR 
03, com idade entre 12 e 18 anos. 
 
Conteúdo:  
 

Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. Regras e golpes 

da arte marcial definida. Noções de cidadania. 

 

Metodologia:  

  

Serão repassadas com os participantes as regras da arte marcial definida, 
oferecidas aulas práticas da arte marcial, com formação de duas turmas, de 25 
participantes cada. As aulas devem acontecer duas vezes por semana, uma pela 
manhã e outra à tarde, num período mínimo de 04 meses, num total de 32 aulas, 
conforme calendário a ser elaborado. Ao final das aulas, se possível deve ser realizado 
um exame de faixa, preferencialmente numa manhã de domingo.  

Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores da QNR 
03 e que não estejam inscritos em outra atividade. 
Obs.: estão previstas 08 horas de trabalho para o Coordenador MOC, 80 horas de 
trabalho para um Facilitador e 60 horas de trabalho para um apoio (planejamento, 
execução, avaliação e relatório), e 2 horas para carro de som divulgar a atividade. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: local de inscrição, local para as aulas, 1 notebook, 01 resmas de 

papel A4,1 impressora, câmara fotográfica, 40 galões de água (1 por aula e 8 para o 

exame), 34 pacotes de copos descartáveis de 200 ml (01 por aula e 4 para o exame) ,  

01 caixa de canetas, lista de presença, frutas para o dia do campeonato (laranja, 

melancia, banana, maçã, etc.), 20 refrigerante, 200 cachorros quente. 

Recursos Humanos: Coordenador MOC, 01 Facilitador, 01 apoio.  
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Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da Atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de 

Registro da 

Atividade 

Oficina de artes 

marciais 

2040 famílias 

residentes 

32 aulas de 

artes marciais, 

50 

adolescentes 

atendidos 

Duas vezes por 

semana um pela 

manhã e outro a 

tarde – mês 6 

ate mês 13 

Cada aula deve 

durar 2 horas 

80% das aulas 

realizadas, 80% 

dos adolescentes 

participantes 

Coordenador 

de PTS 
6 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

MOC 
8 HT 

Facilitador 80 HT 

Apoio 60 HT 
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VISITA AOS CENTROS OLÍMPICOS 

 

 

Objetivo da atividade:  

  
Realizar visita orientada ao Centro Olímpico Parque da Vaquejada e ao Centro 

Olímpico Ceilândia Setor O, localizados no entorno da QNR, com objetivo de que os 
participantes conheçam as atividades desenvolvidas, as condições de matrícula e 
frequência às atividades. 
 
Conteúdo:  
 

Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. Regulamento 

dos Centros Olímpicos, atividades desenvolvidas, horários, etc. Noções de cidadania. 

 

Metodologia:  

 

Para a atividade será adotada a metodologia de vista de campo orientada, onde 
os participantes visitarão os Centros Olímpicos existentes no entorno. Deverão ser 
realizadas 8 visitas, sendo duas por QNR (QNR 02, 03, 04 e 05). Para cada QNR deverá 
ser programada uma visita pela manhã e outra à tarde. Providenciar folheto para 
distribuição aos participantes com a descrição das modalidades existentes em cada 
Centro Olímpico, condições de matrícula, participação, horários, etc. Servir lanche aos 
participantes. 
Sugere-se que uma visita de cada QNR seja no CO Parque da Vaquejada e outra no CO 
Setor O. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: local de inscrição, 1 notebook, 01 resmas de papel A4,1 

impressora, câmara fotográfica, ônibus,  01 caixa de canetas, lista de presença, lanche. 

Recursos Humanos: Coordenador MOC, 02 apoio por visita.  
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Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da Atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de 

Registro da 

Atividade 

Visita aos 

Centros 

Olímpicos 

2040 famílias 

residentes 

8 Visitas, com 

até 50 

crianças/ 

adolescentes 

cada, num total 

de 400 

participantes 

Visitas pela 

manhã e a tarde - 

Mês 4 

Cada visita 

deverá ter 

duração de 3 

horas 

100% das visitas 

realizadas e 80% 

da meta de 

crianças/ 

adolescentes 

atendidos 

Coordenador 

PTS 
8 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

MOC 
30 HT 

Apoio 60 HT 
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RUAS DE ESPORTE E LAZER 

Objetivo da atividade:  

  
Oferecer atividades lúdicas, esportivas e culturais aos moradores da QNR 02 a 

05. 
 
Conteúdo:  
 

Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. Atividades 

culturais, recreativas, jogos e brincadeiras. Noções de cidadania. 

 

Metodologia:  

Serão realizadas 04 Ruas de Lazer, uma para cada QNR atendida pela 
intervenção. Deverão ser selecionados jogos, brincadeiras e atividades culturais para o 
dia. As atividades podem ser: jogos de bete, corrida de saco, pintura de rosto, oficina 
de pipa, amarelinhas, brincadeiras de roda, atividades físicas (Vivo/Estátua, voleibol, 
peteca, cama elástica, piscina de bolinha, passando a bola, etc.). 

As Ruas de Lazer devem acontecer preferencialmente aos domingos, em local 
de fácil acesso em cada QNR, conforme calendário a ser elaborado.  Para otimização 
da participação nas atividades devem ser distribuídos "tíquetes" para as famílias, na 
razão de 2 para cada componente familiar. 
Obs.: estão previstas 08 horas de trabalho para o Coordenador do PTS, 16 horas para o 
Coordenador MOC, 16 horas de trabalho para cada apoio (planejamento, execução, 
avaliação e relatório), e 4 horas para carro de som divulgar a atividade. Fornecer 4 
bicicletas como premio, sendo uma por QNR. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: local de apoio, tendas, cadastro das famílias, 1 notebook, 01 

resmas de papel A4,1 impressora, câmara fotográfica, 40 galões de água (10 para 

cada evento), 40 pacotes de copos descartáveis de 200 ml (10 para cada evento) ,  01 

caixa de canetas, lista de presença, 40 litros de refrigerante (10 para cada evento), 

2.000 picolés (contratar carrinho com 500 picolés por evento), 1.200 saquinhos de 

pipoca (contratar carrinho com 300 saquinhos de pipoca por evento),  600 quilos frutas 

para o dia da apresentação (laranja, melancia, banana, maçã, etc.) - 150 para cada 

evento, 2.000 cachorros quentes (500 por evento). 

Recursos Humanos: Coordenador PTS, Coordenador MOC, 06 apoios.  
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Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da Atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de 

Registro da 

Atividade 

Ruas de 

esporte e Lazer 

2040 

Famílias 

residentes 

04 Ruas de 

Lazer 

Devem ser nos finais de 

semana - domingo 

Cada evento 

devera durar 3 

horas 

04 ruas de lazer 

realizadas 

Coordenador 

do PTS 
8 horas 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

de MOC 

16 horas 

Técnicas 

Facilitador 80 horas 

Apoio 96 horas 
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OFICINA DE HIPHOP 

Objetivo da atividade:  

  
Oferecer a atividade artística orientada na modalidade HipHop, 

preferencialmente, para os moradores que receberão melhorias/unidades 
habitacionais a partir de 14 anos. 
  
Conteúdo:  
 

Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. Origem e 

história do hip hop, hip hop e música eletrônica, hip hop no Brasil, estilos de hip hop e o 

estilo pessoal, pilares do hip hop, hip hop dança e moda, impacto social do hip hop. 

Noções de cidadania. 

 

Metodologia:  

A apresentação dos conteúdos deve ser acompanhada de aulas práticas sobre 
poesia, música, ritmo e dança. Serão repassadas com os participantes as técnicas 
básicas, com formação de duas turmas com 25 participantes cada. As aulas devem 
acontecer uma vez por semana, com uma turma pela manhã e outra à tarde, num 
período mínimo de 04 meses, num total de 16 aulas, conforme calendário a ser 
elaborado. Ao final das aulas, se possível deve ser realizado uma 
apresentação/exposição, preferencialmente numa manhã de domingo.  

Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores que 
receberão melhoria/novas unidades habitacionais e que não estejam inscritos em 
outra atividade. 
Obs: Estão previstas 04 horas de trabalho para o Coordenador MOC, 40 horas de 
trabalho para um Facilitador e 30 horas de trabalho para um apoio (planejamento, 
execução, avaliação e relatório) e 2 horas para carro de som divulgar a atividade. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: local de inscrição, local para as aulas, 1 notebook, 1 resmas de 

papel A4,1 impressora, câmara fotográfica, 20 galões de água (1 por aula e 4 para o 

apresentação), 20 pacotes copos descartáveis de 200 ml (01 por aula e 4 para a 

apresentação), 01 caixa de canetas, lista de presença, frutas para o dia da 

apresentação (laranja, melancia, banana, maçã, etc.), 24 garrafas 2l de refrigerante 

Recursos Humanos: Coordenador MOC, 01 Facilitador, 01 apoio. 
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Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da Atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de 

Registro da 

Atividade 

Oficina de 

HipHop 

2040 famílias 

residentes 

16 aulas de 

artes, 50 

adolescentes 

atendidos. 

Duas vezes por 

semana, um pela 

manhã e outro à 

tarde - Mês 9 e 

Mês 10 

Cada aula deve 

durar 2 horas 

80% das aulas 

realizadas, 80% 

dos  participantes 

frequentes. 

Coordenador 

PTS 
2 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

 

Coordenador 

da MOC 

 

5 HT 

Facilitador 40 HT 

Apoio 30 HT 
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OFICINA SOBRE SEXUALIDADE, DST/AIDS. 

Objetivo da atividade:  

  
Oferecer informações sobre sexualidade e DST/AIDS, preferencialmente, para os 

moradores que receberão melhorias/unidades habitacionais, a partir de 14 anos. 
 
Conteúdo:  
 

Projeto de Trabalho Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização 

Fundiária.  

Desenvolvimento psicossexual - mente e corpo, puberdade, adolescência e 

sexualidade, sexualidade e afetividade, identidade sexual - respeito ás diferenças, 

masturbação, gravidez planejada e gravidez precoce, métodos anticonceptivos, 

gestação, abuso sexual, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS. 

Noções de cidadania. 

 

Metodologia:  

 

As apresentações dos conteúdos devem ser de forma participativa. Serão 
repassadas com os participantes os conhecimentos básicos sobre sexualidade e 
DST/AIDS, com formação de duas turmas, de 50 participantes cada. As aulas devem 
acontecer uma vez por semana, com uma turma pela manhã e outra à tarde, num 
período mínimo de 02 semanas, num total de 8 aulas, conforme calendário a ser 
elaborado. Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores que 
não estejam inscritos em outra atividade. 
 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: local de inscrição, local para as aulas, 1 notebook, 1 resmas de 

papel A4,1 impressora, câmara fotográfica, 8 galão água (1 por aula), 8 pacotes copos 

descartáveis de 200 ml (01 por aula) ,  1 caixa de canetas, lista de presença, 6 litros de 

refrigerante 2l (3 para cada turma), 12 pacotes de biscoito (6 para cada turma). 

 

Recursos Humanos: Coordenador MOC, 01 Facilitador, 01 apoio. 



 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                           PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 –CODHAB/DF 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

 

 

 

  

 

 

Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da Atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de 

Registro da Atividade 

Oficina sobre 

sexualidade, 

DST/Aids 

2040 famílias 

residentes 

Realizar 

08 aulas, 50 

adolescentes 

atendidos por 

aula. 

Mês 12 

Cada aula 

deve durar 2 

horas 

80% das aulas 

realizadas, 80% 

dos  

participantes 

frequentes 

Coordenador 

do PTS 
2 HT 

Avaliação pela Equipe 

Técnica e população, 

utilizando-se de fotos, 

atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

MOC 
4 HT 

Apoio(s) 20 HT 

Facilitador 20 HT 
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OFICINA SOBRE PREVENÇÃO DE DROGAS 

 

Objetivo da atividade:  

  
Oferecer informações sobre conceito, fatores de riscos e consequências de 

drogas sociais. 
 
Conteúdo:  
 

Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. 

Conceito e tipos de droga. Álcool e tabaco como droga. Família, grupo e amigos no uso 

de drogas. Causas do uso de drogas. Fatores de riscos e consequências. 

Comportamento do usuário. Dependência bioquímica, psicológica e social do uso de 

drogas. Drogas, criminalidade e violência. Tratamento e síndrome de abstinência. 

Noções de cidadania. 

 

Metodologia:  

 

As apresentações dos conteúdos devem ser de forma participativa. Serão 
repassadas com os participantes os conhecimentos básicos de drogadição, com 
formação de duas turmas com 50 participantes cada. As aulas devem acontecer uma 
vez por semana, com uma turma pela manhã e outra à tarde, num período mínimo de 02 
semanas, num total de 8 aulas, conforme calendário a ser elaborado. Para 
preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores que não estejam 
inscritos em outra atividade. Pode ser montada uma exposição sobre prevenção e uso 
de drogas. 
 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: local de inscrição, local para as aulas, 1 notebook, 1 resmas de 

papel A4,1 impressora, câmara fotográfica, 8 galões de água (1 por aula), 8 pacotes de 

copos descartáveis de 200 ml (01 por aula),  01 caixa de canetas, lista de presença, 6 

litros de refrigerante (3 para cada turma), 12 pacotes de biscoito (6 para cada turma). 

 

Recursos Humanos: Coordenador MOC, 01 Facilitador, 01 apoio. 
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Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da Atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de  

Registro da Atividade 

Oficina sobre 

prevenção de 

Drogas 

2040 famílias 

residentes 

08 aulas, 50 

adolescentes 

atendidos 

Duas vezes por 

semana, um pela 

manhã e outro à 

tarde - Mês 13 

Cada aula 

deve durar 2 

horas 

80% das aulas 

realizadas, 80% 

dos 

participantes 

frequentes 

Coordenador 

do PTS 
2 HT 

Avaliação pela Equipe 

Técnica e população, 

utilizando-se de fotos, 

atas, listas de presença, 

folders e relatórios, 

como instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

MOC 
4 HT 

Apoio(s) 20 HT 

Facilitador 
20 HT 
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OFICINA SOBRE CONVIVÊNCIA E COLETIVIDADE 

 

Objetivo da atividade:  

  
Apresentar informações sobre regras de convivência comunitária, 

prioritariamente, para os moradores que serão beneficiados com melhorias/unidades 
habitacionais. 
 
Conteúdo:  
 

Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. 

Vida na comunidade: indivíduo, família, grupo, comunidade. Valores e crenças 

sociais - universais e locais. Direitos coletivos e individuais. Política da boa vizinhança: 

o vizinho como parente mais próximo. A comunidade e as relações de poder. Política e 

comunidade. Solução de conflitos. Interesse individual x interesses coletivos. Pensar 

coletivamente: a comunidade como articuladora de soluções para os problemas 

locais. Vida em comunidade e ética. Regras e convivência comunitária. Educação e 

boas maneiras. Noções de cidadania. 

 

Metodologia:  

 

As palestras deverão ser realizadas uma para cada QNR beneficiada, com 
adoção de metodologia participativa, tendo como pano de fundo os conceitos da 
Andragogia. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: local para as palestras, 1 mesa, 100 cadeiras no mínimo, 1 

notebook, data show, tela de projeção, 1 resma de papel A4,1 impressora, câmara 

fotográfica, 08 galões de água (02 por palestra), 08 pacotes de copos descartáveis (02 

por palestra) , 1 caixa de canetas, folhas de frequência.  400 apostilas de no máximo 2 

páginas cada, com o conteúdo resumido da palestra, 40 garrafas de refrigerante 2l (10 

para cada oficina), 60 biscoitos diversos (15 para cada oficina). 

Recursos Humanos: Coordenador MOC, 01 facilitador, 01 apoio. 
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Atividade 
Público 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

Execução 

Duração 

da Atividade 

Indicador de 

Resultados 

 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas Técnicas 

Sistematização de 

Registro da Atividade 

Oficina sobre 

convivência e 

coletividade 

2040 famílias 

residentes 

04 palestras 50 

a 100 

participantes 

por palestra 

Mês 5 

2 horas 

Cada 

palestra 

04 palestras 

realizadas, no 

mínimo 50 

participantes 

por palestra 

Coordenador 

do PTS 
4 HT 

Avaliação pela Equipe 

Técnica e população, 

utilizando-se de fotos, 

atas, listas de presença, 

folders e relatórios, 

como instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

MOC 
4 HT 

Facilitador 12 HT 

Apoio(s) 
10 HT 
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OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS 

 

Objetivo da atividade:  

  
Capacitar 50 moradores beneficiados com melhoria/unidades habitacionais 

com conceitos relacionados a liderança, priorizando os componentes da comissão de 
acompanhamento de projetos. 
 
Conteúdo:  
 

Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. Conceitos de 

liderança. Tipos e estilos de liderança. Comunicação. Negociação e resolução de 

conflitos. Papel do líder. Habilidades e atitudes requeridas para um líder. Líder e 

liderados. Diferenças Individuais. Motivação. Ferramentas para a liderança. Mudança e 

desafio. Liderança, autoridade e autoritarismo. O líder e os interesses pessoais e 

coletivos. Líder servidor. Líder como exemplo. Noções de Cidadania. 

 

Metodologia:  

 

A capacitação adotará metodologia participativa, tendo como pano de fundo os 
conceitos da Andragogia e serão realizados dois cursos, como duração de 8 horas 
cada, preferencialmente nos finais de semana, podendo ocorrer a primeira parte num 
sábado (turma 1) e domingo (turma 2) e a segunda parte no final de semana seguinte 
(sábado, turma 2 e domingo, turma 1). 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: sala de aula, 1 mesa, 28 cadeiras no mínimo, 1 notebook, data 

show, tela de projeção, 01 resma de papel A4,1 impressora, câmara fotográfica,04 

galão água (02 por turma), 04 pacote copos descartáveis (02 por turma) , 2 caixas de 

canetas com 50 unidades cada (1 por turma), folhas de frequência, 50 apostilas de no 

máximo 10 páginas com o conteúdo abordado no curso, 20 pet 2l de refrigerante (10 

para cada turma), 32 pacotes de biscoitos diversos (16 por turma) 

Recursos Humanos: Coordenador MOC, 01 facilitador, 01 apoio 
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Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Oficina de 

Desenvolvimento 

de lideranças 

2040 famílias 

residentes 

02 cursos 

Capacitar os 50 

moradores 

10º mês 
08 horas para 

cada curso 

01 oficina 

realizada 

80% inscritos 

capacitados. 

Coordenador 

PTS 
4 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

de MOC 
6 HT 

Facilitador 22 HT 

Apoio 20 HT 
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REDEMOCRATIZAÇÃO DOS FORMATOS ASSOCIATIVOS 

 

Objetivo da atividade:  

  
Apresentar palestra sobre formatos associativos, campo de atuação, gestão democrática e 
necessidade de redemocratização. 
 
Conteúdo:  
 
Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização 

Fundiária. Organizações sociais. Tipos de Organizações sociais. Atuação e 

responsabilidades das organizações sociais. Organizações sociais e o papel do estado. 

Democracia e gestão das organizações sociais. Interesses individuais x interesses 

coletivos. Organização Social, política e cooptação.  Participação social nos formatos 

associativos. Organização Social e conquistas. Como redemocratizar uma organização 

social. Noções de Cidadania.  

 

Metodologia:  

 

Devem adotar metodologia participativa e serão realizados dois finais de semana, 
preferencialmente.  
Obs.: estão previstas 04 horas de trabalho para o Coordenador MOC, 06 horas para o 
Facilitador, 04 horas para o apoio (planejamento, execução, avaliação e relatório) e 2 horas 
para carro de som. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Local para a palestra, 1 mesa,100 cadeiras no mínimo, 1 notebook, 

data show, tela de projeção, câmara fotográfica, 01 resma de papel A4,1 impressora, 04 

galão agua (02 por palestra), 04 pacote copos descartáveis (02 por palestra) , 1 caixa de 

canetas, folhas de frequência.  200 apostilas de no máximo 3 folhas com o conteúdo 

abordado. 

Recursos Humanos: Coordenador MOC, 01 facilitador, 01 apoio. 

 
 



 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                           PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 –CODHAB/DF 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Redemocratização dos 

Formatos Associativos 

 

2040 

famílias 

residentes 

02 palestras 

de 50 a 100 

moradores por 

palestra 

Mês 14 

Cada palestra 

deve ter 2 

horas 

2 palestras 

realizadas, 

50 participantes 

por palestra 

Coordenador 

PTS 
2 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

 

Coordenador 

de MOC 

6 HT 

Facilitador 8 HT 

Apoio 6 HT 
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ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

 

Objetivo da atividade:  

  
Realizar atividade de encerramento das atividades, principalmente em realçao as obras e 
PTS para os moradores da QNR 02  a 05. 
 
Conteúdo:  
 
Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. Prestação de contas das 

atividades físicas, regularização e social realizadas. Relatórios mensais. 

 

Metodologia:  

 

A prestação de contas deve ser feita por meio de uma apresentação em Power Point, 
ilustradas com fotos e dados quantitativos e qualitativos (se possível). Preferencialmente o 
encerramento deverá ocorrer num domingo pela manhã. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Materiais: Local para o evento, 1 mesa, cadeiras no mínimo, 1 

notebook, data show, tela de projeção, câmara fotográfica,  01 resma de papel A4,1 

impressora, 25 galões de agua , 40 pacote copos descartáveis 200ml , 1 caixa de canetas, 

folhas de frequência.  100 brindes diversos, estratégia para sorteio dos brindes, 100 quilos 

frutas diversas, 3000 picolés (contratar carrinho), 2100 saquinhos de pipoca (contratar 

carrinho), distribuir tíquetes para as famílias para os picolés, pipocas e brincadeiras, na 

seguinte razão: tíquetes para picolé, um tíquete para pipoca, 100 centos de salgado, 150 

pet de 2L de refrigerante, 40 sacos para lixo 100l, pula-pula, piscina de bolinhas, pintura no 

rosto, brincadeiras diversas. 

Recursos Humanos: Coordenador PTS, Coordenador MOC, Coordenador ESA, Coordenador 

GTR, 04 apoio.  
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Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Encerramento 

das 

Atividades 

2040 famílias 

residentes 

 

01 evento 15° mês 
O evento deve 

ter 3 horas 

01 Evento 

realizado. 

Coordenador  

do PTS 
6 HT Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador  

do MOC 
6 HT 

Coordenador  

do ESA 
6 HT 

Coordenador  

do GTR 
6 HT 

Apoio 24 HT 
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AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

 

Objetivo da atividade:  

  
Realizar a avaliação da intervenção nas quadras QNR 02 a 05, notadamente com as famílias 
que receberam melhoria/unidades habitacionais. 
 
Conteúdo:  
 
Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia e Plano de Regularização Fundiária. 

Matriz de indicadores do Ministério das Cidades. Formulários/Questionários elaborados. 

Metodologia:  

A pesquisa de pós-ocupação deve adotar como referencial a Matriz de Indicadores do 
Ministério das Cidades e será composta pelas seguintes etapas: 
a) Elaboração do instrumento de pesquisa; b) elaboração do plano amostral; c) pré-teste do 
instrumento de pesquisa; d) análise da aplicação do pré-teste; e) capacitação dos aplicadores 
do instrumento de pesquisa; f) Aplicação da pesquisa de pós-ocupação; g) validação dos 
instrumentos preenchidos, digitação e  tabulação dos dados; h) Elaboração das tabelas, 
gráficos e  análises estatísticas, com emissão de relatório específico. 
O teste do instrumento deverá ser com no mínimo 30 unidades habitacionais. 
 A aplicação de questionário deverá ser feita com 323 famílias, definidas como amostra do 
público alvo - intervalo de confiança de 95% e erro esperado de 5%. 
Os dados  coletados deverão ser tabulados e emitido parecer de ánalise dos resultados, de 
modo que os resultados obtidos possam possibilitar a avaliação da intervenção. Sugere-se a 
adoção de 6 pesquisadores, para que cada um pesquise em torno de 55 famílias, num prazo de 
até 5 dias úteis. Estima-se que o questionário tenha de 10 a 12 páginas cada questionário 
familiar. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Materiais: Local para reuniões, 1 mesa, 15 cadeiras no mínimo, 1 noteboock, data show, tela de 

projeção, 03 resma de papel A4,1 impressora, câmara fotográfico, 02 galões de agua , 02 

pacote copos descartáveis 200ml , 1 caixa de canetas, folhas de frequência, 4000 cópias 

(considerando uma amostra estimada de 323 unidades habitacionais, com um instrumento 

entre 10 e 12 páginas)  

Humanos: Coordenador PTTS, Coordenador MOC, Coordenador ESA, Coordenador GTR, 01 

Estatístico, 06 Aplicadores, 02 digitadores. 
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Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Avaliação Pós- 

Ocupação 

2040 famílias 

residentes 

 

01 evento 

Deve acontecer 

no final da 

intervenção 

O evento deve 

ter 3 horas 

01 Evento 

realizado. 

Coordenador  

do PTS 
18 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador  

do MOC 
12 HT 

Coordenador  

do ESA 
12 HT 

Coordenador  

do GTR 
12 HT 

Estatístico 90 HT 

Digitador 72 HT 

Aplicador 323 HT 
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4.3.2 EIXO - ESA EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL 

 

O direito a habitação digna pressupõe mais que um teto e paredes, faz-se 
necessário o acesso a outros bens culturais e direitos sociais, como a educação, a saúde, 
o transporte, o lazer e ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para o 
exercício pleno desses direitos precisamos contar com a participação efetiva dos 
beneficiários, através de um processo educativo e de formação para a apropriação dos 
saberes e da elevação cultural e política resultante do trabalho coletivo e auto-organização, 
com foco no meio ambiente. 
Nesse sentido, as atividades de educação sanitária e ambiental serão parte de um 
processo de educação para a construção do meio ambiente, ecologicamente equilibrado e 
melhores condições de saúde. 

 
OFICINA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
Objetivo da atividade:  

  
Sensibilizar os moradores da QNR 02 a 05 sobre as questões relacionadas aos resíduos 
sólidos. 
 
Conteúdo:  
 
Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. O homem e a produção de lixo. 

Doenças relacionadas ao lixo e seus vetores. Acondicionamento e disposição lixo. Horários de 

coleta. Limpeza da rua e adjacências - responsabilidade de todos. Varrição. Acondicionamento 

do lixo varrido. Evitar a queima do lixo. Lixo e as bocas de lobo. Reciclagem, reutilização e 

redução. Coleta seletiva. Noções de cidadania. 

 

Metodologia:  

 

Devem adotar metodologia participativa e serão realizadas 04 oficinas, com 50 participantes 
cada, sendo uma em cada QNR, com 6 horas aula cada, divididas em dois turnos. Para 
preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores que não estejam inscritos em 
outra atividade de ESA. 
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Recursos/Insumos: 
 
 
Insumos Materiais: Local para as aulas, 1 mesa, 54 cadeiras no mínimo, 1 notebook, data show, 

tela de projeção, câmara fotográfica, 02 resma de papel A4,1 impressora, 08 galão agua, 08 

pacote copos descartáveis, 2 caixa de canetas, folha de frequência, 200 apostilas com no 

máximo 3 páginas cada com  o conteúdo resumido da oficina, 16 refrigerante (4 para cada 

oficina), 14 centos de salgado (3,5 para cada oficina). 

 

Recursos Humanos: Coordenador ESA, 01 Facilitador, 01 apoio. 
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Quadro Eixo ESA relacionadas Atividades, público alvo, metas, cronogramas de execução, duração de atividade, indicadores de resultados, 

recursos humanos necessários, hora técnica e registro da atividade. 

Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Oficina sobre 

resíduos sólidos 

2040 famílias 

residentes 

04 oficinas e 

200 moradores 

participando 

Mês 05 

Cada oficina 

deve ter 6 

horas 

04 oficinas 

realizadas 

80% de 

participação 

Coordenador 

de PTS 
4 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

de ESA 
8 HT 

Facilitador 30 HT 

Apoio 30 HT 
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OFICINA SOBRE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Objetivo da atividade:  

  
Sensibilizar os moradores para o uso racional da água, a preservação e conservação dos 
recursos hídricos. 
 
Conteúdo:  
 
Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. Água como problema futuro 

da humanidade. Ciclo da água. Mananciais e bacias hidrográficas. Águas subterrâneas - 

cuidados no uso. Tratamento da água. Ligações domiciliares água e esgoto. Água e bem 

estar humano. Uso racional da água - evitando o desperdício (torneira, chuveiros, 

descargas, mangueiras, etc.). Tarifas de água e esgoto - tarifa social. Reaproveitamento da 

água. . Esgotamento sanitário: tipos e alternativas. Esgoto a céu aberto. Doenças de 

veiculação hídrica. Noções de cidadania. 

 

Metodologia:  

 

Devem adotar metodologia participativa e serão realizadas 04 oficinas, com 50 
participantes cada, sendo uma em cada QNR, com 6 horas aula cada, divididas em dois 
turnos. 
Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores que receberão 
melhorias/unidades habitacionais e que não estejam inscritos em outra atividade de ESA. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Local para as aulas, 1 mesa, 54 cadeiras no mínimo, 1 notebook, data 

show, tela de projeção, câmara fotográfica, 02 resma de papel A4,1 impressora, 06 galão 

agua, 06 pacote copos descartáveis, 2 caixa de canetas, folha de frequência, 200 apostilas 

com no máximo 3 páginas cada com  o conteúdo resumido da oficina, 16 refrigerante (4 

para cada oficina), 14 centos de salgado (3,5 para cada oficina). 

 

Recursos Humanos: Coordenador ESA, 01 Facilitador, 01 apoio.  
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Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

 

Quantidade de 

horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Oficina sobre 

água e 

esgotamento 

sanitário 

2040 

Famílias 

residentes 

04 oficinas e 

200 moradores 

participando 

Mês 6 
06 horas para 

cada Oficina 

02 palestras 

realizadas 

80% de 

participação 

Coordenador 

PTS 
4 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

de ESA 
8 HT 

Facilitador 30 HT 

Apoio 30 HT 
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OFICINA SOBRE USO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

Objetivo da atividade:  

  
Sensibilizar os moradores para o uso racional da energia elétrica. 
 
Conteúdo:  
 
Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. O que é energia. Uso 

racional da energia. Evitando o desperdício - banho, passagem de roupa, lâmpadas 

acessas, etc. Aparelhos elétricos ecoeficientes. Ligações domiciliares. Energia e bem estar 

humano. Uso racional da água (torneira, chuveiros, mangueiras, etc.). Tarifas de energia - 

tarifa social. Noções de cidadania. 

 

Metodologia:  

 

Devem adotar metodologia participativa e serão realizadas 04 oficinas, com 50 
participantes cada, sendo uma em cada QNR, com 6 horas aula cada, divididas em dois 
turnos. 
Para preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores que receberão 
melhorias/unidades habitacionais e que não estejam inscritos em outra atividade de ESA. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Local para as aulas, 1 mesa, 54 cadeiras no mínimo, 1 notebook, data 

show, tela de projeção, câmara fotográfica, 02 resma de papel A4,1 impressora, 06 galão 

agua, 06 pacote copos descartáveis, 2 caixa de canetas, folha de frequência, 200 apostilas 

com no máximo 3 páginas cada com  o conteúdo resumido da oficina, 16 refrigerante de 2l 

(4 para cada oficina), 16 centos de salgado (3,5 para cada oficina). 

 

Recursos Humanos: Coordenador ESA, 01 Facilitador, 01 apoio.  
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Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Oficina: uso de 

energia elétrica 

2040 

Famílias 

residentes. 

02 oficinas e 

100 moradores 

participando 

Mês 7 

Cada oficina 

deve ter 6 

horas 

02 oficinas 

realizadas 

80% de 

participação. 

Coordenador 

PTS 
2 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

de ESA 
8 HT 

Facilitador 15 HT 

Apoio 15 HT 
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Capacitação dos Agentes Ambientais 

 

Objetivo da atividade:  

  
Capacitar 24 membros da comunidade, preferencialmente, professores que atuam nas 
Escolas da região para atuarem como Agentes Ambientais. 
 
Conteúdo:  
 
Projeto de Trabalho Técnico Social e Plano de Regularização Fundiária. Política Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA/CONDEMA/CONAMA). Noções de Direito Ambiental 

Sociedade, Meio ambiente e Educação, Agente ambiental e mobilização social, Principais 

ecossistemas do Brasil, Principais ecossistemas da região do Distrito Federal e entorno 

Potencialidades dos ecossistemas, Unidades de conservação, Água e Meio Ambiente, 

Tratamento de resíduos, coleta seletiva e reciclagem, Poluição da natureza, Degradação da 

natureza, Sustentabilidade ambiental, Conferência do clima e as metas brasileiras 

Monitoramento ambiental, Qualidade de vida e meio ambiente Desenvolvimento e meio 

ambiente. Noções de cidadania. 

 

Metodologia:  

A metodologia será participativa e vivencial. Ao final da capacitação os participantes 
deverão elaborar um plano de ação, com vistas à replicação dos conteúdos. 
 Obs.: estão previstas 03 horas de trabalho para o Coordenador ESA, 10 horas de trabalho 
para um Facilitador e 10 horas de trabalho para um apoio (planejamento, execução, 
avaliação e relatório).   
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Sala de aula, 1 mesa, 26 cadeiras, 1 notebook, data show, tela de 

projeção, câmara fotográfica, 01 resmas de papel A4, 25 apostilas com no máximo 5 

folhas cada contendo resumo dos conteúdos abordados, 1 impressora, 02 galão agua, 01 

pacotes copos descartáveis, 01 caixa de canetas, 03 refrigerante 2l, 6 biscoitos diversos, 

lista de presença. 

Recursos Humanos: Coordenador ESA, 01 Facilitador e 01 apoio. 



 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                           PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 –CODHAB/DF 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Capacitação de 

agentes 

ambientais 

2040 

Famílias 

residentes. 

Capacitar 24 

agentes 

ambientais 

Realizar 01 

turma de 

capacitação 

Mês 9 
Curso de 8h de 

duração 

Todas as 04 

oficinas 

realizadas 

com  pelo menos  

60% dos 

beneficiários 

participando. 

Coordenador 

PTS 
2 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

de ESA 
4 HT 

Facilitador 10 HT 

Apoio 8 HT 
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OFICINA HIGIENE PESSOAL 

 

 

Objetivo da atividade:  

Realizar oficinas sobre higiene e cuidados pessoais e familiares.  
 
Conteúdo:  
Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. Conceito de Higiene, 

higiene pessoal, higiene pessoal masculina, higiene pessoal feminina, higiene do couro 

cabeludo, higiene coletiva, higiene ambiental, higiene do quarto de dormir, higiene dos 

banheiros, higiene – ácaros, higiene – percevejos, Proteção das mãos, Higiene - Lavagem 

das mãos, higiene – o uso de adornos, higiene de roupas, proteções de cabelo e sapatos, 

Higiene corporal, higiene dos componentes da família, higiene bucal, higiene alimentar, 

Higiene domestica e no trabalho Manipulação de produtos de limpeza, tóxicos ou 

perigosos, Comer, beber e mascar, Cuspir e fumar, Tosse, espirro, limpeza do nariz e uso de 

lenço, Feridas, golpes e uso de faixas, Bons hábitos de higiene. Noções de cidadania. 

 

Metodologia:  

Devem adotar metodologia participativa e serão realizadas 02 oficinas, com 50 
participantes cada, sendo uma pela manhã e outra à tarde, com 8 horas aula cada. Para 
preenchimento das vagas deve-se dar prioridade aos moradores que não estejam inscritos 
em outra atividade de ESA. 
 
Recursos/Insumos: 
Insumos Materiais: Local para as aulas, 1 mesa, 54 cadeiras no mínimo, 1 notebook, data 

show, tela de projeção, câmara fotográfica, 01 resma de papel A4,1 impressora, 02 galão 

agua, 04 pacote copos descartáveis, 2 caixa de canetas, folha de frequência, 50 apostilas 

com no máximo 3 páginas cada com  o conteúdo resumido da oficina, 20 garrafas de 

refrigerante 2l (10 para cada oficina). 

 

Recursos Humanos: Coordenador ESA, 01 Facilitadores e 01 apoio. 
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Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Oficina sobre 

Higiene Pessoal 

2040 

Famílias 

residentes. 

04 oficinas 

200 moradores 

participando 

Mês 10 

Cada palestra 

deve ter 2 

horas 

04 oficinas 

realizadas 

80% participantes 

por palestra 

Coordenador 

PTS 
4 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

de ESA 
8 HT 

Facilitador 12 HT 

Apoio 12 HT 
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MUTIRÃO DE LIMPEZA 

 

Objetivo da atividade:  

  
Realizar mutirões de limpeza nas QNR de 02 a 05. 
 
Conteúdo:  
 
Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. Porque limpar os espaços 

particulares e públicos (sujeira e doenças - Dengue)? Variação, acondicionamento e 

disposição dos materiais varrido e descartável. Noções de cidadania. 

 

Metodologia:  

 

Previamente deve feita a mobilização da população para o mutirão, com divulgação em 
carros de som, convites nas escolas e demais instituições locais. Será realizado um 
mutirão por QNR atendida, com vista a limpeza doméstica (interna e externa), limpeza das 
ruas, limpeza das áreas verdes, limpeza das áreas de convivência comunitária, pintura dos 
meios fios. Cada mutirão deve durar no máximo 4 horas, e ser realizado num sábado ou 
domingo. Antes de iniciar o mutirão deve ser feita uma explanação sobre os objetivos do 
mutirão para os participantes. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Local para apoio, 1 mesa, 15 cadeiras no mínimo, 1 notebook, câmara 

fotográfica, 01 resma de papel A4,1 impressora, 12 galão agua (três para cada evento), 12 

pacote copos descartáveis (três para cada evento), 1 caixa de canetas, folha de frequência, 

120 vassouras para varrição de rua, 8 enxadas, 04 pás, 04 carrinho de mão,120 sacos de 

lixo 100 litros, 32 pet de refrigerante 2l (8 para cada evento) 24 centos de salgado (6 para 

cada evento). 

 

Recursos Humanos: Coordenador PTS, Coordenador Esa, 4 apoio. 
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Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Mutirão de 

Limpeza 

2040 

Famílias 

residentes. 

 

Realizar 04 

mutirões 
Mês 11 

Cada mutirão 

deve ter 6 

horas 

04 mutirões 

palestras 

realizados. 

Coordenador 

PTS 
8 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

de ESA 
72 HT 

Apoio 72 HT 

 

 



 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                           PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 –CODHAB/DF 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

OFICINA PARA CATADORES DE LIXO 

 

Objetivo da atividade:  

  
Realizar uma oficina para catadores de material reciclável. 
 
Conteúdo:  
Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. Catador de materiais 
recicláveis: aspectos legais. O homem e a produção de lixo. Política Nacional de Meio 
Ambiente. Doenças relacionadas ao lixo e seus vetores. Tipos de lixo. Disposição e 
tratamento. Reciclagem, reutilização e redução. Cuidado e tratamentos dos animais. 
Higiene pessoal. Coleta seletiva. Comercialização do material reciclado. Organização para 
a comercialização. Noções de cidadania. 
 
Metodologia:  

 

Deve adotar metodologia participativa e a oficina será realizada, com duração total de 06 
horas, divididas em dois períodos de 3 h cada. 
Obs.: estão previstas 03 horas de trabalho para o Coordenador ESA, 08 horas para o 
Facilitador, 08 horas para o apoio (planejamento, execução, avaliação, relatório) e duas 
horas carro de som. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Local para a palestra, 1 mesa, 55 cadeiras no mínimo, 1 notebook, data 

show, tela de projeção, câmara fotográfica, 01 resma de papel A4,1 impressora, 02 galão 

agua, 02 pacote copos descartáveis (02 por palestra) , 1 caixa de canetas, 55 apostilas 

com o conteúdo abordado na oficina, com no máximo 5 páginas cada. 

 

Recursos Humanos: Coordenador ESA, 01 Facilitador, 01 apoio. 

 

 

 Obs. estão previstas 3 horas de trabalho para o Coordenador ESA (planejamento, 
execução, avaliação, relatório), 8 horas para o apoio para (organização do local, controle de 
presenças, etc.),  2 horas carro de som. 
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Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Oficina para 

Catadores de 

Lixo 

2040 

Famílias 

residentes. 

01 oficina 

até 50  

moradores 

Mês 12 
A oficina deve 

ter 6 horas 

01 oficina 

80% dos inscritos 

participando 

Coordenador 

PTS 
2 HT Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

de ESA 
3 HT 

Facilitador 10 HT 

Apoio 8 HT 

 

 

 



 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                           PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 –CODHAB/DF 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 

 

 

Objetivo da atividade:  

  
Apresentar palestra sobre os conceitos de patrimônio, educação patrimonial e sua 
conservação. 
 
Conteúdo:  
 
 
Projeto de Trabalho Social e Plano de Regularização Fundiária. Conceito patrimônio. 

Patrimônio privado e público.  Patrimônio arquitetônico, arqueológicos, museológicos, 

industriais, históricos, ambientais, culturais, e patrimônio imaterial (crenças, valores, 

folclore, etc.) Educação patrimonial. IPHAN. Danos decorrentes do uso, danos decorrentes 

do tempo. Depredação e pichação do patrimônio - aspectos legais. Conservação 

patrimonial ligada às benfeitorias produzidas com a intervenção.  Noções de cidadania. 

 

Metodologia:  

 

 

Devem adotar metodologia participativa e serão realizadas 4 palestras.  
Distribuir aos moradores apostila com até 3 folhas com os conceitos abordados na 
palestra. 
Recursos/Insumos: 
 
 
Insumos Materiais: Materiais: Local para as palestras, 1 mesa, 110 cadeiras no mínimo, 1 

notebook, data show, tela de projeção, câmara fotográfica, 01 resma de papel A4,1 

impressora, 03 galão agua, 04 pacote copos descartáveis, 1 caixa de caneta, folha de 

frequência, 200 apostilas com no máximo 4 páginas cada com  o conteúdo resumido das 

palestras. 

Recursos Humanos: Coordenador ESA, 01 Facilitador, 01 apoio. 
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Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Conservação 

Patrimonial 

2040 

Famílias 

residentes. 

 

04 palestras 

100 moradores 

por palestra 

Mês 14 

Cada palestra 

deve ter 2 

horas 

04 palestras 

realizadas 

80% participando. 

Coordenador 

PTS 
4 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

de ESA 
6 HT 

Facilitador 10 horas 

Apoio 8 HT 
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4.3.3 EIXO – GTR GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA  

 

O momento histórico hoje vivido exige uma mudança de comportamento do ser 
humano, estimulando-o ao exercício de habilidades para enfrentar os novos e grandes 
desafios do mundo do trabalho. 

 
A questão principal então é como alicerçar, nas comunidades, ações que 

combatam os insucessos presentes nos pequenos empreendimentos formados a partir da 
união de pessoas com objetivos comuns, para que elas construam a história e façam a 
identidade local ser reconquistada, fornecendo a elas a formação necessária para que elas 
possam sentir o quanto podem contribuir para o seu bem-estar e o da sua comunidade. 

 
Os cursos do PTS foram definidos de acordo com limite de recurso previsto e 

considerando a relação custo X benefício, bem como a capacidade do mercado de trabalho 

de absorver a mão de obra que for qualificada. 

 

Capacitar é tornar habilitado para o desempenho de uma função, é qualificar a 

pessoa para determinado trabalho. A importância da capacitação profissional para a vida 

das pessoas encontra-se na possibilidade de acesso às oportunidades de trabalho, que por 

sua vez, têm suas características modificadas a cada dia. 

 

A capacitação não só dá condições para o exercício de determinadas profissões 

como também objetiva preparar para o mundo do trabalho, oferecendo a oportunidade de 

uma melhor adaptação ao mercado competitivo, tanto formal quanto informal, oferecendo-

lhe as possibilidades e alternativas de trabalho e renda.  

 

A escolha dos cursos levou em consideração, além dos dados levantados junto à 

comunidade, a possibilidade de aproveitamento dos novos profissionais no mercado de 

trabalho. 
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CURSO BÁSICO PARA BABÁS 

Objetivo da atividade:   

Qualificar 30 moradoras da QNR para atuarem como babás. 
 
Conteúdo:  
 
Papel e as funções da profissional: Postura e comportamento profissional e social. Ética e 
sigilo profissional. Habilidades e atitudes necessárias ao profissional. Relacionamento 
pessoal. Formação dos hábitos do bebê: sociais, higiênicos, alimentares, emocionais e de 
aprendizagem. Puericultura: banho, higiene do bebê, troca de fraldas, mamada, posição de 
dormir, esterilização dos acessórios usados pela criança, higiene, organização das roupas, 
quarto e brinquedos do bebê. Tratamento médico e acidentes: Riscos e perigos de 
administração de remédios sem a orientação dos pais e ou pediatra. Noções de Primeiros 
Socorros. Prevenção de Acidentes domésticos. Prevenção de Doenças por meio de 
orientação alimentar. Educação e o desenvolvimento da personalidade: Personalidade e 
desenvolvimento psicomotor. Autoridade e limites. Agressividade, birras e mentiras. 
Independência da criança. Autoestima. Recreação e Brincadeiras: estimulação de bebês e 
crianças, brincadeiras e jogos. 
Metodologia:  

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O curso deve adotar metodologia 
presencial e ter no mínimo 60 horas/aula, com 04 horas/aula dia. Sendo possível dentro 
desta carga horária incluir no máximo 10 horas de prática em berçários e ou creches. Os 
aprovados deverão ser certificados. Preferencialmente as vagas devem ser destinadas a 
moradores que possuam ensino fundamental completo. Estes cursos devem ser 
contratados pela empresa executora do PTTS e neste caso a instituição fornecedora do 
curso deverá fornecer os equipamentos e materiais didáticos para as aulas presenciais e 
práticas, local adequado para realização do curso. Serão fornecidos vale transportes para 
os participantes. 
Obs: estão previstas 10 horas para o Coordenador GTR (planejamento, execução, avaliação 
e relatório) e 02 horas para carro de som.  
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 notebook,  papel A4,1 

impressora, câmara fotográfica. Papel A4,1 impressora, câmara fotográfica. 

Recursos Humanos: Coordenador GTR. 
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Quadro Eixo GTR relacionadas Atividades, público alvo, metas, cronogramas de execução, duração de atividade, indicadores de resultados, 

recursos humanos necessários, hora técnica e registro da atividade. 

Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Curso 

Básico para 

Babás 

2040 famílias 

residentes 

2 cursos 

30 participantes 
9 º mês 

60 horas para 

cada curso 

2 cursos 

realizados 

80% participantes 

aprovados 

Coordenador 

PTS 
2 HT 

Relatório Avaliação 

pela Equipe Técnica 

e população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 
Coordenador 

de GTR 
10 HT 
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CURSO BÁSICO DE CUIDADOR DE IDOSO 

 

Objetivo da atividade:  

 Qualificar 30 moradores da QNR para atuarem como cuidadores de idosos. 
 
Conteúdo:  
O idoso na sociedade brasileira: aspectos epidemiológicos e demográficos;  Perfil do idoso 

brasileiro: situação familiar, social, educacional e econômico-financeira; violência e maus-

tratos; Estatuto do Idoso: Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa: benefícios 

previdenciários, assistência social, farmácia popular, caderneta do idoso; Processo natural 

de envelhecimento ou senescência: epidemiologia; fisiologia e alterações naturais neste 

processo; Senilidade e as principais síndromes e alterações que acometem os idosos; 

conceitos e terminologias; Cuidados básicos com o Idoso: incentivo ao autocuidado, 

respeito à autonomia e independência; lazer e ocupações terapêuticas; Lazer e integração 

social do Idoso;  cuidados higiênicos e conforto; atividades físicas, respeito à capacidade 

funcionalidade: vestuário, caminhar, alimentar-se, etc.; nutrição, sono, segurança e fatores 

de risco – prevenção, cuidados e ações em emergências; ; Alimentação do idoso 

(deglutição e disfagias, engasgo, refluxo; Massagem de conforto e profilaxia de escaras. 

Noções de padrões respiratórios e assistência à ventilação; Materiais de apoio cadeiras 

sanitárias, tapetes antiderrapantes, barras de segurança etc.; Auxílio para a locomoção nas 

diversas condições (muletas, andadores, cadeiras de rodas etc.); Noções de manejo 

órteses, próteses, imobilizações, talas etc.; Cuidados de higiene uso adequado de banheiro, 

higiene íntima, higiene bucal, banho e assepsias específicas, sonda etc.; Atitudes para o 

bem estar psicológico do paciente (comunicação, entrosamento, empatia e recursos de 

comunicação alternativa). Finitude e morte; Direitos e deveres dos cuidadores de idosos. 

Ética e sigilo profissional. Habilidades e atitudes necessárias ao profissional. 

Relacionamento pessoal. 

 

Metodologia:  

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O curso deve adotar metodologia 
presencial e ter no mínimo 60 horas/aula, com 04 horas aula/dia.  Os aprovados deverão 
ser certificados. Preferencialmente as vagas devem ser destinadas a moradores que 
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possuam segundo grau completo. (Este curso deve ser contratado pela empresa executora 
do PTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer os equipamentos e 
materiais didáticos para as aulas presenciais e práticas, local adequado para realização do 
curso.). Serão fornecidos vale transportes para os participantes. 
Obs.: estão previstas 10 horas para o Coordenador GTR (planejamento, execução, 
avaliação e relatório) e 02 horas para carro de som. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 notebook, papel A4,1 

impressora, câmara fotográfica. 

 

Recursos Humanos: Coordenador GTR. 
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Atividade 
Publico 

Alvo 

Meta 

 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Curso 

Básico de 

Cuidador de 

Idoso 

2040 

Famílias 

residentes. 

 

2 CURSOS 

30 participantes 
Mês 10 

60 horas para 

cada curso 

 

2 cursos 

realizados 

80% participantes 

aprovados 

Coordenador 

de GTR 

10 Horas 

Técnicas 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 
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CURSO BÁSICO PARA EMPREGADOS DOMÉSTICOS  

Objetivo da atividade:   

Qualificar 30 moradores da QNR para atuarem como empregadas domésticas. 
 
Conteúdo:  
 
Família e sociedade. Ergonomia no trabalho. Saúde e higiene. Acidentes e primeiros 

socorros. Preparo dos alimentos (básico).  Arrumação da mesa (café da manhã, almoço e 

jantar). Equipamentos domésticos. Arrumação e limpeza da casa. Orçamento e finanças 

domésticas. Cuidado e conservação dos móveis. Plantas e animais domésticos. Cuidados 

com o vestuário e aparência pessoal.  Atendimento de telefone e de porta. 

Desenvolvimento e postura profissional. Habilidades e atitudes necessárias ao 

profissional. Direitos e deveres. Ética e sigilo profissional e relacionamento de trabalho. 

 

Metodologia:  

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O curso deve adotar metodologia 
presencial e ter no mínimo 40 horas/aula. Os aprovados deverão ser certificados. 
Preferencialmente as vagas devem ser destinadas a moradores que possuam ensino 
fundamental completo. Estes cursos devem ser contratados pela empresa executora do 
PTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer os equipamentos e 
materiais didáticos para as aulas presenciais e práticas, local adequado para realização do 
curso. Serão fornecidos vale transportes para os participantes. 
Obs: estão previstas 10 horas para o Coordenador GTR (planejamento, execução, avaliação 
e relatório) e 02 horas para carro de som. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 notebook,  papel A4,1 

impressora, câmara fotográfica. 

 

Recursos Humanos: Coordenador GTR. 

 
Obs. estão previstas 10 horas para o Coordenador GTR (planejamento, execução, avaliação 
e relatório) e 02 horas para carro de som. Serão fornecidos vales transporte para os 
participantes.  
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Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Curso 

Básico para 

Empregados 

Domésticos 

2040 famílias 

residentes 

2 CURSOS 

30 participantes 
Mês 10 

40 horas para 

cada curso 

2 cursos 

realizados 

80% participantes 

aprovados 

Coordenador 

PTS 
2 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. Coordenador 

de GTR 
10 HT 
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CURSO BÁSICO DE PEDREIROS 

 

 

Objetivo da atividade:  

  
Qualificar 30 moradores da QNR no curso básico para pedreiro. 
Conteúdo:  
 
 
Ferramentas, materiais, lista de material, fundações, tábuas de perfil, argamassa, antes da 

construção, construir, alvenaria, espessuras de paredes, aparelhamentos, preencher com 

argamassa, juntas diversas. Limpeza da obra. Lista de materiais e orçamento. Leitura de 

plantas. 

 

Metodologia:  

 

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O curso deve adotar metodologia 
presencial e ter no mínimo 80 horas/aula, com 04 horas/aula/dia.  Os aprovados deverão 
ser certificados.  Poderá ser contratada empresa especializada para ministrar o curso 
(com inclusão do material necessário).Estes cursos deve ser contratado pela empresa 
executora do PTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer os 
equipamentos e materiais didáticos para as aulas presenciais e práticas, local adequado 
para realização do curso. Serão fornecidos vale transportes para os participantes. 
Obs.: estão previstas 10 horas para o Coordenador GTR (planejamento, execução, 
avaliação e relatório) e 02 horas para carro de som. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 notebook, 01 resmas de 

papel A4,1 impressora, câmara fotográfica. 

 

Recursos Humanos: Coordenador GTR. 
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Atividade 
Publico 

Alvo 

Meta 

 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Curso 

Básico para 

Pedreiros 

30 

Beneficiários 

das 

2040 

Famílias. 

Realizar 02 

Cursos para 

Pedreiros 

Mês 11 
80 horas para 

cada curso 

2 cursos 

realizados 

80% participantes 

aprovados 

Coordenador 

PTS 
2 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 
Coordenador 

de GTR 
10 HT 
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CURSO BÁSICO DE ELETRICISTA 

 

Objetivo da atividade:  

  
Qualificar 30 moradores da QNR no curso básico para eletricista. 
 
Conteúdo:  
 
 
Conhecendo a eletricidade. Eletrostáticas Grandezas elétricas e suas medidas. Correntes 
elétricas. Resistência elétrica. Potencia elétrica. Energia elétrica. Fontes de eletricidade. 
Componentes elétricos. Circuitos elétricos. Resolução de malhas. Circuitos de correntes 
paralelas e alternadas. Máquinas elétricas. Ferramentas do eletricista. Lista de materiais e 
orçamentos. Leitura de plantas. Limpeza da obra. Ética e sigilo profissional. Habilidades e 
atitudes necessárias ao profissional. Relacionamento pessoal. 
 

Metodologia:  

 

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O curso deve adotar metodologia 
presencial e ter no mínimo 60 horas/aula, com 04 horas aula/dia.  Os aprovados deverão 
ser certificados. Preferencialmente as vagas devem ser destinadas a moradores que 
possuam ensino fundamental completo. Estes cursos devem ser contratados pela 
empresa executora do PTTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá 
fornecer os equipamentos e materiais didáticos para as aulas presenciais e práticas, local 
adequado para realização do curso. Serão fornecidos vale transportes para os 
participantes. 
Obs.: estão previstas 10 horas para o Coordenador GTR (planejamento, execução, 
avaliação e relatório) e 02 horas para carro de som. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 notebook, 01 resmas de 

papel A4,1 impressora, câmara fotográfica. 

 

Recursos Humanos: Coordenador GTR. 
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Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Curso 

Básico de 

Eletricista 

2040 

Famílias 

residentes. 

2 CURSOS 

30 participantes 
Mês 11 

Curso de 60 

horas 

2 cursos 

realizados 

80% participantes 

aprovados 

Coordenador 

PTS 
2 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. Coordenador 

de GTR 
10 HT 
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CURSO BÁSICO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO 

 

Objetivo da atividade:  

  
Qualificar 30 moradores da QNR no curso básico de Bombeiro Hidráulico.  
 
Conteúdo:  
 
 
Noções de hidráulica: pressão e esgotamento. Dimensionamento da tubulação. Nível e 
queda d’água. Materiais hidráulicos e sanitários. Lista de material. Orçamentos. Montagem 
do encanamento (hidráulico e sanitário). Instalação hidráulica – água fria e quente (cpvc e 
cobre), torneiras, chuveiros, registros, piscinas, lavatórios, tanques, eletrodomésticos. 
Instalações sanitárias (vaso, sifão, ralos, etc.). Limpeza da obra.  Leitura de plantas. Ética e 
sigilo profissional. Habilidades e atitudes necessárias ao profissional. Relacionamento 
pessoal. 
 

Metodologia:  

 

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O curso deve adotar metodologia 
presencial e ter no mínimo 40 horas/aula, com 04 horas/aula/dia.  Os aprovados deverão 
ser certificados.   Preferencialmente as vagas devem ser destinadas a moradores que 
possuam ensino fundamental completo. Estes cursos devem ser contratados pela 
empresa executora do PTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer 
os equipamentos e materiais didáticos para as aulas presenciais e práticas, local 
adequado para realização do curso. Serão fornecidos vale transportes para os 
participantes. 
Obs.: estão previstas 10 horas para o Coordenador GTR (planejamento, execução, 
avaliação e relatório) e 02 horas para carro de som. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 notebook, 01 resmas de 

papel A4,1 impressora, câmara fotográfica. 

Recursos Humanos: Coordenador GTR. 

Obs. estão previstas 10 horas para o Coordenador GTR (planejamento, execução, avaliação 
e relatório) e 02 horas para carro de som. 
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Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

Horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Curso 

Básico para 

Bombeiros 

Hidráulicos 

2040 

Famílias 

residentes. 

2 CURSOS 

30 participantes 
Mês 12 

40 horas para 

cada curso 

2 cursos 

realizados 

80% participantes 

aprovados 

Coordenador 

PTS 
2 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. Coordenador 

de GTR 
10 HT 
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CURSO BÁSICO DE PINTOR RESIDENCIAL 

 

Objetivo da atividade:  

  
Qualificar 30 moradores da QNR no curso básico para pintor residencial. 
 
Conteúdo:  
 
 
Estudo das tintas: conceito; preparo; características; acessórios. Preparação da superfície, 
Cuidados gerais e problemas comuns de pintura. Sistema de pintura (tintas de fundo, 
massas, tintas, removedores e desoxidantes). Aplicação (modo correto, problemas 
frequentes). Textura e grafitado. Regra de três e percentagem; conversão de metros em 
centímetros, cálculo do volume; leitura e interpretação de embalagens e catálogos. Lista de 
materiais e orçamento.  Limpeza da obra. Segurança no trabalho. Ética e sigilo profissional. 
Habilidades e atitudes necessárias ao profissional. Relacionamento pessoal. 
 

Metodologia:  

 

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O curso deve adotar metodologia 
presencial e ter no mínimo 40 horas/aula, com 04 horas/aula/dia.  Os aprovados deverão 
ser certificados. Poderá ser contratada empresa especializada para ministrar o curso (com 
inclusão do material necessário). Estes cursos devem ser contratados pela empresa 
executora do PTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer os 
equipamentos e materiais didáticos para as aulas presenciais e práticas, local adequado 
para realização do curso. Serão fornecidos vale transportes para os participantes. 
Obs.: estão previstas 8 horas para o Coordenador GTR (planejamento, execução, avaliação 
e relatório) e 02 horas para carro de som. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 notebook, 01 resmas de 

papel A4,1 impressora, câmara fotográfica. 

 

Recursos Humanos: Coordenador GTR. 
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Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Curso 

Básico de Pintor 

Residencial 

2040 

Famílias 

residentes. 

2 CURSOS 

30 participantes 
Mês 12 

40 horas para 

cada curso 

2 cursos 

realizados 

80% participantes 

aprovados 

Coordenador 

PTS 
2 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. Coordenador 

de GTR 
8 HT 
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CURSO BÁSICO DE ARMADOR DE FERRO 

 

Objetivo da atividade:  

  
Qualificar 30 moradores da QNR no curso básico para armador de ferro. 
 
Conteúdo:  
 
Leitura e Interpretação de Projetos de Fôrmas; Materiais: Noções sobre aço, tipos, 

resistência, seções comerciais (bilotas) e aplicações; Característica das Ferramentas e 

Recursos de Obras; Confecção de armação de ferro;;Montagem de gabaritos de corte e 

dobra de barras de aço; Confecção de ganchos, estribos e emendas; Armação de coluna 

quadrada, retangular e em T; Montagem de armação para fundações, pisos, pilares, 

paredes, vigas, Lages, rampas e escadas; Espaçadores: tipos, importância do cobrimento 

conforme especificação. Lista de materiais e orçamento.  Limpeza da obra. Segurança no 

trabalho. Ética e sigilo profissional. Habilidades e atitudes necessárias ao profissional. 

Relacionamento pessoal. 

Metodologia:  

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O curso deve adotar metodologia 
presencial e ter no mínimo 40 horas/aula, com 04 horas/aula/dia.  Os aprovados deverão 
ser certificados.   Poderá ser contratada empresa especializada para ministrar o curso 
(com inclusão do material necessário). Estes cursos devem ser contratados pela empresa 
executora do PTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer os 
equipamentos e materiais didáticos para as aulas presenciais e práticas, local adequado 
para realização do curso. Serão fornecidos vale transportes para os participantes. 
Obs.: estão previstas 8 horas para o Coordenador GTR (planejamento, execução, avaliação 
e relatório) e 02 horas para carro de som. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 notebook, 01 resmas de 

papel A4,1 impressora, câmara fotográfica. 

 

Recursos Humanos: Coordenador GTR. 

Obs. estão previstas 8 horas para o Coordenador GTR (planejamento, execução, avaliação 
e relatório) e 02 horas para carro de som. 
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Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Curso 

Básico de 

Armador de 

Ferro 

2040 

Famílias 

residentes. 

2 CURSOS 

30 participantes 
Mês 13 

40 horas para 

cada curso 

2 cursos 

realizados 

80% participantes 

aprovados 

Coordenador 

PTS 
2 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. Coordenador 

de GTR 
8 HT 
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CURSO BÁSICO DE GARÇONS 

 

Objetivo da atividade:  

  
Qualificar 30 moradores da QNR no curso básico para garçons. 
 
Conteúdo:  
 
Profissão de garçom. Apresentação e higiene pessoal. Recepção de Clientes. Atenção ao 
cliente durante a sua permanência no estabelecimento. Estar atento ao cliente. Qualidade 
dos serviços. Como arrumar mesas. Como servir os pratos. Como servir as bebidas. Como 
retirar pratos e toalhas usadas. Como limpar as mesas. Como servir sobremesas e cafés. 
Fechando a conta e despedindo-se do cliente. Serviços antes da abertura da casa. Serviços 
pós-fechamento da casa. Atendimento nota 10. A importância do trabalho em equipe. 
Segurança no trabalho. Ética e sigilo profissional. Habilidades e atitudes necessárias ao 
profissional. Relacionamento interpessoal. 
 

Metodologia:  

Serão realizadas duas turmas, de 15 participantes cada. O curso deve adotar metodologia 
presencial e ter no mínimo 40 horas/aula, com 04 horas/aula/dia.  Os aprovados deverão 
ser certificados. Poderá ser contratada empresa especializada para ministrar o curso (com 
inclusão do material necessário). Estes cursos devem ser contratados pela empresa 
executora do PTS e neste caso a instituição fornecedora do curso deverá fornecer os 
equipamentos e materiais didáticos para as aulas presenciais e práticas, local adequado 
para realização do curso. Serão fornecidos vale transportes para os participantes. 
Obs.: estão previstas 8 horas para o Coordenador GTR (planejamento, execução, avaliação 
e relatório) e 02 horas para carro de som. 
 
Recursos/Insumos: 
 
Insumos Materiais: Materiais: Sala de atendimento, 1 mesa, 10 cadeiras, 1 notebook, 01 

resmas de papel A4,1 impressora, câmara fotográfica 

 

Recursos Humanos: Coordenador GTR. 

 
Obs. estão previstas 8 horas para o Coordenador GTR (planejamento, execução, avaliação 
e relatório) e 02 horas para carro de som. 
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Atividade 
Publico 

Alvo 
Meta 

Cronograma de 

execução 

Duração 

da atividade 

Indicador de 

Resultados 

Recursos 

Humanos 

Quantidade de 

horas técnicas 

Sistematização de 

registro da 

atividade 

Curso 

Básico de 

Garçons 

2040 

Famílias 

residentes. 

 

2 CURSOS 

30 participantes 
Mês 14 

40 horas para 

cada curso 

 

2 curso realizado 

80% participantes 

aprovados 

Coordenador 

PTS 
2 HT 

Avaliação pela 

Equipe Técnica e 

população, 

utilizando-se de 

fotos, atas, listas de 

presença, folders e 

relatórios, como 

instrumentos de 

registro. 

Coordenador 

de GTR 

 

 

 

 

8 HT 
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4.4.  PRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO E DIDÁTICO 

A empresa ou Entidade sem Fins lucrativos ficará responsável pela produção, 
reprodução e distribuição de materiais informativos e educativos como: cartilhas, textos, 
fotos, panfletos, convites e convocações, com o objetivo de mobilizar e organizar as 
comunidades envolvidas no processo educativo e de mudança de hábitos e atitudes 
comportamentais. 

Os serviços de produção e reprodução de materiais gráficos de apoio, do tipo 

cartilhas, voltados para o trabalho direto com as famílias, terão as especificações 

conforme orientação da CODHAB. 

4.5.  REGISTRO E SISTEMATIZAÇÃO 
 

Para o registro e sistematização das atividades serão utilizados os mecanismos: 
Folha de frequência, Fotografias, filmagem, atas, depoimentos escritos, diários de campo, 
Relatórios Técnicos, prontuário de atendimento, etc. 

 À Equipe Técnica Social- ETS compete também o registro das atividades (fotos, 
filmagens, atas, listas de presença, registro de avaliações feitas pelos participantes, etc.), bem 
como a elaboração dos relatórios previstos nos normativos que regem o edital. 

 

4.6.  COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DO PROJETO 
 

Percebe-se com outras experiências uma grande dificuldade em mobilizar os 
beneficiários para participar das atividades do TTS. Os motivos são os mais diversos que vão 
do desinteresse à falta de tempo. 

A mobilização exige ações de comunicação em seu sentido mais amplo, por meio 

das relações interpessoais, do diálogo e do bate-papo e por meio de instrumentais 

próprios.  

Dessa forma a ETS utilizará as seguintes estratégias de comunicação: 

 Identificação, sempre que possível, os interesses, expectativas, disponibilidade 
e interesse de participação nas atividades; melhores dias e horários para a 
realização das atividades. 

 

 Distribuição de convites individualizados com antecedência de 5 dias. (para as 
famílias que serão contempladas pelas unidades habitacionais) 

 

 Distribuição antecipada de cronogramas de atividades em locais de grande 
movimento. 
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 Divulgação em locais de grande movimento como escola, comércio, através 
de folders. 

 

 Divulgação através de faixas. 
 

 Divulgação através de carro de som das atividades a serem realizadas. 
 

 Ampla divulgação em todos os meios acima e nas próprias atividades do 
projeto social do centro de referência do Projeto, onde serão realizados os 
plantões sociais. 

 

 Processo constante de monitoramento e avaliação. 
 

Neste projeto serão utilizados os seguintes instrumentos de comunicação: 

 

 Boletins Informativos: Serão confeccionados 5 Boletins Informativos cada um 
terá 1 página (frente e verso) em A3 que serão abordadas informações sobre o 
TTS, sobre as obras e outras informações  a serem definidas durante a 
execução do TTS. 

 

 Faixas: Serão fixadas em locais de grande circulação. 
 

 Convites individualizados: Serão distribuídos para cada atividade com o 
público contemplado com as casinhas e para as atividades com os agentes e 
comissões. 

 

 Cronogramas mensais: Serão fixados em locais de grande circulação. 
 

 Carros de som – serão utilizados carros de som para informar sobre as 
atividades e prestar esclarecimentos sobre o PTTS e as obras. 

 

 Materiais informativos: Serão confeccionadas cartilhas com os temas: 
Utilização e Conservação das benfeitorias; Regularização Fundiária, Liderança 
informações sobre o programa e projeto social entre outros temas.  

 

 
4.7.  AVALIAÇÃO:  

 
A avaliação se constitui em um mecanismo potencialmente gerador de 

conhecimentos sobre a realidade onde se está intervindo, conhecimentos estes que 
subsidiam os atores envolvidos na ação e favorece o aprimoramento da condução de todo o 
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processo. É uma possibilidade para identificação e compreensão dos principais avanços, 
êxitos e ganhos de um trabalho, bem como para o registro dos entraves, problemas e 
dificuldades em relação aos objetivos e ao andamento do Projeto. Requer necessariamente, 
a prévia formulação e hierarquização dos objetivos deste, assim como de critérios ou 
indicadores explícitos para julgá-lo, além de informações válidas e confiáveis, é um 
processo contínuo. 

Deve ser realizada por toda a equipe responsável pela execução e elaboração do 
Projeto e pela comunidade beneficiária do empreendimento. 

Diante do exposto, optou-se por mecanismos de avaliação variados que inclui a 
observação participante, a valorização dos depoimentos dos beneficiários, aplicação de 
instrumentais e dinâmicas de grupo. 

O PTS terá todas as suas ações avaliadas e, ao final, os indicadores e mecanismos 

criados serão checados para que se possam verificar os impactos e resultados da 

intervenção. Após cada atividade, serão aplicadas as avaliações com a participação da 

comunidade, conforme as orientações abaixo: 

 Os eventos de integração serão avaliados em grandes painéis de TNT que 
serão expostos para os beneficiários colocarem seus depoimentos.  

 As demais atividades serão avaliadas através de questionários. 
 

4.7.1 TIPOS DE AVALIAÇÃO 

 

1) Por atividade  

 

1.1 Quando for através de questionários 

 

  As avaliações das atividades serão realizadas ao final de cada uma delas; serão 

divididas em 03 blocos de perguntas: o primeiro bloco pretende analisar a atividade e a 

ETS do ponto de vista de logística e didática. O segundo bloco identificará a apreensão do 

conteúdo e outros aspectos considerados relevantes para a compreensão da situação dos 

beneficiados relacionada ao tema da atividade. Nem todos os itens servirão para mensurar 

a avaliação, mas serão contabilizados e analisados, contribuindo assim, para entender em 

que contexto foi inserido a atividade. Para este bloco será utilizado o percentual de 75% de 

respostas positivas. Serão consideradas respostas positivas as que identificarem 

mudança de hábitos, compreensão de conteúdo, intenção de utilizar as informações 
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repassadas e etc. Para este cálculo será utilizada regra de três simples. O terceiro bloco 

identificará as críticas, os comentários e sugestões dos adquirentes. 

 

1.2 Quando for através de painel de TNT 

 

Os beneficiários serão estimulados a escreverem seus depoimentos acerca da 

atividade realizada. Todos os depoimentos serão listados, e serão verificados aqueles que 

são positivos e os que são negativos. Espera-se que 75% dos depoimentos sejam 

positivos. 

 

1.3 Quando for através de Relatório 

 

Após as visitas as obras, a CAP receberá um relatório que deverá ser preenchido. 

Entre outros aspectos será solicitado que sejam dadas notas de 0 a 10 para alguns 

quesitos da obra. 75% das notas deverão ser acima de 7 para considerarmos que as 

respostas são positivas. Nos relatórios da CAP as questões serão abertas de modo a 

permitir uma análise mais aprofundada do andamento da obra. 

 

1.4 Quando for através de instrumentos ou técnicas alternativas 

 

A ETS poderá utilizar avaliação através de complete as lacunas, desenhos, carinhas, 

cartões, dinâmicas e etc. O parâmetro sempre será o de 75% de aprovação. 

 

 

 

2) Mensal 

 

Todos os meses a ETS fará uma avaliação do período e encaminhará a CODHAB 

através dos Relatórios Parciais, será realizado também um panorama das avaliações das 

atividades por parte dos beneficiários. 



 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                           PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 –CODHAB/DF 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

3) Final 

 

A ETS seguirá as orientações da COTS 2008 quanto à questão da avaliação. Dessa 

forma a ETS estará atenta quando aos pontos: 

 

01. Condução do Trabalho Técnico Social; 
 

02. Participação da população nas atividades; 
 

03. Avaliações realizadas pela população; 
 

04. Formatos associativos e participação dos beneficiários; 
 

05. Percepção de mudanças na qualidade de vida; 
 

06. Coerência das atividades realizadas no período com as realizadas 
anteriormente; 

 

07. Qualidade dos instrumentos de sistematização, registro e documentação das 
atividades; 

 
08.  Compatibilidade das despesas realizadas no período com a composição de 

custos, atividades desenvolvidas e cronograma de desembolso; 
 

10.   Atendimento das pendências; 
 

11. Cumprimento do cronograma de execução; 
 

12. Realização de parcerias; 
 

13. Integração com outros projetos sociais na área de intervenção; 
 

14. Aspectos facilitadores e dificultadores surgidos no decorrer do     processo; 
 

16.  Avaliação das alternativas implementadas para superar os dificultadores. 
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Independente da metodologia utilizada será necessário estar em consonância com os 

indicadores dispostos na Matriz de Avaliação do Ministério das Cidades. 

5. DA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 
 

            Atribuição na Equipe        Formação Acadêmica 

RT-Coordenador da o PTTS Psicologia/Serviço 

Social/Sociologia/Pedagogia, com 

experiência mínima de um ano na condução 

de projetos com população de baixa renda 

e/ou formação complementar compatível 

com área de atuação. 

Coordenador MOC 

Coordenador GRT 

Coordenador ESA 

Facilitador (es) com formação e/ou 

experiência compatíveis para aplicar a 

metodologia, ministrar os conteúdos e 

produzir material didático, conforme 

detalhamento contido nas planilhas do item 

4.3.1, relativamente às seguintes atividades 

previstas no Eixo MOC: Capacitação dos 

Agentes Sociais; oficinas de Convivência e 

Desenvolvimento de Lideranças; Festa do 

Trabalhador. 

Psicologia/Serviço Social/ 

Sociologia/Pedagogia, ou outra formação, 

de acordo com a atividade a ser 

desenvolvida. 

Facilitadores aptos para ministrar as 

atividades previstas nas oficinas de Futebol, 

Capoeira, Artes Marciais e Hip-Hop, 

conforme detalhamento contido nas 

planilhas do item 4.3.1 

Professor de Educação Física ou 

equivalente, conforme exigência para a 

atividade.  

Facilitador (es ) com formação e/ou 

experiência compatíveis para aplicar a 

metodologia, ministrar os eventos previstos 

no Eixo ESA, conforme detalhamento 

contido nas planilhas do item 4.3.2. 

Profissional(is) com formação específica ou 

complementar  compatível  com a atividade 

a ser desenvolvida. 

Apoio (s) MOC /ESA 
Agentes Sociais com formação conforme 

atividade. 

Apoio (s) a mudanças e serviços gerais 1° Grau completo 

Estatístico (1) para a Avaliação PO Estatística 

Digitador (2) para a Avaliação PO Digitação 

Aplicador (6) para a Avaliação PO 2° Grau completo 
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6. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

6.1 DAS EXIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO: 
 

 A CONTRATADA deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do 
Termo de Referência, mediante apresentação de atestado (s) de capacidade 
técnica, expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, nos 
termos do art. 30 da Lei nº 8.666/93.  

 

 Caso a CONTRATADA vencedora do certame não tenha sede no Distrito Federal 
a mesma terá que apresentar DECLARAÇÃO de que caso seja declarada vencedora 
do certame disponibilizará, no prazo de 30 dias após a homologação ou assinatura 
do contrato, escritório no Distrito Federal. 
 
 A CONTRATADA vencedora do certame deverá apresentar DECLARAÇÃO que 
disponibilizará, no prazo de 30 dias após a homologação ou assinatura do contrato, 
os nomes dos profissionais indicados para execução dos serviços, titulação original 
e cópia autenticada do documento comprobatório de registro dos profissionais no 
Conselho de Classe pertinente.  

 
 A CONTRATADA deverá apresentar DECLARAÇÃO fornecida por órgão 
público/Terceiros que tem expertise/conhecimento/habilidade na execução de 
projetos sociais e na condução de trabalhos com grupos diversos e equipes 
multidisciplinares 

 

 A CONTRATADA deverá disponibilizar no mínimo os seguintes materiais e 
equipamentos para a execução do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTS: 
mesas, cadeiras, notebook/computador, impressora e data show, 1 TV, 1 DVD, 
microfone, caixas de som, 1 máquina digital e material de consumo, necessários 
para o atendimento. Caso a CONTRATADA seja declarada vencedora do certame 
deverá apresentar DECLARAÇÃO que disponibilizará, no prazo de 30 dias após a 
homologação ou assinatura do contrato, o atendimento às exigências acima. 

 

 A CONTRATADA deverá ter espaço destinado para o atendimento do Plantão 
Social, e demais serviços demandados pelo PTS deverão funcionar próximos à área 
de atendimento do Projeto. Para o Assistente Social plantonista deverá ser 
garantido um espaço protegido com o sigilo e com a confiabilidade profissional. 
Este espaço físico e respectivo aparelhamento, exceto material de consumo, 
poderão ser utilizados por servidores da CODHAB ou por ela indicados, para as 
atividades de regularização fundiária ou assuntos relacionados ao Projeto. Caso a 
CONTRATADA seja declarada vencedora do certame deverá apresentar 
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DECLARAÇÃO que disponibilizará, no prazo de 30 dias após a homologação ou 
assinatura do contrato, o atendimento à exigência acima. 

6.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

 As empresas ou Instituições privadas sem fins lucrativos deverão garantir que 
os serviços executados sejam realizados com qualidade, atendendo a todas as 
especificações no prazo estabelecido neste termo de referência, cumprindo com as 
orientações realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 
Distrito Federal - CODHAB e submetendo, para apreciação e aprovação, as 
modificações necessárias para realização do produto. 
 
 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 
Assistenciais, Securitárias e Sindicais, de seus contratados, sendo considerada 
como única empregadora, não havendo qualquer vínculo de solidariedade 
empregatícia com a CODHAB.  
 
 Sem prejuízo da exigência mínima acima estipulada, a CONTRATADA deverá 
apresentar uma equipe multidisciplinar mínima composta pelos técnicos de nível 
superior a fim de atender, em quantidade e qualificação compatíveis com a 
execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência. 

 

 Comprovação de que todos os profissionais da equipe técnica possuem 
graduação em áreas de conhecimento relacionadas ao objeto descrito neste Termo 
de Referência, devendo a comprovação ser efetuada mediante a entrega de cópia 
autenticada do diploma/certificado ou declaração fornecida pela instituição de 
ensino superior comprovando a conclusão, contendo, ainda, prova de 
reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação e Currículo de todos os 
profissionais indicados para executar as etapas/atividades previstas.  

 

 Disponibilizar profissionais para o desenvolvimento de atividades no período 
estipulado pelo projeto. 

 
 No caso de diploma/certificado emitido por entidade de ensino no exterior, a 
comprovação far-se-á mediante certificados reconhecidos por instituição 
reguladora do país de origem, autenticados pelos respectivos consulados e 
devidamente traduzidos, para o português, por tradutor juramentado. 

 
 A CONTRATADA deverá garantir a continuidade dos serviços no caso da 
ocorrência de eventuais ausências dos profissionais alocados para realização dos 
serviços, sendo que a substituição de profissionais, se necessária, deverá ser 
efetuada por outros com o mesmo nível/perfil do substituído, devidamente 



 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                           PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 –CODHAB/DF 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

comprovado e no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem prejuízo do 
cronograma de trabalho estabelecido. 

 
 A CONTRATADA deverá apresentar DECLARAÇÃO, caso seja declarada 
vencedora do certame, disponibilizar no prazo de 60 dias após a homologação ou 
assinatura do contrato, os profissionais com os perfis definidos no Termo de 
Referência para ministrar os cursos de qualificação profissional previstos no Eixo 
GTR.  

 

 Produzir materiais didáticos, informativos e cartilhas conforme as orientações 
deste Termo de Referência, sendo obrigatórios os logomarcas do Ministério das 
Cidades, da Caixa Econômica Federal e da SEDHAB/CODHAB. 

 

 Após visitas ao local da realocação deverá ser emitido um relatório situacional 
e encaminhar para CODHAB. 

 
 Atender as solicitações de avaliações e acompanhamento por meio de visitas 
técnicas e pareceres técnicos da CODHAB. 

 
 Manter em suas dependências, todos os documentos comprobatórios da 
execução do contrato, em boa ordem, em local de fácil acesso, em bom estado de 
conservação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição da Contratante, do Governo 
Federal e dos organismos de controle Distritais e Federais. 

 

 

6.3 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

 Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições previstas 
neste Termo de Referência. 
 
 Subsidiar a contratada no que se refere ao cronograma de execução de obras, 
suas etapas e prazos de execução e demais informações indispensáveis à 
elaboração dos produtos objeto do presente termo de referência, dispor de dados 
cadastrais das famílias, de estudos, mapas, etc.  
 
 Monitorar, fiscalizar a execução do Projeto.  
 
 Acompanhar e avaliar e recebimento do produto por meio de executor 
constituído para este fim.   
 
 Avaliar o produto por meio de parecer técnico.  
 



 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                           PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 –CODHAB/DF 

 

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

 Solicitar as adequações, se necessárias, por escrito. 
 
 Verificar se o produto atendeu ao disposto no termo de referência.   

 

6.4 DOS PRODUTOS: 

 Relatório Técnico de conclusão das atividades deve ser entregue segundo o 
formato disposto pelas normas da ABNT, em 03 vias com volumes devidamente 
encadernados, em tamanho A4 e em CD contendo arquivo digital, gerado em 
processador de texto Microsoft WORD, e nas demais linguagens necessárias para 
composição de planilhas, inserção de fotografias, etc. assinado e rubricado em 
todas as páginas pelo Coordenador/a do PTS.  
 
 A CONTRATADA deverá apresentar relatórios mensais com a descrição das 
ações desenvolvidas e anexados os meio de verificação da realização das atividades:   

 
 Cópia das Fichas de Atendimento Individualizado do Plantão Social, para 
controle de demandas e problemas. 
 
 Listas de presença e atas ou relatórios de reuniões 
 

 Registros fotográficos, audiovisuais e outros instrumentos a serem 
sugeridos pela CONTRATADA. 
 

 Fo
lhetos informativos, convocações de reuniões, materiais didáticos e de 
educação popular, distribuídos junto à comunidade. 
 
 Qu
adro Mensal de Planejamento e Acompanhamento de Atividades, com a 
descrição das atividades desenvolvidas, justificativa das atividades previstas e 
não realizadas, ressaltando eventuais elementos que possam incidir no 
planejamento global e da obra. 
 
 Os resultados esperados em cada atividade são parâmetros/indicadores de 
qualidade e quantidade de atendimento, porém não são requisitos obrigatórios 
para comprovar a realização das atividades. 
 
 Registros fotográficos, registros de reuniões, registros de atendimentos, 
planos, atas e outros relatórios que demonstrem as atividades executadas e a 
metodologia desenvolvida, assinados e rubricadas em todas as páginas pelo 
Coordenador do PTTS. 
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7.  QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO DO PROJETO 

 
    

Nome da Atividade 

 MÊS  

 TOTAL  
 SUBTOTAL MÊS 1 ATÉ MÊS 10  

 SUBTOTAL MÊS 11 ATÉ MÊS 

18  
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Atualização de dados socioeconômicos e territoriais                 17.403,83                             -                  17.403,83  

Reunião de validação de atividades                   2.995,06                             -                    2.995,06  

Reunião de apresentação dos projetos à comunidade                 22.033,25                             -                  22.033,25  

Plantão social                 63.677,90                  31.839,00                95.516,90  

Criação da comissão de acompanhamento de projetos                   1.430,65                             -                    1.430,65  

Capacitação da comissão de acompanhamento de 
projetos  

                  1.337,05                             -                    1.337,05  

Reuniões da comissão de acompanhamento de 
projetos 

                17.201,04                  10.750,62                27.951,66  

Boletim da comissão de acompanhamento de projetos                 10.248,42                    6.832,28                17.080,70  

Capacitação dos agentes sociais                   2.994,35                             -                    2.994,35  

Oficina de futebol                 20.545,00                    2.935,02                23.480,02  
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Oficina de capoeira                 13.409,82                    4.469,92                17.879,74  

Oficina de artes marciais                 11.136,60                    6.681,94                17.818,54  

Visitas aos centros olímpicos                 16.517,02                             -                  16.517,02  

Ruas de esporte e lazer                 34.301,59                             -                  34.301,59  

Oficina de hip-hop                   9.656,62                             -                    9.656,62  

Oficina sobre sexualidade, dst/aids                            -                      5.158,75                  5.158,75  

Oficina sobre prevenção de drogas                            -                      5.158,75                  5.158,75  

Oficina sobre convivência e coletividade                   4.379,98                             -                    4.379,98  

Oficina de desenvolvimento de lideranças                   6.107,08                             -                    6.107,08  

Redemocratização dos formatos associativos                            -                      3.265,54                  3.265,54  

Encerramento das atividades                             -                    19.612,20                19.612,20  

Avaliação pós-ocupação                            -                    30.329,84                30.329,84  
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Oficina sobre resíduos sólidos                   8.682,67                             -                    8.682,67  

Oficina: água e esgotamento sanitário                   8.682,67                             -                    8.682,67  

Oficina: uso de energia elétrica                   5.694,67                             -                    5.694,67  

Capacitação agentes ambientais                   2.744,60                             -                    2.744,60  
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Oficina: higiene pessoal                   4.364,34                             -                    4.364,34  

Mutirão de limpeza                            -                    21.320,86                21.320,86  

Oficina para catadores de lixo                            -                      3.159,94                  3.159,94  

Conservação patrimonial                            -                      3.435,10                  3.435,10  
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Curso básico para babás                 22.436,40                             -                  22.436,40  

Curso básico para empregados domésticos                 16.676,40                             -                  16.676,40  

Curso básico para cuidador de idosos                 28.196,40  

 

              28.196,40  

Curso básico para pedreiros                            -                    30.716,40                30.716,40  

Curso básico para eletricista                            -                    27.476,40                27.476,40  

Curso básico para bombeiros hidráulicos                            -                    26.394,00                26.394,00  

Curso básico para pintor residencial                            -                    21.104,40                21.104,40  

Curso básico para armador de ferro                            -                    28.304,40                28.304,40  

Curso básico para garçons                            -                    17.504,40                17.504,40  

TOTAL               352.853,41                306.449,76              659.303,17  

(*)  Despesas indiretas: operacionais, financeiras,  imprevistos,  lucro pressumido, cofins, iss, pis pasep - 25%. 
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8. DA FORMA DE PAGAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
 

8.1 FONTES DE RECURSOS E CUSTOS 

 Para a contratação dos serviços a CODHAB procederá conforme a lei de 
licitações vigente e utilizará como fonte de recursos as rubricas previstas no 
Programa Aceleração do Crescimento- PAC- PPI/Intervenções em Favelas- 
UAS Provisão Habitacional, o Contrato de Repasse nº 0227.247-63/2007.  

 
 A contratada deverá atender ao cronograma físico-financeiro com as 
etapas e os prazos de desenvolvimento, conforme o previsto para a execução 
de todas as atividades constante nos cronogramas de desembolso e de 
atividades. 

 

8.2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

 

 A CONTRATADA apresentará relatório técnico físico financeiro, até o 10° 
dia útil do mês subsequente à realização dos serviços. A CONTRATANTE terá 
10 dias úteis para análise da documentação e do relatório. Se aprovado será 
encaminhado no prazo de 05 dias á CAIXA ECONOMICA FEDERAL para 
análise e aprovação. 

 

 As parcelas serão depositadas à CONTRATADA, após aprovação do 
relatório pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para posterior liberação do 
recurso ao GDF, que será então depositado na conta da CONTRATADA. 

 

 A CONTRATADA terá prazo de 30 dias para apresentar relatório final físico 
financeiro, conforme disposto neste Termo de Referencia. 

 

 Os pagamentos serão realizados conforme fixado no edital, a contar da 
data das apresentações das notas fiscais pela CONTRATADA. Ainda é 
condição para a realização do pagamento que a CONTRATADA apresente a 
CONTRATANTE, em cópias autenticadas ou originais, para a conferência pelo 
servidor, a sua folha de pagamento, as respectivas guias de recolhimento 
previdenciário, sendo que o ISS ficará retido na fonte (exceto para empresas 
optantes do simples). 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROJETO  

 

Nome da Atividade 

 MÊS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  TOTAL  
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 Atualização de dados socioeconômicos e 

territoriais 
17.403,83 

         
17.403,83 

Reunião de validação de atividades 2.995,06 
         

2.995,06 

Reunião de apresentação dos projetos à 

comunidade 
22.033,25 

         
22.033,25 

Plantão social 6.367,79 6.367,79 6.367,79 6.367,79 6.367,79 6.367,79 6.367,79 6.367,79 6.367,79 6.367,79 63.677,90 

Criação da comissão de acompanhamento de 

projetos  
1.430,65 

        
1.430,65 

Capacitação da comissão de acompanhamento 

de projetos   
1.337,05 

        
1.337,05 

Reuniões da comissão de acompanhamento de 

projetos   
2.150,13 2.150,13 2.150,13 2.150,13 2.150,13 2.150,13 2.150,13 2.150,13 17.201,04 

Boletim da comissão de acompanhamento de 

projetos   
3.416,14 

  
3.416,14 

  
3.416,14 

 
10.248,42 
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Capacitação dos agentes sociais 
  

2.994,35 
       

2.994,35 

Oficina de futebol 
   

2.935,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00 20.545,00 

Oficina de capoeira 
    

2.234,97 2.234,97 2.234,97 2.234,97 2.234,97 2.234,97 13.409,82 

Oficina de artes marciais 
     

2.227,32 2.227,32 2.227,32 2.227,32 2.227,32 11.136,60 

Visitas aos centros olímpicos 
   

16.517,02 
      

16.517,02 

Ruas de esporte e lazer 
     

34.301,59 
    

34.301,59 

Oficina de hip-hop 
        

4.828,31 4.828,31 9.656,62 

Oficina sobre sexualidade, dst/aids 
          

- 

Oficina sobre prevenção de drogas 
          

- 

Oficina sobre convivência e coletividade 
    

4.379,98 
     

4.379,98 

Oficina de desenvolvimento de lideranças 
         

6.107,08 6.107,08 

Redemocratização dos formatos associativos 
          

- 

Encerramento das atividades  
          

- 

Avaliação pós-ocupação 
          

- 
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Oficina sobre resíduos sólidos 
    

8.682,67 
     

8.682,67 

Oficina: água e esgotamento sanitário 
     

8.682,67 
    

8.682,67 

Oficina: uso de energia elétrica 
      

5.694,67 
   

5.694,67 

Capacitação agentes ambientais 
       

2.744,60 
  

2.744,60 

Oficina: higiene pessoal 
         

4.364,34 4.364,34 

Mutirão de limpeza 
          

- 

Oficina para catadores de lixo 
          

- 

Conservação patrimonial 
          

- 
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Curso básico para babás 
        

22.436,40 
 

22.436,40 

Curso básico para empregados domésticos 
         

16.676,40 16.676,40 

Curso básico para cuidador de idosos 
         

28.196,40 28.196,40 

Curso básico para pedreiros 
          

- 

Curso básico para eletricista 
          

- 

Curso básico para bombeiros hidráulicos 
          

- 
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Curso básico para pintor residencial 
          

- 

Curso básico para armador de ferro 
          

- 

Curso básico para garçons 
          

- 

TOTAL - - - 
      

76.087,74 352.853,41 

 

(*)  Despesas indiretas: operacionais, financeiras,  imprevistos,  lucro pressumido, cofins, iss, pis pasep - 25% 
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Nome da Atividade 

 MÊS  

11 12 13 14 15 16 17 18  TOTAL  
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Atualização de dados socioeconômicos e territoriais - 
  

- - - - - - 

Reunião de validação de atividades - 
  

- - - - - - 

Reunião de apresentação dos projetos à comunidade - 
  

- 
 

- - - - 

Plantão social 6.367,79 6.367,79 6.367,79 6.367,79 6.367,84 
   

31.839,00 

Criação da comissão de acompanhamento de 

projetos         
- 

Capacitação da comissão de acompanhamento de 

projetos          
- 

Reuniões da comissão de acompanhamento de 

projetos 
2.150,13 2.150,13 2.150,13 2.150,13 2.150,10 

   
10.750,62 

Boletim da comissão de acompanhamento de 

projetos  
3.416,14 

  
3.416,14 

   
6.832,28 

Capacitação dos agentes sociais 
        

- 
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Oficina de futebol 2.935,02 
       

2.935,02 

Oficina de capoeira 2.234,97 2.234,95 
      

4.469,92 

          

          

Oficina de artes marciais 2.227,32 2.227,32 2.227,30 
     

6.681,94 

Visitas aos centros olímpicos 
        

- 

Ruas de esporte e lazer 
        

- 

Oficina de hip-hop 
        

- 

Oficina sobre sexualidade, dst/aids 
 

5.158,75 
      

5.158,75 

Oficina sobre prevenção de drogas 
  

5.158,75 
     

5.158,75 

Oficina sobre convivência e coletividade 
        

- 

Oficina de desenvolvimento de lideranças 
        

- 

Redemocratização dos formatos associativos 
   

3.265,54 
    

3.265,54 

Encerramento das atividades  
    

19.612,20 
   

19.612,20 
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Avaliação pós-ocupação 
     

10.109,95 10.109,95 10.109,94 30.329,84 
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 Oficina sobre resíduos sólidos 
        

- 

Oficina: água e esgotamento sanitário 
        

- 

Oficina: uso de energia elétrica 
        

- 

Capacitação agentes ambientais 
        

- 

Oficina: higiene pessoal 
        

- 

Mutirão de limpeza 21.320,86 
       

21.320,86 

Oficina para catadores de lixo 
 

3.159,94 
      

3.159,94 

Conservação patrimonial 
   

3.435,10 
    

3.435,10 
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Curso básico para babás 
        

- 

Curso básico para empregados domésticos 
        

- 

Curso básico para cuidador de idosos 
        

- 

Curso básico para pedreiros 30.716,40 
       

30.716,40 

Curso básico para eletricista 27.476,40 
       

27.476,40 
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Curso básico para bombeiros hidráulicos 
 

26.394,00 
      

26.394,00 

Curso básico para pintor residencial 
 

21.104,40 
      

21.104,40 

Curso básico para armador de ferro 
  

28.304,40 
     

28.304,40 

Curso básico para garçons 
    

17.504,40 
   

17.504,40 

TOTAL   95.428,89    72.213,42    44.208,37  15.218,56   49.050,68  10.109,95   10.109,95   10.109,94    306.449,76  

(*)  Despesas indiretas: operacionais, financeiras,  imprevistos,  lucro presumido, cofins, iss, pis pasep - 25%
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9. PRÉ-REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 

 As Empresas e ou Entidades Privadas sem fins lucrativas proponentes 
interessadas em participar do processo licitatório deverão deter certificado de 
regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e de regularidade 
em face do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público 
Federal CADIN. 

 

 Não poderão participar: 
 

 Consórcio de instituições/empresas. 
 Instituição/empresa considerada inidônea para contratar com a 
Administração Pública. 
 Instituição/empresa que deixar de atender às condições de habilitação 
jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira. 
 Instituição/empresa que não apresentar qualquer dos documentos ou 
informações solicitadas. 
 Instituição/empresa que apresentar documentos vencidos, incompletos, 
ilegíveis, com emendas, rasuras ou qualquer irregularidade. 

 
 

09. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
 O prazo de vigência do Contrato será de 18 (dezoito) meses a contar da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação em vigor. 
 
 

11. DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Os trabalhos deverão ser iniciados em até 15 (quinze) dias úteis após 
emissão da ordem de serviço, obedecidos aos seguintes prazos de conclusão 
podendo ser prorrogado, ou interrompido temporariamente, a critério da 
CONTRATANTE, e de comum acordo com a CONTRATADA, caso haja 
necessidade, nos estritos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

 
 Será designado um Servidor para fazer o acompanhamento e fiscalização dos 
serviços previstos neste Termo de Referência que deverá manter informada a 
Direção da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – 
CODHAB sobre o cumprimento das determinações previstas. 
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13. DAS PENALIDADES 
 

 A CONTRATADA ficará sujeita às sanções previstas na Lei 8.666/93 e 
demais normas referentes à execução de serviços para a Administração Pública. 

 
14. DO FORO 

 
 A Justiça do Distrito Federal é o foro escolhido para dirimir as dúvidas não 
solucionadas na execução dos serviços previstos neste Termo de Referência 
quando não for encontrada solução administrativa. 
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ANEXO I-A  

Valores Médios 

 

Proposta de Preços para custear a execução de ações do Projeto de Trabalho Técnico Social - 

PTTS, referente ao contrato de repasse nº 227.247/63, firmado entre o GDF e a CAIXA para 

execução de obras e PTTS nas QNR 02,03, 04 e 05, localizadas na Ceilândia/DF. 

     CUSTO DO PROJETO POR NATUREZA DE DESPESAS 

RECURSOS HUMANOS 
Unidade de 

Medida 
Nº  Horas  

Média 

Valor 

Unitário 
Total 

Coordenador PTTS (RT) Hora 240 R$ 120,00 R$ 28.800,00 

Coordenador MOC Hora 625 R$ 105,00 R$ 65.625,00 

Coordenador ESA Hora 135 R$ 105,00 R$ 14.175,00 

Coordenador GTR Hora 102 R$ 105,00 R$ 10.710,00 

Facilitador Hora 487 R$ 100,00 R$ 48.700,00 

Apoio Hora 1106 R$ 50,00 R$ 55.300,00 

Estatístico Hora 105 R$ 100,00 R$ 10.500,00 

Digitador Hora 92 R$ 40,00 R$ 3.680,00 

Aplicador Hora 646 R$ 19,50 R$ 12.597,00 

Sub Total 
  R$ 250.087,00 

 Despesas indiretas: lucro presumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 

25% 
  

R$ 62.521,75 

Total Recursos Humanos 
  R$ 312.608,75 
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RECURSOS MATERIAIS Unidade Quantidade 

Média 

Valor 

Unitário 
Total 

Resma de papel A4 Resma 51 R$ 15,21 R$ 775,71 

Galão 20l água Galão 326 R$ 8,00 R$ 2.608,00 

Copos descartáveis 200 ml Unidade 42170 R$ 0,07 R$ 2.951,90 

Saquinhos de pipoca 50 Gramas Unidade 3300 R$ 0,90 R$ 2.970,00 

Vassouras para varrição Unidade 120 R$ 14,30 R$ 1.716,00 

Enxada com cabo Unidade 8 R$ 34,20 R$ 273,60 

luvas de proteção Unidade 50 R$ 4,00 R$ 200,00 

Carrinho de mão Unidade 4 R$ 149,00 R$ 596,00 

Pas com cabo Unidade 4 R$ 32,00 R$ 128,00 

Sacos para lixo 100l Unidade 205 R$ 0,62 R$ 127,10 

Kit lanche(1 suco de caixa 200 
ml, 1 pão de  queijo, 1 fruta) 

Unidade 1200 R$ 4,50 R$ 5.400,00 

Biscoitos diversos - 500 
GRAMAS 

Pacote 170 R$ 1,79 R$ 304,30 

Refrigerante 2l Garrafa 558 R$ 5,15 R$ 2.873,70 

Garrafa de aguá mineral- 500ml Garrafa 480 R$ 0,92 R$ 441,60 

Medalhas Unidade 33 R$ 7,50 R$ 247,50 

Medalhas de Participação Unidade 88 R$ 6,00 R$ 528,00 

Troféu Unidade 3 R$ 68,50 R$ 205,50 

Coletes de Futebol Unidade 88 R$ 22,25 R$ 1.958,00 

Rede de Futebol Par 2 R$ 189,00 R$ 378,00 

Bola de volei Unidade 4 R$ 36,90 R$ 147,60 

Bolas de Futebol Unidade 24 R$ 49,54 R$ 1.188,96 

Cordão para Batismo (capoeira) Unidade 50 R$ 2,10 R$ 105,00 

Brindes - bicicleta aro 26 Unidade 4 R$ 550,00 R$ 2.200,00 

Brindes - bicicleta infantil Unidade 8 R$ 335,00 R$ 2.680,00 

Brindes Diversos Unidade 150 R$ 5,00 R$ 750,00 
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Frutas/Alimentos Kg 1232 R$ 4,50 R$ 5.544,00 

Picolé Unidade 5000 R$ 1,20 R$ 6.000,00 

Cachorro Quente Unidade 6770 R$ 1,75 R$ 11.847,50 

Prancheta Unidade 6 R$ 8,20 R$ 49,20 

Salgados Cento 146 R$ 42,00 R$ 6.132,00 

Fotografias tamanho 10 cm x 15 
cm 

Unidade 410 R$ 0,70 R$ 287,00 

Tintas Pintura rosto pote com 
50ml 

Unidade 16 R$ 29,90 R$ 478,40 

Pinceis Maquiagem - conjunto 
com 5 unidades cada, 3 pincéis 
para sombra e 2 pincéis para 
blush 

Kit 4 R$ 24,96 R$ 99,84 

Pincel Atômico Unidade 12 R$ 6,20 R$ 74,40 

Cópias folhas 20940 R$ 0,12 R$ 2.512,80 

Canetas (caixa com 50 unidades) Caixa 73 R$ 44,37 R$ 3.239,01 

SubTotal 
 

R$ 68.018,62 

 Despesas indiretas: lucro presumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 

25%  
R$ 17.004,66 

Total Recursos Humanos 
 

R$ 85.023,28 
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SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Média 

Valor 

Unitário 
Total 

Piscina de Bolinhas - De acordo 
com as especificações do In- 
Metro, com dimensão mínima de 
2,00 m x 2,00 m., com estrutura   
metálica   galvanizada   e   
revestida   de  espuma. 

Hora 4 R$ 250,00 R$ 1.000,00 

Pula-Pula - De acordo com as 
especificações do In-Metro, com 
no mínimo de 2,80 m x 3,00 m, 
com estrutura metálica 
resistente, com rede de proteção, 
com escada e com lona de salto 
sem emendas. 

Hora 4 R$ 250,00 R$ 1.000,00 

Cama elástica- De acordo com 
as especificações do In- Metro, 
com dimensão mínima de 2,80 m 
x 3,00 m., com estrutura   
metálica  resistente, com a rede 
de proteção, com escada e com 
lona de s. 

Hora 4 R$ 250,00 R$ 1.000,00 

Locação de onibus- veiculo 
urbano de transporte de pessoas, 
para efetuar o transporte de até 
50 pessoas sentadas. 

Diária 4 R$ 950,00 R$ 3.800,00 

Locação de 1 (um) Imóvel por 15 
meses nas Quadras QNR de 
Ceilândia 

Mês 15 R$ 1.175,00 R$ 17.625,00 

**Divulgação (Entrega de 
Convites) 

Hora 68 R$ 50,00 R$ 3.400,00 

***Vagas Curso Babá Vagas 30 R$ 460,00 R$ 13.800,00 

***Vagas Curso Empregada  
Doméstica 

Vagas 30 R$ 320,00 R$ 9.600,00 

***Vagas Curso Cuidador de 
Idosos 

Vagas 30 R$ 630,00 R$ 18.900,00 

***Vagas Curso de Pedreiro Vagas 30 R$ 660,00 R$ 19.800,00 

***Vagas Curso Eletricista Vagas 30 R$ 600,00 R$ 18.000,00 
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***Vagas Curso Bombeiro Vagas 30 R$ 600,00 R$ 18.000,00 

***Vagas Curso Pintor Predial Vagas 30 R$ 465,00 R$ 13.950,00 

***Vagas Curso Armador de 
Ferragem 

Vagas 30 R$ 660,00 R$ 19.800,00 

***Vagas Curso de Garçom Vagas 30 R$ 360,00 R$ 10.800,00 

Carro de som - veículo 
aparelhado com caixas de som 
para transmitir mensagem 
gravada, com alcance mínimo de 
50 m lineares. 

Diária 78 R$ 150,00 R$ 11.700,00 

Revelação Fotos -A confecção 
das fotos deverá ser efetuada 
com câmera de no mínimo 7 
megapixel e impressão em 
tamanho mínimo de 0,10m X 
0,15m. 

Unidade 627 R$ 0,70 R$ 438,90 

**Vale transporte Unidade 8820 R$ 3,00 R$ 26.460,00 

SubTotal   R$ 209.073,90 

 Despesas indiretas: lucro presumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 

25%   R$ 52.268,48 

Total Recursos Humanos   R$ 261.342,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média 312.608,75 85.023,28 R$ 261.342,38 658.974,40

TOTAL GERAL
RECURSOS 

HUMANOS

RECURSOS 

MATERIAIS

SERVIÇOS DE 

TERCEIROS
CUSTO TOTAL  DO PROJETO



 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO   PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 – CODHAB/DF 

  

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

ANEXO II 

M O D E L O  

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ______________________, sediada no endereço ____________________________, 

telefone/fax nº ______________, por intermédio do seu representante legal 

Sr(a)._________________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que a empresa 

atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos 

licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto Federal nº 5.450, 

de 31/05/2005, adotado no âmbito do DF através do Decreto nº 25.966, de 23/06/2005. 

Declara ainda, que constam inclusos nos preços ofertados todos os tributos, embalagens, 

encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a 

incidir sobre o objeto desta licitação. 

Compromete-se, ainda, o encaminhamento da presente Declaração/Termo, 

devidamente assinado, à CODHAB, no prazo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a 

documentação necessária, no endereço: SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14, Setor 

Comercial Sul, Comissão Permanente de Licitações – 5º Andar – CEP 70.036-918 – 

Brasília/DF.                                               

   Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

 

____________________________ 

Representante Legal 
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A N E X O III 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

(SERVIÇO PREVENDO PRORROGAÇÃO) 

 

Contrato de Prestação de Serviços nº ___/___ - ___, nos 
termos do Padrão nº 04/2002. 

Processo nº __________________. 

Cláusula Primeira – Das Partes 

A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, 

empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com autorização 

legislativa de criação pela Lei 4.020, de 25 de setembro de 2007, integrante da 

Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à Secretaria de 

Estado de Habitação Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal-

SEDHAB, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 09.335.575/0001-30, com sede no Setor 

Comercial Sul, Quadra-06, Bloco “A”, nº 50, 5º andar, Edifício Sofia, Brasília/DF, neste ato 

representado por seu Presidente, GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA, brasileiro, 

casado, portador da cédula de identidade no 305.776, expedida pela SSP/DF e inscrito no 

CPF sob o no 119.788.561-72, residente e domiciliado em Brasília-DF, com autorização da 

Diretoria Executiva da CODHAB/DF, com delegação de competência prevista nas Normas 

de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal 

(Decreto no. 32.598/2010) doravante denominada simplesmente CODHAB/DF, e a 

empresa___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o no.____________________  

com sede___________________________, neste ato representada por seu Diretor, 

__________________,______________, residente e domiciliados nesta Capital, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, CNPJ nº ________________, com sede em 

_________, representada por 



 

 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO   PREGÃO ELETRÔNICO N
o
 008/2015 – CODHAB/DF 

  

SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – 71988-001 Brasília-DF   CPL – TEL: (61) 3214-1830  
www.codhab.df.gov.br 

 

 

 

Folha:      
Processo: 392.006.584/2015 
Mat.: 785-4     Rub.: 

 

Cláusula Segunda – Do Procedimento 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº  ______ (fls. ______), da 
Proposta de fls. ______ e da Lei nº 8.666 21.06.93. 

Cláusula Terceira – Do Objeto 

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços _______________, consoante especifica o 
Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e a Proposta de fls. ______, que passam a integrar 
o presente Termo. 

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução 

O Contrato  será executado de forma _____, sob o regime de ______, segundo o disposto nos 
arts. 6º e 10º  da Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Quinta – Do Valor 

5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______(_______) 
ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei 
Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta 
de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). 

5.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus 
valores, anualmente, reajustados por índice adotado em lei, ou na  falta de previsão 
específica, do IPCA, nos termos do art. 4º do Decreto nº 36.246/2015. 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 

II – Programa de Trabalho:  

III – Natureza da Despesa: 33.90.39 

IV – Fonte de Recursos: 

 6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, 
emitida em _______, sob o evento nº ________, na modalidade ____________. 

Cláusula Sétima – Do Pagamento 

O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 
Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, 
liquidada até ___(_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do 
Contrato. 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 

O contrato terá vigência de ______ meses, a contar da data de sua assinatura, permitida a 
prorrogação na forma da lei vigente. 

Cláusula Nona – Das garantias 

A garantia para a execução do Contrato será prestada na forma de ________, conforme 
previsão constante do Edital. 
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Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal 

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de 
culpa. 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 

I – até o quinto dia útil do mês subseqüente, comprovante de recolhimento dos encargos 
previdenciários, resultantes da execução do Contrato; 

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 

11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas 
decorrentes da prestação de serviço. 

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 

11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual 

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo 
Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a  modificação do objeto. 

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou 
penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações 
orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de 
aditamento. 

13.1 - Das Espécies  

13.1.1 – As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações 
assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em 
conformidade com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 
31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, de 12/07/2006, 
27.069/2006, de 14/08/2006 e Decreto nº 35.831/2014:  

I - advertência;  

II - multa; e 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com 
a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada 
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.  

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada  dentro do prazo de validade de sua 
proposta,  não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não 
superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema 
de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato 
e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade 
da falta cometida; 
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IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

13.1.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

13.2 - Da Advertência 

13.2.1 - A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada 
descumprir qualquer obrigação, e será expedido:  

I - pela COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação 
ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de 
empenho ou assinar o contrato.  

13.3 - Da Multa  

13.3.1 -  A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de 
despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, 
e será aplicada nos seguintes percentuais:  

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas 
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde 
a até 30 (trinta) dias de atraso;  

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a 
critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo 
ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;  

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 
I e II deste subitem;  

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do 
serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 
e 

V- até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo 
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.  

13.3.2 - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, 
§ 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à 
contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
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recebimento da notificação, nos termos do § 3
o
 do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 

seguinte ordem:  

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;  

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

 

13.3.3 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de 
Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 

13.3.4 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de 
expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.  

13.3.5 -  Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:  

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança.  

13.3.6 -  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2 e 
observado o princípio da proporcionalidade.  

13.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante 
em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do 
subitem 13.3.1.  

13.3.8 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 não se aplica nas 
hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.  

13.4 - Da Suspensão 

13.4.1 -  A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar 
de licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação 
na modalidade pregão, ainda suspende o registro  cadastral  da licitante e/ou   contratada no 
Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de 
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de 
acordo com os prazos a seguir:  

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela 
COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, a licitante e/ou 
contratada permanecer inadimplente;  

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido 
no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma 
provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro 
do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na 
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e 
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IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:  

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto 
da licitação;  

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;  

13.4.2 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

I - a COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e  

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação 
ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de 
empenho ou assinar o contrato.  

13.4.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.  

13.4.4 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, 
quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados 
dos pregões.  

13.5 - Da Declaração de Inidoneidade 

13.5.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade 
equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual.  

13.5.2 - A declaração de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecerá em vigor 
enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a 
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após 
decorrido o prazo da sanção.  

13.5.3 - A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do 
Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas 
ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante 
dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.  

13.6 - Das Demais Penalidades 

13.6.1 - As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou 
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades 
para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado 
pela COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, estarão sujeitas às 
seguintes penalidades:  

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, 
por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e  

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5; 

III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.4.3 e 13.4.4. 

13.6.2 - As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas às 

empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais n
o
s 

8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002:  
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I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos;  

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados.  

13.7 - Do Direito de Defesa 

13.7.1 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de 
advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da respectiva notificação.  

13.7.2 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob 
pena de responsabilidade.  

13.7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário;  

13.7.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da 
fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato 
deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: 

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da 
Receita Federal. 

13.7.5 - Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, 
a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação 
no sítio www.comprasnet.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema 
de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito 
Federal, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou 
entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 

13.7.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as 
sanções aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capítulo de penalidades, 
as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei 
nº 8.666, de 1993. 

13.8 - Do Assentamento em Registros 

8.8.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.  

8.8.2 - As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que 
as aplicou.  
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13.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos 

8.9.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 
26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará 
sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo 
descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

13.10 – Disposições Complementares 

 13.10.1- As sanções previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capítulo serão 

aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante. 

13.10.2 – Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente 
no órgão ou na entidade. 

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão amigável 

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, ou seja, de comum acordo, bastando, para 
tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato. 

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão 

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no 
respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 
8.666/93, sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse 
diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

Cláusula Décima Sexta – Dos  débitos para com a Fazenda Pública 

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão 
inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, 
podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. 

Cláusula Décima Sétima – Do Executor 

O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato, que 
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira 
e Contábil. 

Cláusula Décima Oitava  - Da Publicação e do Registro 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser 
providenciado o registro do instrumento no órgão interessado, de acordo com o art. 60 da 
Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Décima Nona – Do Foro 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 
cumprimento do presente Contrato. 

Brasília, _____ de ___________ de 20__ 

Pelo Distrito Federal: 

Pela Contratada: 

Testemunhas: 01. --------------------------------------------         02. -------------------------------------------- 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES  

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 

legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do 

CPF no ........................., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) . 

 

............................................ 

 

(data) 

............................................................ 

(representante) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

..............................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr. (a)........................................., portador(a) da Carteira 
de Identidade nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins 
legais, sob as penas da lei,  de que cumpre os requisitos legais para a qualificação 
como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 
3º, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 
da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no 
§4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(em papel timbrado da empresa) 

Proposta de Preços para custear a execução de ações do Projeto de Trabalho Técnico Social - 

PTTS, referente ao contrato de repasse nº 227.247/63, firmado entre o GDF e a CAIXA para 

execução de obras e PTTS nas QNR 02,03, 04 e 05, localizadas na Ceilândia/DF. 

     CUSTO DO PROJETO POR NATUREZA DE DESPESAS 

RECURSOS HUMANOS 
Unidade de 

Medida 
Nº  Horas  

Valor 

Unitário 
Total 

Coordenador PTTS (RT) Hora 240   

Coordenador MOC Hora 625   

Coordenador ESA Hora 135   

Coordenador GTR Hora 102   

Facilitador Hora 487   

Apoio Hora 1106   

Estatístico Hora 105   

Digitador Hora 92   

Aplicador Hora 646   

Sub Total    

 Despesas indiretas: lucro presumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 

25%    

Total Recursos Humanos    

 
    

RECURSOS MATERIAIS Unidade Quantidade 

Média 

Valor 

Unitário 

Total 

Resma de papel A4 Resma 51   
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Galão 20l água Galão 326   

Copos descartáveis 200 ml Unidade 42170   

Saquinhos de pipoca 50 Gramas Unidade 3300   

Vassouras para varrição Unidade 120   

Enxada com cabo Unidade 8   

luvas de proteção Unidade 50   

Carrinho de mão Unidade 4   

Pas com cabo Unidade 4   

Sacos para lixo 100l Unidade 205   

Kit lanche(1 suco de caixa 200 

ml, 1 pão de  queijo, 1 fruta)  
Unidade 1200   

Biscoitos diversos - 500 

GRAMAS 
Pacote 170   

Refrigerante 2l Garrafa 558   

Garrafa de aguá mineral- 500ml Garrafa 480   

Medalhas Unidade 33   

Medalhas de Participação Unidade 88   

Troféu Unidade 3   

Coletes de Futebol Unidade 88   

Rede de Futebol Par 2   

Bola de volei Unidade 4   

Bolas de Futebol Unidade 24   

Cordão para Batismo (capoeira) Unidade 50   

Brindes - bicicleta aro 26 Unidade 4   

Brindes - bicicleta infantil Unidade 8   

Brindes Diversos Unidade 150   

Frutas/Alimentos Kg 1232   

Picolé Unidade 5000   

Cachorro Quente Unidade 6770   
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Prancheta Unidade 6   

Salgados Cento 146   

Fotografias tamanho 10 cm x 15 

cm 
Unidade 410   

Tintas Pintura rosto pote com 

50ml 
Unidade 16   

Pinceis Maquiagem - conjunto 

com 5 unidades cada, 3 pincéis 

para sombra e 2 pincéis para 

blush 

Kit 4   

Pincel Atômico Unidade 12   

Cópias folhas 20940   

Canetas (caixa com 50 unidades) Caixa 73   

SubTotal   

 Despesas indiretas: lucro presumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 

25%   

Total Recursos Humanos   
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SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Valor 

Unitário 
Total 

Piscina de Bolinhas - De acordo 
com as especificações do In- 
Metro, com dimensão mínima de 
2,00 m x 2,00 m., com estrutura   
metálica   galvanizada   e   
revestida   de  espuma. 

Hora 4   

Pula-Pula - De acordo com as 
especificações do In-Metro, com 
no mínimo de 2,80 m x 3,00 m, 
com estrutura metálica 
resistente, com rede de proteção, 
com escada e com lona de salto 
sem emendas. 

Hora 4   

Cama elástica- De acordo com 
as especificações do In- Metro, 
com dimensão mínima de 2,80 m 
x 3,00 m., com estrutura   
metálica  resistente, com a rede 
de proteção, com escada e com 
lona de s. 

Hora 4   

Locação de onibus- veiculo 
urbano de transporte de pessoas, 
para efetuar o transporte de até 
50 pessoas sentadas. 

Diária 4   

Locação de 1 (um) Imóvel por 15 
meses nas Quadras QNR de 
Ceilândia 

Mês 15   

**Divulgação (Entrega de 
Convites) 

Hora 68   

***Vagas Curso Babá Vagas 30   

***Vagas Curso Empregada  
Doméstica 

Vagas 30   

***Vagas Curso Cuidador de 
Idosos 

Vagas 30   

***Vagas Curso de Pedreiro Vagas 30   

***Vagas Curso Eletricista Vagas 30   

***Vagas Curso Bombeiro Vagas 30   

***Vagas Curso Pintor Predial Vagas 30   
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***Vagas Curso Armador de 
Ferragem 

Vagas 30   

***Vagas Curso de Garçom Vagas 30   

Carro de som - veículo 
aparelhado com caixas de som 
para transmitir mensagem 
gravada, com alcance mínimo de 
50 m lineares. 

Diária 78   

Revelação Fotos -A confecção 
das fotos deverá ser efetuada 
com câmera de no mínimo 7 
megapixel e impressão em 
tamanho mínimo de 0,10m X 
0,15m. 

Unidade 627   

**Vale transporte Unidade 8820   

SubTotal   

 Despesas indiretas: lucro presumido, cofins, iss, csll, pis pasep, ir - 

25%   

Total Recursos Humanos   

 

 

CUSTO TOTAL  DO 

PROJETO 

RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIAIS 

SERVIÇOS DE 

TERCEIROS 

TOTAL 

GERAL 
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Tabela de valores para fins de lançamento no sistema do Pregão Eletrônico - 

COMPRASNET 

 

Serviço Qtd Unidade 
Valor Unitário 

Estimado (R$) 

Valor Total 

Estimado (R$) 

Atividades socioeducativas 

contidas no PTS, que 

abrangem os eixos 

temáticos de Mobilização e 

Organização Comunitária 

(MOC), Educação Sanitária 

e Ambiental (ESA) e 

Geração de Trabalho e 

Renda (GTR), para atender 

as famílias moradoras das 

QNR’s 02 a 05, em 

Ceilândia DF 

01 Serviço 660.935,00 660.935,00 

R$658.974,40 (seiscentos e cinquenta e oito mil novecentos e setenta e quatro reais e 

quarenta centavos) 

 

 

 

 

 

 

 

 


