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EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 008/2017 

 
PROCESSO N° 392.003.157/2017 

 
 A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - 
CODHAB torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicado 
fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, mediante o regime 
de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. 
O presente certame será regido pela Lei no 13.303/2016, no que couber, Lei 89666/93, 
regulamentado pela Lei Complementar no 123/2006, Decretos Distritais: 26.851/2006, Lei 
13.303/2016, e no que couber, a Lei Federal 8.666/1993 e alterações posteriores, quando se tratar 
de serviços contínuos, bem como as demais normas pertinentes aplicáveis ao objeto, observadas 
as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos. 
A Concorrência será realizado em sessão pública e os trabalhos serão conduzidos pela Comissão 
Permanente de Licitação – CPL/CODHAB designada pela Resolução: 100.000.260/2017 de 16 de 
agosto de 2017, página 35 nº 157 do Diário Oficial do Distrito Federal, e, 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; 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; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a adjudicação e 
homologação. 
 
A abertura do certame se dará em 15 (quinze) dias úteis após sua divulgação no Diário Oficial do 
Distrito Federal (DODF) e Diário Oficial da União (DOU), em conformidade com a alínea “a”, inciso 
II do art. 39 da Lei nº 13.303/2016. 
 
O Edital estará disponível no endereço eletrônico  www.codhab.df.gov.br. 
 
Edital: O processo referente ao presente certame está à disposição dos interessados para 
consulta e retirada do respectivo Edital, na sede da Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
do Distrito Federal – CODHAB/DF no endereço SCS, Quadra 06 Lotes 13/14. Bloco A, 6º Andar – 
CEP: 70.306-918. Brasília-DF. O presente Edital poderá ser retirado no site da CODHAB no 
endereço eletrônico http://www.codhab.df.gov.br. 
 
Valor máximo de Contratação: R$ 796.229,55 (setecentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e 
nove reais e cinquenta e cinco centavos). 
 
Data de entrega e abertura dos envelopes: 05 de dezembro de 2017  
Horário: 10h00min (dez horas - horário de Brasília) 
Endereço: SCS – Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco-“A”, 6º andar, Edifício da SEDHAB 
Brasília/DF. 
Credenciamento: das 9h45min horas às 09:59min (Horário de Brasília). 
 

1. DO OBJETO 
1.1. O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços 
para execução do Projeto de Trabalho Social (PTS), contemplando a execução de atividades 
socioeducativas contidas no PTS, que abrangem os eixos temáticos de Mobilização, Organização 
e Fortalecimento Social, Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção, Educação Ambiental e 
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Patrimonial, Desrenvolvimento socioeconômico para atender as famílias moradoras da Região da 
Cidade Estrutural - RA XXV, conforme especificações, serviços e orçamento, contidos no Projeto 
Básico e Anexos. 
1.2. Demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital. 
1.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

1.3.1. ANEXO I – PROJETO BÁSICO; 
1.3.1.1. ANEXO I.a – DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES; 
1.3.1.2. ANEXO I.b – DECLARAÇÃO DE VISTORIA; 

1.3.2. ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 
1.3.3. ANEXO III – DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES 
1.3.4. ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 
1.3.5. ANEXO V – PROPOSTA DE PREÇOS 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta Concorrência as empresas interessadas do ramo de atividade do 
objeto desta licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital. 
2.2. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato 
dela decorrente, as empresas que se enquadrarem nas situações previstas no § 1º, art. 37 e art. 
38 e seus incisos, da Lei 13.303/2016, e: 

Art. 37. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão informar os dados 
relativos às sanções por elas aplicadas aos contratados, nos termos definidos no art. 83, de 
forma a manter atualizado o cadastro de empresas inidôneas de que trata o art. 23 da Lei 
no 12.846, de 1o de agosto de 2013. 
§ 1º O fornecedor incluído no cadastro referido no caput não poderá disputar licitação ou 
participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.  
§ 2º Serão excluídos do cadastro referido no caput, a qualquer tempo, fornecedores que 
demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.  
Art. 38.  Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública 
ou sociedade de economia mista a empresa:  
I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja 
diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;  
II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;  
III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a 
que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem 
os efeitos da sanção;  
IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;  
V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;  
VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 
mesma natureza, de empresa declarada inidônea.  
Parágrafo único.  Aplica-se a vedação prevista no caput:  
I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à 
participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;  
II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  
a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;  
b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam 
a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;  
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c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja 
vinculada.  
III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou 
rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista 
promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses. 
2.2.1. Pessoas físicas não empresárias. 
2.2.2. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  
2.2.3. O autor do Termo de Referência, do Projeto Básico ou executivo, pessoa física ou 
jurídica.  
2.2.4. 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. 

2.2.4.1. É permitida a participação de pessoa jurídica e física em licitação ou em execução 
de contrato unicamente como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão 
ou gerenciamento a serviço da empresa pública e da sociedade de economia mista 
interessada, conforme disposto no § 2º, art. 44 da Lei 13.303/2016. 
2.2.4.2. Para fins de esclarecimento, considera-se participação indireta a existência de 
vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor 
do projeto básico/Termo de Referência, pessoa física, jurídica e o licitante ou responsável 
pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a 
estes necessários. 

2.3. 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. 

2.4. 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).  
 

3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo 
deste Edital, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação - CPL para efetuar seu 
credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade, ou de 
outro documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante os 
procedimentos relativos a este certame. 

3.1.1. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 
não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de 
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do licitante. 

3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do 
estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma 
reconhecida, ou documento equivalente. 

3.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual deve ostentar a 
competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros. 
3.2.2. O instrumento de procuração pública, ou particular com firma reconhecida, deve 
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os 
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demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição 
da empresa ou do registro como empresário individual. 

3.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 
 

4. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 
4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os 
documentos de habilitação e o outro, a proposta de preços. 

4.1.1. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes 
da abertura da sessão pública. 

4.1.1.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, 
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 
 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB 
CONCORRÊNCIA Nº 008/2017 
SESSÃO EM XX/XX/2017, ÀS 10:00 HORAS 

 
4.1.1.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não 
gerarão efeitos como proposta. 

4.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados 
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB 
CONCORRÊNCIA Nº 008/2017 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 
 
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB 
CONCORRÊNCIA Nº 008/2017 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 
 

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01) 
5.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

5.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
5.1.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
5.1.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

5.1.1.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

5.1.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores. 
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5.1.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
5.1.1.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização; 

 
5.1.2. Relativos à Qualificação Técnica: 

5.1.2.1.  
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características 
com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de atestados de Capacidade 
Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em atendimento as 
condições dispostas no item 6 do Projeto Básico, Anexo I deste Edital; 

5.2. À Licitante recomenda-se, antes da licitação: 
I – Vistoriar o local da obra e/ou serviços objeto da licitação, devendo verificar todos os seus 
aspectos quantitativos e qualitativos, bem como as condições necessárias para sua execução. 
II – É facultada a apresentação de Declaração de Vistoria, conforme modelo Anexo I.a a este 
Projeto Básico, assinada por Responsável Técnico da empresa, expressando inteiro 
conhecimento das condições a que se refere o item anterior. 
5.2.1. Compete à empresa fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os 
serviços, dos detalhes, das especificações e dos demais componentes integrantes da 
documentação técnica fornecida pela CODHAB para a execução da obra e/ou serviços. 
5.2.2. Dos resultados desta verificação preliminar, que será feita antes da licitação da obra e 
serviços deverá a empresa dar imediata comunicação por escrito à CODHAB, apontando 
dúvidas e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão às 
normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões 
ou discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 
 
5.2.3. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 

5.2.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou 
de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão 
desta, expedida a menos de 1 (um) ano contados da data da sua apresentação; 
5.2.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

5.2.3.2.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 
5.2.3.2.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive 
com os termos de abertura e encerramento; 
5.2.3.2.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes 
da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial 
ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no SICAF: 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
SG = Ativo Total 
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
  

5.2.3.2.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá 
comprovar que possui patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total 
estimado da contratação ou do item pertinente. 
 

5.2.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
5.2.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
5.2.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
5.2.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa 
de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida 
Ativa da União; 
5.2.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda do DF, do domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
5.2.4.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de 
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias e às 
de terceiros; 
5.2.4.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 
5.2.4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com 
efeitos de negativa. 
5.2.4.8. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 
 

5.2.5. Documentos complementares: 
a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos para a sua habilitação neste certame, (artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993). 
b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 
conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme 
modelo constante no Anexo III, anexo a este Edital. 
 

5.3. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo com o vulto e 
a complexidade de cada item. 
5.4. O licitante que já estiver cadastrado no SICAF, em situação regular, até o terceiro dia útil 
anterior à data da abertura da sessão pública, ficará dispensado de apresentar os documentos 
comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e atualizados. 

5.4.1. Nesta hipótese, o licitante deverá apresentar no envelope relativo à documentação de 
habilitação, declaração expressa de que está cadastrado no SICAF. 
5.4.2. A verificação se dará mediante consulta on-line, quando da abertura dos envelopes, 
devendo o resultado ser impresso, assinado pelos membros da Comissão e por todos os 
representantes dos licitantes presentes e anexado ao processo. 
5.4.3. Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo de 
validade vencido, a Comissão verificará se o documento válido correspondente consta do 
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envelope de habilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal 
das microempresas e empresas de pequeno porte. 
5.4.4. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação. 

5.5. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada 
por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da 
imprensa oficial. 

5.5.1. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, 
gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços. 

 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02) 

6.1. A empresa interessada em participar do certame licitatório deverá apresentar a 
documentação sobre as seguintes condições:  

6.1.1. Ser apresentada em uma via, contendo todas as informações exigidas no modelo do 
Anexo V do Edital, Planilha de Estimativa de Preços item 13 e Quadro resumo do orçamento 
do projeto – item 14 do Projeto Básico, Anexo a este Edital, constando o preço proposto por 
materiais e serviços, expresso em Reais (R$) e o valor global do empreendimento, em 
algarismos arábicos e por extenso, devidamente assinada por quem tenha poderes de 
representação, sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas;  
6.1.2. Indicar a razão social e número de inscrição no CNPJ, nome e identificação de seu 
representante legal e a data de sua apresentação conforme Anexo V;  
6.1.3. Constar o Preço do serviço proposto, que deve incluir o BDI - Benefícios e Despesas 
Indiretas - e computar todos os custos necessários à elaboração e execução do PTS – Projeto 
Tecnico Social, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, despesas cartorárias, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer 
outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais 
serviços. 

6.1.3.1. Indicar e Conter prazo para inicio do serviço de acordo com o constante no Projeto 
Básico, item 17 do Anexo I deste Edital, contados a partir do recebimento da Ordem de 
Serviço. 
6.1.3.2. Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 90 (noventa) 
dias, a contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, 
quando então prevalecerá este prazo. 

6.1.4. Os Orçamentos deverão atender aos seguintes requisitos: 
6.1.4.1.  Os valores monetários deverão ser expressos em Reais (R$), com apenas duas 
casas decimais, desprezando as demais;  
6.1.4.2. O BDI deverá estar expresso em percentual e em Reais (R$). 

6.2. O participante deverá elaborar o seu Orçamento Detalhado, com base neste Projeto Básico e 
seus anexos e na visita para conhecimento das condições locais, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade o levantamento dos serviços, dos quantitativos, e dos demais custos que forem 
necessários para a construção das unidades habitacionais. 
6.3. O Cronograma físico-financeiro do serviço item 15.2 do Projeto Básico deverá representar o 
desenvolvimento previsto para o serviço em relação ao tempo, observando o prazo de execução 
proposto pelo participante, itens, etapas, fases, seus respectivos preços e os pagamentos. 
6.4. Os Cronogramas físico-financeiros, item 15.2 do Projeto Básico, deverão ser 
obrigatoriamente, compatíveis com os prazos de execução propostos pela Contratante e com os 
orçamentos apresentados. 
6.5. O percentual atribuído para cada etapa dos diversos itens deverá ser coerente com a 
complexidade e a interdependência dos serviços, refletindo a proporcionalidade e sequência das 
etapas em relação ao total do item.  
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6.6. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente 
concluídas, o participante seguir o Cronograma físico-financeiro de forma a refletir 
adequadamente o andamento esperado dos serviços.  
6.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da proponente, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob as alegações de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
6.8. O preço dos item e subitem não poderão ser superior ao do estipulado no item 13 do Projeto 
Básico, Anexo I deste Edital. 
6.9. Não sofreram alteração os valores dos item do Eixo IV, pois não são passíveis de redução de 
preço na licitação. 
 
6.10. Cronograma físico-financeiro; 

6.10.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de 
desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços 
pertencentes ao caminho do Projeto de Serviços Sociais. 
6.10.2. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive 
em forma percentual; 

6.10.2.1. Os custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de 
materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, 
compatível com a natureza do objeto; 
6.10.2.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos 
limites estabelecidos na legislação tributária; 

6.10.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 
abertura do certame. 

6.11. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto 
ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, 
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham 
a causar prejuízos aos demais licitantes. 

6.11.1. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação 
da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço 
ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da 
contratação. 
6.11.2. As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, 
com a devida anuência de todos os licitantes. 

6.12. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido 
devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei. 
6.13. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 

7. DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 
7.1. O licitante deverá apresentar separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02, a Declaração 
de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de 
setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, sob pena de desclassificação da proposta. 
7.2. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que pretenderem se beneficiar 
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, 
e na Lei Distrital n° 4.611, de 2011, deverão apresentar a respectiva declaração separadamente 
dos Envelopes de nº 01 e de nº 02. 

7.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer 
das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá 
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usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar 
a respectiva declaração. 
7.2.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado, a Comissão poderá 
consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), 
seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e 
outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela 
ME/EPP/COOP, no exercício anterior, ultrapassa o limite de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 
quatrocentos mil reais), previstos no artigo 2°, inciso III, da Lei Distrital nº 4.611, de 2011. 

7.2.2.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá 
o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela 
recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima 
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A 
e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006. 
7.2.2.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite 
legal, a Comissão indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, 
conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, sem prejuízo 
das penalidades incidentes. 
 

8. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem 
como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

8.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 
perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

8.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 
documentação ou proposta de preços apresentadas.  
8.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - 
Documentos de Habilitação. 

8.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos 
licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso. 

8.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão 
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
8.4.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário. 
8.4.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 
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8.5. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação dos licitantes então será 
verificada, conforme item próprio deste Edital. 

8.5.1. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a 
reunir-se, informando os licitantes. 

8.5.1.1. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os 
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e 
pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase 
de habilitação. 

8.6. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 
desfavorável do recurso.  
8.7. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 
Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos 
os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 
especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

8.7.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes 
ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 
8.7.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não cabe desclassificar o 
licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só 
conhecidos após o julgamento. 

8.8. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio 
deste Edital. 
8.9. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 
desclassificaram. 
8.10. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros 
da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 
 

9. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
9.1. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.1.1. Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou 
devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o 
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de 
pequeno porte. 
9.1.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.2. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 
 

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
10.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

10.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento 
técnico específico na área de competência cabível, através de parecer técnico que integrará o 
processo. 

10.2. Será desclassificada a proposta do licitante que não apresentar a Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da 
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Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 
10.3. Também será desclassificada a proposta que: 

10.3.1. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 
10.3.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 
10.3.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico; 
10.3.4. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos 
demais licitantes; 
10.3.5. Apresentar preços unitários e/ou preço global superiores àqueles constantes da 
Planilha Orçamentária elaborada pelo órgão, ressalvadas as hipóteses admitidas no subitem 
abaixo; 

10.3.5.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico 
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos 
recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro 
exceder o limite fixado no subitem acima, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle 
interno e externo. 

10.3.6. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 
10.3.7. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os 
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 
são compatíveis com a execução do objeto do contrato;  

10.3.7.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto 
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração, ou 
b) Valor orçado pela Administração. 

10.3.7.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias úteis para 
comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do 
inciso III, art. 56 da Lei nº 13.303, de 2016, sob pena de desclassificação. 

10.3.8. Apresentar, na composição de seus preços: 
10.3.8.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil; 
10.3.8.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 
10.3.8.3. Quantitativos de serviços, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a 
unidade do Projeto a ser executado. 

10.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §2º, art. 56 da Lei 
n° 13.303, de 2016. 
10.5. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens 
acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos. 
10.6. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP), que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o 
disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo art. 21 da 
Lei Distrital nº 4.611, de 2011: 

10.6.1. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes 
ME/EPP/COOP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada 
em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP/COOP. 
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10.6.2. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com 
a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado será notificado para, se 
desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da 
primeira colocada. 

10.6.2.1. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste 
Edital, em sessão pública, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da Ata ou da 
intimação do licitante. 

10.6.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes 
ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos 
subitens anteriores. 
10.6.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido 
intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro 
poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 
10.6.5. Classificada a proposta ou lance vencedor durante a etapa de julgamento, a Contratante 
deverá negociar condições mais vantajosas com a licitante responsável pelo lance. 
10.6.6. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta 
apresentada, a ME/EPP/COOP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não 
havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda 
não ME existindo/EPP/COOP participante, permanecerá a classificação inicial. 

10.7. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 
artigo 55 da Lei 13.303, de 2016, assegurando-se a seguinte ordem de preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 

I – Apresentação de nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de 
julgamento; 
II – Prévia avaliação de desempenho contratual das licitantes, desde que exista sistema 
objetivo de avaliação instituído; 
III – Critérios de preferência dispostos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991 e § 2º, art. 3º da Lei 
nº 8.666, de 1993, assegurando preferência aos bens e serviços: 

a) produzidos no País; 
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País. 

10.7.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual 
os licitantes serão convocados. 

10.7.1.1. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes 
empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será 
retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as 
cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes então empatados. 
10.7.1.2. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as 
convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

10.8. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor 
preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, que faça jus ao tratamento diferenciado, 
havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. 

10.8.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida 
pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 
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10.8.2. O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase 
de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo 
da fase recursal. 
10.8.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 

10.9. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação 
na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi 
adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e 
lavrada em ata. 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
13.1. Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade 
competente para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto 
licitado ao licitante vencedor. 
 

14. DO CONTRATO 
14.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 15 (quize) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou 
aceite, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu 
recebimento. 
14.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

14.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF, para 
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das 
condições de habilitação, nos termos do artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, 
bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão 
anexados aos autos do processo.  
14.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista neste Edital. 
14.4. Ao assinar o Contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação 
do projeto básico, sujeitando-se, em caso de alterações contratuais. 
14.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
14.6. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir 
sobre o Contrato. 
 

15. DA GARANTIA 
15.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) 
do valor total do contrato, conforme disposto no art. 70 § 2º da Lei 13.303/2016 a ser comprovada 
no prazo de 10 (dez) dias corridos a partir da data da celebração do contrato, sob pena de 
aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual. 
15.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 
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a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) Seguro-garantia; ou 
c) Fiança bancária. 
15.2.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 
eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas 
e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais. 
15.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) 
do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 
1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à 
diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente 
proposta. 

15.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no Banco de Brasília S/A - 
BRB, mediante depósito identificado a crédito da Contratante. 
15.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem 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 seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda. 
15.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade 
durante a vigência do Contrato. 
15.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
15.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
data em que tiver sido notificada. 
15.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 
período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 
15.9. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

15.9.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas;  
15.9.2. prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato;  
15.9.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;   
15.9.4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas 
pela Contratada. 

15.10. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 
 

16. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
16.1. Nos termos do art. 81 da Lei n° 13.303, de 2016, a Contratada poderá aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

16.1.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento).  
16.1.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor 
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum 
tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos. 

16.2. A diferença percentual entre o valor global do Contrato e o obtido a partir dos custos 
unitários do sistema de referência utilizado na elaboração do orçamento-base da licitação não 
poderá ser reduzida, em favor da Contratada, em decorrência de aditamentos que modifiquem a 
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planilha orçamentária, exceto em casos excepcionais e devidamente justificados, para a 
preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser assegurada a 
manutenção da vantagem da proposta vencedora ante à da segunda colocada na licitação e 
observados, nos custos unitários dos aditivos contratuais, os limites estabelecidos para os custos 
unitários de referência. 
 

17. DA SUBCONTRATAÇÃO 
17.1. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto desta 
Concorrência; 
 

18.  PRAZO DE EXECUÇÃO 
18.1. O PRAZO DE EXECUÇÃO obedecerá às etapas do cronograma físico-financeiro constante do 
item 15.2 do Projeto Básico, devendo qualquer atraso e/ou desvio em relação ao cumprimento 
das etapas previstas serem obrigatoriamente justificado previamente ao executor da Contrato. 
18.2. O PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS será a partir da emissão da ordem de serviço/nota de 
empenho pelo executor/comissão executora do Contrato, incluindo todo o prazo para 
apresentação da Equipe Técnica, se for o caso, análise da demanda indicada pela CODHAB. 
18.3. Sendo necessário e devidamente justificado, os prazos de execução dos serviços, avaliação 
e correção das imperfeições, poderão ser alterados pelo executor da Contrato, desde que 
respeitado o prazo de vigência para execução dos serviços. 
18.4. Os serviços serão executados dentro do prazo de vigência do item 16, observando as etapas 
do cronograma físico-financeiro. 
 

19. DO PREÇO 
19.1. O valor estimado para a contratação é de R$ 796.229,55 (setecentos e noventa e seis mil, 
duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), onde o planejamento do PTS prevê a 
quantia de R$ 159.843,75 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e 
setenta e cinco centavos) de VALOR FIXO e não redutível, destinado ao translado e alimentação 
pagamento dos alunos para os cursos que serão contratados pela CODHAB. 
19.2. Em período inferior a 1 (um) ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo com o art. 
28 da Lei 9.069/95. 
 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico e na 
minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.  
 

21. DO PAGAMENTO 
21.1. O prazo para pagamento será de acordo com item 15 do Projeto Básico, anexo I deste 
Edital.  
21.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 
procedimentos: 

21.2.1. Ao final de cada execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 
através de planilha e memória de cálculo detalhada.  

21.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 
totalidade.  
21.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão 
original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 
correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do valor 
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respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos 
como críticos. 

21.2.2. A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da 
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia 
relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, 
inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada 
procedência legal. 

21.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão 
pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o 
cronograma na etapa subsequente. 
21.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 
executados. 

21.2.3. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo 
detalhada. 

21.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 
Edital. 

21.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, 
bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

a) Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura 
vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, 
nominalmente identificados; 
b) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e 
c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou 
fatura que tenha sido paga pela Administração. 

21.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 
anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 
para a Contratante. 
21.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos 
sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o 
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

21.5.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o 
fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 
providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

21.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 
nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

21.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 
disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 
21.6.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, 
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a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB 
n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

21.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 
conta-corrente, no Banco de Brasília S/A - BRB. 
21.8. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
21.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato. 
21.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a 
seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente 
devido 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = 
(6 / 100) 

365 
N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data 
do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

21.11. As demais condições estão estabelecidas no item 15 do Projeto Básico. 
 

22. DA FISCALIZAÇÃO 
22.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, 
com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no 
Projeto Básico. 

22.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência 
técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra. 

22.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade 
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 
serviços contratados. 
22.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o Contrato. 
22.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante 
encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, 
nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 
22.5. As demais condições estão estabelecidas no item 9 do Projeto Básico. 
 

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
23.1. São os estabelecidos no Projeto Básico e na minuta do Contrato, bem como, neste Edital e 
seus Anexos e na proposta apresentada.  
 

24. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
24.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são 
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos da Lei nº 13.303, de 2016. 
 
 

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


SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.306-918 
CPL: (61) 3214-1830 

www.codhab.df.gov.br 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                                         CONCORRÊNCIA No 008/2017 – CODHAB/DF 

 

25. PENALIDADES 
25.1. Pela inexecução parcial ou total do contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar a 
CONTRATADA, garantida a previa defesa, as penalidades, isoladas ou cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis, conforme arts.82, 83 e 84 da Lei federal nº 13.303/2016 
(Estatuto das Estatais) e Decreto Distrital no 26.851/2006. 
25.2. A recusa da adjudicatária em assinar  o Contrato no prazo estabelecido, a impedirá de 
participar de novas licitações pelo prazo de 12 (doze) meses junto a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacioanal de Brasília – CODHAB-DF, bem como, resultará na aplicação de 
multa de 10% (dez por cento)sobre o valor total máximo; 
 

26. DOS RECURSOS 
26.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, salvo no caso de inversão 
de fases, serão admitidos os seguintes recursos: 

26.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou 
da lavratura da ata de reunião, nos casos de: 

26.1.1.1. habilitação ou inabilitação da licitante; 
26.1.1.2. julgamento das propostas; 
26.1.1.3. anulação ou revogação da licitação; 
26.1.1.4. indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 
cancelamento; 
26.1.1.5. rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos  a que se 
refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666, de 1993; 
26.1.1.6. aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

26.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
26.1.3. No caso de inversão de fases, o prazo referido no item anterior será aberto após a 
habilitação e após o encerramento e do julgamento, abrangendo também o segundo prazo da 
fase de julgamento. 
26.1.4. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, 
no caso de declaração de inidoneidade por decisão do Governador do DF. 

26.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar 
contra-razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
26.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, 
a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo 
fazê-lo subir, devidamente informado.  

26.3.1. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do 
recebimento do recurso. 
 

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
27.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser 
objeto de consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 5 (cinco) 
dias consecutivos anteriores à data de abertura do certame, conforme disposto no §1º, art. 87 da 
Lei nº 13.303, de 2016. 

27.1.1. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de 
consulta, por meio de circular afixada em mural na sede da Comissão e encaminhada a todos 
os interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por 
qualquer motivo não tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no 
resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento. 

27.2. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições 
legais, especialmente da Lei nº 13.303, de 2016, nos seguintes termos: 
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27.2.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração 
responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis; 
27.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder 
a data de abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito 
de recurso. 

27.2.2.1. A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o 
trânsito em julgado da decisão correspondente. 

27.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem 
como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas 
as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos 
envolvidos na execução do objeto desta licitação. 
27.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
27.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nele contidas. 
27.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
27.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação da Comissão em contrário. 
27.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
27.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
27.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo 
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 
27.11. Se houver indícios de conluio entre as empresas participantes ou de qualquer outro ato de 
má-fé, a Comissão de Licitação comunicará os fatos verificados ao Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios, para as providências devidas. 
27.12. É proibido a qualquer empresa participante tentar impedir o curso normal do presente 
processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, 
sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da 
Lei nº 8.666/93. 
27.13. Nenhuma indenização será devida às empresas participantes pela elaboração de proposta 
ou apresentação de documentos relativos à licitação. 
27.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
27.15. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
27.16. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
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27.17. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 
processo, prevalece a previsão do Edital. 
27.18. Os serviços iniciarão somente após solicitação da autoridade competente. 
27.19. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no SCS – Setor 
Comercial Sul, Quadra 06, Bloco-“A”, Lotes 13/14, 6º andar, Edifício da Sedhab, Brasília/DF, nos 
dias úteis, no horário das 08 horas às 11:30 horas e das 14:30 horas às 17:30 horas.  

27.19.1. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.codhab.df.gov.br. 

27.20. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no órgão, situado no endereço no SCS – Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco-“A”, 
Lotes 13/14, 6º andar, Edifício da CODHAB, Brasília/DF, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 
11:30 horas e das 14:30 horas às 17:30 horas. 
27.21. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o 
valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 
32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 
27.22. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 
13.303, de 2016 e, no que couber, na Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais 
eventualmente aplicáveis. 
27.23. Fica Eleito o foro da Justiça do Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas a 
esta licitação, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
Brasília, 06 de outubro de 2017. 

 
 
 
 

___________________________ 
Claylton Ferreira Aragão 

Presidente – CPL/CODHAB 

 
 
 

___________________________ 
Fábio Castelo Branco 

Membro – CPL/CODHAB 
 
 
 

___________________________ 
Claudia Falcão 

Membro – CPL/CODHAB 

 
 
 

___________________________ 
Jefferson Fernandes de O. Filho 

Membro – CPL/CODHAB 
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ANEXO I 

 
PROJETO BÁSICO 

 
 Realização do Trabalho Técnico Social - PTS no Empreendimento Vila Estrutural 
que envolvera 10.000 famílias, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – PPI. 

 

1. DO OBJETO 

 O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada 
em Prestação de Serviços para execução do Projeto de Trabalho Social (PTS), contemplando a 
execução de atividades socioeducativas contidas no PTS, que abrangem os eixos temáticos de 
Mobilização, Organização e Fortalecimento Social, Acompanhamento e Gestão Social da 
Intervenção, Educação Ambiental e Patrimonial, Desenvolvimento socioeconômico para atender 
as famílias moradoras da Região da Cidade Estrutural - RA XXV. Todavia, o projeto será encerrado 
com a pesquisa de pós-intervenção. 
 Trata-se do Projeto de Trabalho Social - PTS, vinculado ao Contrato de Repasse nº 
0227.246-59/2007, firmado em firmado em 06 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, visando à transferência de recursos para implementação do Projeto Integrado 
Vila Estrutural - PIVE que passa a ser regido pela Lei nº 11.578 de 26/11/2007, no Decreto nº 
6.276 de 28/11/2007, e pela IN nº 29 de 25/06/2007, do Ministério das Cidades, que regulamenta 
a Ação de Apoio a Estados, Distrito Federal e Municípios na implantação de Ações de Saneamento 
Integrado em Áreas Precárias e a Ação Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários 
incluídos nos Projetos Pilotos de Investimento do Governo Federal, por meio do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) – PPI Favelas. 
 A empresa ganhadora do certame deverá atender às especificações técnicas, 
planilha orçamentária, cronograma de atividades, cronograma físico-financeiro e demais normas 
estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 

2. DA JUSTIFICATIVA  

 A contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços, de caráter não 
continuados, para execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) reprogramado, justifica-se em 
razão de que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, não 
possui em seu quadro, 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 deste edital, 
para execução das ações socioeducativas abrangendo as etapas do Trabalho Social (TS), objeto 
desse Projeto Básico. 
 

3. DOS OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS GERAIS 
 Promover o exercício da participação cidadã mediante trabalho informativo e 
educativo, que favoreça a organização comunitária, educação sanitária, ambiental e patrimonial, 
planejamento e gestão do orçamento familiar e geração de trabalho e renda, visando à melhoria 
da qualidade de vida das famílias beneficiadas e a sustentabilidade dos empreendimentos. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir o universo das famílias beneficiadas, realizar o cadastro físico e sócio econômico 
censitário das famílias, especializar as informações da pesquisa com o Sistema de 
Informações Geográficas (SIG), Produzir um retrato das famílias, permitir o congelamento da 
área e subsidiar os estudos setoriais. 

 Assegurar as condições de acompanhamento e participação da comunidade em todas as 
fases, garantindo especialmente o acesso à informação; estabelecer com as famílias uma 
relação de confiança, garantindo a transparência sobre as informações e sobre o motivo de 
determinadas propostas dos projetos. 

 Informar e orientar aos moradores sobre os projetos e as intervenções, bem como 
providenciar os encaminhamentos para a solução de demandas e necessidades específicas da 
população, inclusive tarifas sociais, convidar para as atividades e esclarecer àqueles que 
faltaram sobre os temas abordados. 

 Desenvolver e incentivar a integração, o convívio, o debate e o exercício físico. 
 Realizar evento de encerramento das atividades do PTS e apresentar o resultado da 
pesquisa de pós-ocupação. 

 Revelar o nível de satisfação da população beneficiada com as ações e obras executadas. 

 Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades do Projeto Social e obras de 
engenharia, bem como elaborar o relatório de execução do PTS. 

 Despertar nas famílias a compreensão dos cuidados com a saúde para mudança de hábitos 
e interesse na prevenção de doenças. 

 Fomentar o fortalecimento de cooperativas e /ou associações de catadores, Capacitar para 
a inclusão no mercado de trabalho. 

 Refletir sobre educação ambiental e tudo o que possa remeter à prática da reciclagem como 
gesto de civilidade; incentivar a cultura de altruísmo, a noção de cidadania e discutir papéis na 
sociedade refletindo sobre direitos e deveres na relação com o outro e consequentemente no 
cotidiano. 

 Proporcionar o conhecimento necessário para que as pessoas sejam capazes de planejar 
sua vida financeira e organizar seu orçamento familiar. 
 

4. ATIVIDADES DO PROJETO 

 As atividades do projeto estão separadas por eixo, conforme descrito abaixo, e 
detalhadas no Anexo I.a. 
 
4.1. EIXO I – MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL 
 As atividades de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social visam 
principalmente o fortalecimento da comunidade, dos segmentos sociais e seus processos de 
organização e decisão por meio de diferentes ações de caráter socioeducativo, informativo e 
organizativo, como por exemplo: diagnóstico socioeconômico, plantão social, oficinas, boletins 
informativos, entre outros. A divulgação de informações de interesse coletivo é de fundamental 
importância durante todo o projeto e merece ênfase nesta fase, de forma a garantir o 
envolvimento da comunidade em todas as atividades do projeto social. Estas ações, além de 
estimular a mobilização, possibilitam o exercício do controle social por parte dos beneficiários que 
poderão verificar o andamento dos projetos, esclarecer dúvidas e propor soluções para os 
possíveis problemas encontrados. 

 
Eixo Atividades 

Mobilização, Organização 
e Fortalecimento Social 

Conhecimento da área de intervenção 
Apresentação do Programa e do Projeto de Trabalho Social – PTS 
Plantão Social 

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


SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.306-918 
CPL: (61) 3214-1830 

www.codhab.df.gov.br 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                                         CONCORRÊNCIA No 008/2017 – CODHAB/DF 

 

Oficina no Ritmo Certo 
Oficina de Liderança e empreendedorismo 
Encerramento PTS 

 
4.2. EIXO II - ACOMPANHAMENTO E GESTÃO SOCIAL DA INTERVENÇÃO  
 Esse eixo prevê a o acompanhamento contínuo do PTS no decorrer de sua 
execução, visando avaliar as estratégias de intervenção, divulgação e participação social da 
comunidade possibilitando melhor aproveitamento das propostas apresentadas pelo projeto, e 
propõe evidenciar os ganhos comunitários após a intervenção realizada. 
 

Eixo Atividades 

Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção 
Pesquisa Pós-Ocupação 

Monitoramento e Avaliação 
 
4.3. EIXO III – EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL 
 
 O direito à 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 ambiental e patrimonial serão parte de 
um processo de educação para a construção do meio ambiente, ecologicamente equilibrado e 
melhores condições de saúde. As ações devem ser realizadas em parceria com as lideranças 
comunitárias. 
 

Eixo Atividades 

Educação Ambiental e 
Patrimonial 

Projeto Saúde é Vida 
Fortalecimento dos Catadores da Estrutural 
Oficina “O lixo no lugar certo” 
Palestra sobre Planejamento e Gestão do Orçamento Familiar 

 
4.4. EIXO IV – DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 
 A questão principal 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 o 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.  
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 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.  

Os cursos previstos neste eixo serão desenvolvidos por organizações das 
entidades corporativas pertencentes ao Sistema “S” (SENAI, SENAC), através de convenio a ser 
realizado pela CODHAB.  

No que diz respeito a este eixo a empresa especializada em Prestação de Serviços 
para execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) contratada, será responsável por mobilizar, 
divulgar, matricular e acompanhar os participantes do curso, verificar presença e realizar visita 
domiciliar em caso de falta, bem como será responsável por efetuar o crédito de passagem em 
Cartão de Vale Transporte e entregar no local de realização do curso os lanches adquiridos para 
tal finalidade. Ressalta-se que o valor destinado para esta finalidade, R$15,00 (Quinze reais), é 
para cobrir despesas com transporte no valor de R$10,00(Dez reais) e lanche de R$5,00 (Cinco 
reais), por dia, por aluno para deslocamento às atividades do curso, podendo haver glosas caso 
não seja preenchido o número mínimo de participantes no curso. O referido valor foi colocado 
como fixo, visto que os locais de ofertas dos cursos são diversos. 
 

5. DOS SERVIÇOS 

1) Relatório Técnico de conclusão das atividades deve ser entregue segundo o formato disposto 
pelas normas da ABNT e Caderno de Orientação Técnico Social - COTS, em 03 vias com volumes 
devidamente encadernados, em tamanho A4 e em CD contendo arquivo digital, inserção de 
fotografias, etc, assinado e rubricado em todas as páginas pelo Coordenador (a) do PTS.  
2) A CONTRATADA deverá apresentar relatório mensal (impresso e em arquivo digital) 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. 
 Folhetos informativos, convocações de reuniões, materiais didáticos e de educação popular, 
distribuídos junto à comunidade. 
 Cronograma 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. 

 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 rubricados em todas as páginas pelo Coordenador do PTS. 
 O objeto será recebido parcialmente, conforme cronograma físico-financeiro, quando da 
conclusão parcial das etapas das atividades socioeducativas contidas no Projeto de Trabalho 
Social-PTS; 
 Caso haja necessidade de implementação de correções ou alterações a CONTRATADA terá 
02(dois) dias, contados da rejeição da fase pela CONTRATANTE, para sua execução.  
 Os documentos deverão ser assinados por todos os integrantes da equipe de execução dos 
trabalhos. 
 Os produtos de cada fase serão recebidos definitivamente, por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação 
do objeto aos termos contratuais, bem como a ocorrência ou não de qualquer pendência 
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quanto ao objeto contratado, observado o disposto no art.69 da Lei nº 8.666/93, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 5.1. da presente Cláusula.  
 O objeto contratado será rejeitado caso esteja em desacordo com as normas e diretrizes 
constantes do Projeto Básico e do Contrato e seus Anexos, devendo a CONTRATANTE 
formalizar a ocorrência por meio de documento escrito, no qual se apontarão as razões para 
não emiti-lo, indicando as falhas e pendências verificadas. 
 Em aso de rejeição total/parcial do objeto contratado, ou, ou nas hipóteses de 
descumprimento de outras obrigações contratuais avaliadas quando do recebimento, ficará a 
CONTRATADA sujeita à aplicação das sanções administrativas cabíveis, bem como do ônus 
destas decorrentes. 

 A concessão do prazo estabelecido pela substituição e/ou cumprimento das determinações 
não impede a aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

 Os prazos previstos poderão ser prorrogados, caso ocorram algum dos motivos previstos no 
§1º do artigo 57 da lei n.º 8.666/93, devidamente autuados. 
 O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 Ao final de cada evento deverá ser entregue a relação de participantes (listas de presença), 
com dados completos e fidedignos dos participantes, tais como nome completo, cargo, 
endereço e telefone.  
 

5.1. PRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO E DIDÁTICO 
 A empresa ficará responsável pela produção, reprodução e distribuição de materiais 
informativos e educativos como: textos, fotos, filmagens, panfletos, folders, cartazes, faixas 
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. 
 
5.2. 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, cópias (frente e verso) de certificados dos cursos 
ofertados, de todos os participantes, e deverão compor os relatórios mensais bem como o 
relatório final. 
 À Equipe Técnica Social - ETS compete também o registro das atividades que dever 
(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. 
 
5.3. COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DO PROJETO 
 Percebe-se com outras experiências uma grande dificuldade em mobilizar os 
beneficiários para participar das atividades do PTS. 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. A 
mobilização da comunidade é fundamental para o sucesso do projeto e será cobrada da empresa 
que deverá cumprir a meta mínima de público alvo de cada atividade, podendo sofrer glosa 
financeira parcial ou total, caso não haja adesão da comunidade. 
Dessa forma a ETS utilizará as seguintes estratégias de comunicação: 

 Identificação, sempre que possível, dos interesses, expectativas, disponibilidade e interesse 
de participação nas atividades; melhores dias e horários para a realização das atividades; 
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 Distribuição de convites individualizados, com antecedência de 7 (sete) dias.  
 Distribuição antecipada de cronogramas de atividades em locais de grande movimento; 
 Divulgação em locais de grande movimento como escola, comércio, igrejas, utilizando 
folders, flyers ou panfletos; 
 Divulgação por meio de carro de som das atividades a serem realizadas; 
 Processo constante de monitoramento e avaliação. 

 
Neste projeto serão utilizados os seguintes instrumentos de comunicação: 

 Carros de som: Serão utilizados carros de som (quando previsto no orçamento de cada 
atividade) para informar sobre as atividades e prestar esclarecimentos sobre o PTS e as obras; 
 Mídias alternativas como Facebook, Whatsapp, Rádio Comunitária, etc; 

 Materiais informativos: Serão confeccionados cartazes, faixas, panfletos e folders com os 
temas referentes aos eixos.  
 

5.4. 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 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: 
 

5.4.1. TIPOS DE AVALIAÇÃO 
 POR ATIVIDADE  

1.1 USO DE QUESTIONÁRIO 
 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 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 USO DE RELATÓRIO 
 Após o término das atividades, será realizada a pesquisa de pós-intervenção. Entre 
outros aspectos serão solicitado que sejam dadas notas de 0 a 10 para alguns quesitos de 
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avaliação. 75% das notas deverão ser acima de 7 (sete) para considerarmos que as respostas são 
positivas. Nos relatórios as questões serão abertas de modo a permitir uma análise mais 
aprofundada da intervenção do projeto. 
 

1.3 USO DE INSTRUMENTOS OU TÉCNICAS ALTERNATIVAS 
 A ETS poderá utilizar avaliação do tipo complete as lacunas, desenhos, cartões, 
dinâmicas e etc. O parâmetro sempre será o de 75% de aprovação. 
 

5.4.2. AVALIAÇÃO MENSAL 
 Todos os meses a ETS fará uma avaliação do período e encaminhará a CODHAB 
por meio dos Relatórios Parciais e será realizado também um panorama das avaliações das 
atividades por parte dos beneficiários. 
 

5.4.3. AVALIAÇÃO FINAL 
 A ETS seguirá as orientações da Portaria 21 de 2014, do Ministério das Cidades, 
quanto à questão da avaliação e deve estar atenta quanto aos seguintes pontos: 

 Condução do Trabalho Técnico Social; 

 Participação da população nas atividades; 
 Avaliações realizadas pela população; 

 Formatos associativos e participação dos beneficiários; 
 Percepção de mudanças na qualidade de vida; 
 Coerência das atividades realizadas no período com as realizadas anteriormente; 

 Qualidade dos instrumentos de sistematização, registro e documentação das atividades; 
 Compatibilidade das despesas realizadas no período com a composição de custos, 
atividades desenvolvidas e cronograma de desembolso; 

 Atendimento das pendências; 
 Cumprimento do cronograma de execução; 
 Realização de parcerias; 

 Integração com outros projetos sociais na área de intervenção; 
 Aspectos facilitadores e dificultadores surgidos no decorrer do processo; 

 Avaliação das alternativas implementadas para superar as dificuldades Independentes da 
metodologia utilizada será necessário estar em consonância com os indicadores dispostos na 
Matriz de Avaliação do Ministério das Cidades. 

 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA 

 
  A empresa licitante deverá ter entre as suas finalidades o Trabalho Social ou atividades 
correlatas e possuir experiência comprovada na área objeto desta licitação.  

 Deverá apresentar comprovante de registro ou inscrição da licitante, perante o Conselho 
Regional de Serviço Social – CRESS, ou Conselho Regional de Psicologia – CRP ou Conselho 
Regional de Administração – CRA, sediado na região da sede da licitante. 

 Deverá possuir Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito 
público, com comprovação por meio de contrato assinado à época da execução. Deverá 
comprovar, também, a execução de serviços pertinentes a esta licitação, em pelo menos 01 
(um) Projeto de Trabalho Social em intervenções de habitação ou saneamento, que somem no 
mínimo 500 (quinhentas) famílias atendidas. 

 

7.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 Poderão participar deste procedimento as empresas interessadas cujo objeto social 
seja compatível com a prestação dos serviços técnicos sociais especializados, que possua 
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experiência em execução de Projeto de Trabalho Social - PTS, e que comprovem possuir os 
requisitos exigidos neste Projeto Básico.  
Não será admitida neste credenciamento a participação de empresas:  

 Em recuperação judicial/extrajudicial, em processo de falência, sob concurso de credores, 
em dissolução ou em liquidação;  
 Que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a CAIXA ou que tenham sido 
declaradas inidôneas pela Administração Pública, no âmbito federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação; 
 Que estejam reunidas em consórcio, ainda que controladoras coligadas ou subsidiárias 
entre si;  
 Que possuam administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõe 
seu quadro técnico caso sejam familiares (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou 
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) de detentor de cargo 
comissionado na CAIXA.  

 Para o credenciamento, as empresas interessadas terão que apresentar toda a 
documentação elencada nos subitens abaixo, cumprindo os requisitos legais relativos a:  

 Habilitação jurídica;  

 Regularidade fiscal;  
 Qualificação econômico-financeira;  

 Qualificação técnica;  

 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal. 
 

8. PRÉ-REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 

 As Empresas e ou Entidades Privadas sem fins lucrativos proponentes interessados 
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. 

 
8.1. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DOS LICITANTES 
São requisitos para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes: 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 Prova de regularidade junto às fazendas federal, estadual ou distrital e municipal do 
domicílio ou Sede do licitante; 
 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei; e 
 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa. 
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9. CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA CONTRATAÇÃO 

 Para a contratação, será necessário que a empresa possua em sua equipe, com 
vínculo formalizado, Técnico Social, com formação superior em Ciências Humanas, 
preferencialmente em Serviço Social ou Sociologia, que tenha experiência comprovada por meio 
de declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado e no mínimo 01 (um) ano na 
execução de Projetos Sociais Habitacionais geridos pelo Ministério das Cidades. Deverá também 
apresentar Certidão de Registro junto ao respectivo Conselho Profissional, com jurisdição sobre o 
domicílio da sede da licitante, se for o caso. 

 A empresa deverá enviar currículo e demais comprovantes dos profissionais que irão atuar 
na Composição da Equipe Técnica, descrita no PTS (anexo), a fim de confirmação de 
capacidade técnico-operacional. 
 Atestar através do contrato social constituído que a empresa tem por objetivo o ramo de 
atividade no desenvolvimento de Projeto Social na área de habitação, com a finalidade da 
elaboração e execução de Projeto de Trabalho Social. 
 A CONTRATADA deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do Projeto Básico, 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 à mesma 
terá que apresentar DECLARAÇÃO de que caso seja declarada vencedora do certame 
disponibilizará, no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, o escritório no 
Distrito Federal. Este prazo poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente 
justificado e aceito pela CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA vencedora do certame deverá apresentar DECLARAÇÃO que disponibilizará, 
no prazo de 15 (quinze) dias após a 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. Este prazo 
poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado e aceito pela 
CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA deverá possuir recursos financeiros para execução das atividades, visto a 
forma de pagamento por nota de empenho, bem como a necessidade do atendimento às metas 
definidas em cada atividade. 
 A CONTRATADA deverá ter ciência da necessidade de cumprimento das metas estipuladas 
em cada atividade. No caso do não cumprimento poderá haver GLOSA parcial ou integral do 
valor destinado à atividade que não alcançou a meta mínima estipulada no projeto básico e 
neste Projeto Básico. A Glosa poderá ocorrer a partir da análise da equipe técnica da CODHAB 
e/ou do agente financeiro (Caixa Econômica Federal). 
 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, microfone, WI-FI, caixas de som, 1 (uma) 
máquina digital e material de consumo, necessários para o atendimento. Um espaço reservado 
para a equipe técnica da CODHAB (executor e responsável técnico) com 2 (duas) mesas e 2 
(duas) cadeiras, 1 (um) computador com acesso a internet.  
 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.  
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 Caso a CONTRATADA seja declarada vencedora do certame deverá apresentar 
DECLARAÇÃO que disponibilizará, no prazo de 15 (quinze) dias após a homologação ou 
assinatura do contrato, o atendimento à exigência acima. 

 
9.1. VISITA TÉCNICA/VISTORIA 

 A CONTRATADA poderá fazer visita técnica ao local, (e apresentar o termo de vistoria, 
juntamente com as documentações pertinentes), conforme Anexo I.b tendo por objetivo a 
certeza e a comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da 
licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a 
sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características do 
serviço licitado, resguardando a CONTRATADA de possíveis inexecuções contratuais. Portanto, 
a finalidade da introdução da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o 
exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do 
objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, 
influir sobre o custo, preparação da proposta e execução do objeto”.  
 A visita técnica deverá ocorrer até 48hs antes do certame, devendo ser previamente 
agendada com a área demandante pelo telefone (61) 3214-1819 ou por email: 
ana.nardelli@codhab.df.gov.br / vanessa.lima@codhab.df.gov.br. 
 A empresa que não realizar a visita técnica, deverá fazer uma declaração de opção pela não 
realização da visita, de forma a se responsabilizar por quaisquer dificuldades logísticas e 
financeiras advindas da não realização da vistoria. 
 

10. DA COMPOSIÇÃO DE PROFISSIONAIS 

 Para o desempenho das atividades no decorrer do projeto, a empresa deverá contratar 
profissionais conforme qualificação detalhada abaixo: 

 

Função Integrantes Exigências Atribuições 
Horas 
Totais 

Responsável 
Técnico 

(Coordenador) 

Assistente 
Social, 

Psicólogo, 
Sociólogo 

ou 
Pedagogo. 

- Ter formação Superior em 
uma ou mais áreas das 
seguintes áreas disciplinares: 
serviço social, psicologia, 
ciências sociais/sociologia ou 
pedagogia; 
- Estar registrado no respectivo 
Conselho de Classe, se houver; 
- Estar em dia com o 
pagamento da anuidade do 
Conselho, se for o caso; 
- Possuir tempo de formação 
mínimo de 02 (dois) anos; 
- Ter experiência comprovada 
na coordenação e/ou 
supervisão de equipe técnica no 
desenvolvimento de projeto de 
trabalho social em programas 
no âmbito da politica de 
habitação de interesse social, 
em empreendimento 
habitacional de porte, no 
mínimo, de 1000 (Mil) 

 
- Coordenar a 
execução do 
PTS - atividades 
e equipe; 
- 
Responsabilizar-
se pelas 
informações e 
registros das 
atividades 
realizadas; 
- 
Responsabilizar-
se pela 
interlocução 
técnica junto à 
Contratante, 
bem como 
responder às 
demandas 
técnicas da 
Contratante; 

655 
Horas 
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unidades/famílias. 
- Ter experiência comprovada 
na mobilização de comunidades 
para adesão das atividades. 
- Apresentar diploma de 
graduação; do registro no 
respectivo Conselho 
Profissional, se houver, 
acompanhado de declaração de 
adimplência do mesmo, com 
data não superior a 60 
(sessenta dias); e apresentação 
de atestado(s) ou declaração 
(ões) fornecido(s) ou 
declaração(ões) fornecido(s) 
por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, 
declarando que o profissional 
desempenhou coordenação, 
supervisão de equipe técnica ou 
responsabilidade técnica, no 
desenvolvimento de projeto de 
trabalho social em programas 
no âmbito da política de 
habitação de interesse social, 
em empreendimento 
habitacional de porte, no 
mínimo de 500 (Quinhentas) 
unidades/famílias. 

- Realizar 
contato 
permanente 
com a rede de 
serviços de 
políticas 
sociais. 

Técnico 
Social de nível 

superior 

Assistente 
Social 

- Ter formação Superior em 
Serviço Social; 
- Possuir tempo de formação 
mínimo de 01(um) ano; 
- Estar registrado no CRESS 8º 
Região; 
- Estar em dia com o 
pagamento da anuidade do 
CRESS 8º Região; 
- Possuir experiência em 
projetos sociais que envolvam o 
desenvolvimento e participação 
comunitária; na condução de 
trabalho com grupos diversos; 
em atendimento individual e 
encaminhamentos; na aplicação 
e análise de cadastros 
socioeconômicos. Comprovada 
por meio de atestado(s) ou 
declaração (ões) fornecido(s) 
por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado. 

- Executar as 
ações do PTS. 

497 
Horas 
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Facilitador (es) 
Facilitador 

(es) 

- Nível Médio completo ou 
preferencialmente cursando 
graduação em Psicologia/Serviço 
Social/Sociologia/Pedagogia, de 
acordo com a atividade a ser 
desenvolvida; 
- Comprovar experiência com 
movimentos sociais e/ou de 
liderança comunitária, 
preferencialmente ser morador da 
comunidade. 

- Apoio na 
execução do 
PTS. 

1.188 
Horas 

Especialista 
em Finanças 

Especialista 
em 

Finanças 

- Profissional com graduação 
em Administração, economia ou 
contabilidade; 
- Comprovar experiência com 
economia doméstica e 
experiência com trabalhos com 
população vulnerável. 

- Auxiliar as 
pessoas a 
organizar os 
gastos dentro do 
orçamento 
mensal; 
- Criar 
uma planilha, onde 
é possível colocar 
todas as receitas e 
despesas, 
separadas por 
setores 
(alimentação, 
moradia, 
transporte, 
educação, saúde, 
lazer, entre outras); 

8 
Horas 

Facilitador 
Dança 

 

Facilitador 
Dança 

 

- Profissional nível médio 
completo ou cursando nível 
superior em dança; 
- Comprovar experiência em aula 
de dança, especialmente Hip-Hop, 
e atuação com crianças de 
comunidades em situação de 
vulnerabilidade social, 
preferencialmente ser morador da 
comunidade. 

-Aulas 
expositivas com 
vídeos para 
aprendizagem e 
criação de 
coreografias; 
-Estudo do corpo 
e dos 
movimentos para 
desenvolver 
consciência do 
corpo fracionado 
e total; 
-Estudo social, 
estético e cultural 
das danças que 
compõem o 
universo das 
diferentes danças 
urbanas; 
-Criação e 
desenvolvimento 

864 
Horas 
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de identidade 
corporal para a 
dança. 

Especialista em 
Meio Ambiente 

Engenheira 
(o) 

Ambiental e 
Sanitária (o) 

ou 
Tecnóloga 

(o) em 
Gestão 

Ambiental 

- Ter formação Superior em uma 
das áreas disciplinares: 
Engenharia Ambiental e Sanitária 
ou Tecnologia em Gestão 
Ambiental. 

- Promover a 
emancipação 
social e 
econômica dos 
trabalhadores que 
formam a 
Associação dos 
Catadores de 
Materiais 
Recicláveis. 
- Experiência com 
plantio semi-
hidropônico para 
atividade 
especifica. 

12 
Horas 

Profissional de 
Marketing 

Marketing 

- Ter formação Superior em 
Marketing/Comunicação Social; 
- Ser criativo, antenado, 
comunicativo e estrategista. 

- Responsável 
por criar 
estratégias que 
tornarão o PTS 
mais atraente 
para o seu 
público-alvo, isso 
de uma maneira 
inteligente e 
criativa para 
atrair, informar, 
motivar e 
mobilizar os 
beneficiários de 
forma efetiva. 

58 
Horas 

Tabulador Tabulador 

- Profissional preferencialmente 
cursando nível superior em 
estatística ou administração 
qualificado para atuar como 
tabulador dos formulários do PTS; 

- Tabular todas 
as informações 
colhidas durantes 
as entrevistas de 
campo, 
separando os 
dados 
repassados pelos 
entrevistadores. 

300 
Horas 

Pesquisador Pesquisador 

- Ter nível médio completo ou 
cursando nível superior. 
- Possuir experiência em pesquisa 
social de campo e ser 
preferencialmente morador da 
comunidade. 

- Realiza 
pesquisa de 
campo coletando 
dados, avalia os 
resultados 
alcançados na 
pesquisa e 
apresenta 
relatórios para 

3.175 
Horas 
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melhoria dos 
processos. 

 

11. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

11.1. 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 Projeto Básico, 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 seguindo orientações 
contidas no “Caderno de Orientação Técnico Social” – COTS da Caixa Econômica Federal e na 
Portaria 21 do Ministério das Cidades, de 22 de Janeiro de 2014. 

 Comprovação de que todos os profissionais da equipe técnica possuem graduação em 
áreas de conhecimento relacionadas ao objeto descrito neste Projeto Básico, 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 assumir inteira responsabilidade por todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e resultantes de acidentes de trabalho 
ocorridos durante a execução dos serviços descritos neste Projeto Básico. 
 Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à contratante e/ou a 
terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução do contrato, independente de ocorrerem ou 
não em áreas correspondentes à natureza de seus trabalhos; 
 Executar os serviços e elaboração de documentos pertinentes ao PTS, observando a técnica 
operacional vigente mais atualizada, atendendo rigorosamente os preceitos normativos da 
ABNT; 
 Suprimir dos serviços qualquer empregado e/ou profissional que, a critério da contratante, 
venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica na execução do objeto em 
epígrafe; 

 Utilizar mão-de-obra capacitada e suficiente, bem como os instrumentos necessários para 
execução dos serviços assegurando sua execução integral nos prazos convencionados; 

 Possuir no quadro técnico funcional, profissionais inscritos nos Conselhos de Classe, 
quando houver, com experiência comprovada em execução de planos, programas e projeto de 
trabalho social a fim de promover a qualidade dos serviços prestados, conforme as diretrizes 
elencadas no PTS; 
 Manter durante toda a execução deste termo contratual em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 
 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 
Projeto Básico. 
 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 
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nível/perfil do substituído, devidamente comprovado e no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, sem prejuízo do cronograma de trabalho estabelecido. 
 A CONTRATADA será responsável por mobilizar, divulgar, matricular e acompanhar os 
participantes de TODOS os cursos previstos no Eixo IV, verificar presença e realizar visita 
domiciliar em caso de falta, bem como será responsável por efetuar o crédito de passagem em 
Cartão de Vale Transporte e entregar no local de realização do curso os lanches adquiridos 
para tal finalidade até a CONCLUSÃO DE TODAS AS TURMAS.  
 A CONTRATADA deverá encaminhar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, relatório 
das atividades realizadas. 
 A CONTRATADA deverá ter ciência da necessidade de cumprimento das metas estipuladas 
em cada atividade. No caso do não cumprimento poderá haver GLOSA parcial ou integral do 
valor destinado à atividade que não alcançou a meta mínima estipulada no projeto básico e 
neste Projeto Básico. A Glosa poderá ocorrer a partir da análise da equipe técnica da CODHAB 
e/ou do agente financeiro (Caixa Econômica Federal). 

 Produzir materiais didáticos, informativos e cartilhas conforme as orientações deste Projeto 
Básico, sendo obrigatórias as logomarcas da CODHAB, do Ministério das Cidades e da Caixa 
Econômica Federal. 

 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. 
 A CONTRATADA apresentará relatório técnico financeiro, até o 5° dia útil do mês 
subsequente à realização dos serviços (orienta-se fazer relatório parcial no decorrer do mês 
para que não haja atraso). A CONTRATANTE terá 10 dias úteis para análise da documentação e 
do relatório. Se aprovado será encaminhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL para análise e 
aprovação em até 30 dias úteis. 
 As parcelas serão depositadas à CONTRATADA em até 30 dias úteis, após aprovação do 
relatório pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL visto que somente após este procedimento que o 
recurso é liberado ao GDF, que efetuará o crédito na conta da CONTRATADA. 
 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. 
 

11.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições previstas neste Projeto 
Básico; 

 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 Projeto Básico, dispor de dados cadastrais das famílias, de estudos, mapas, etc; 
 Monitorar, fiscalizar a execução do Projeto;  

 Acompanhar, avaliar e receber o produto/serviço por meio de Executor e Técnico 
Responsável constituído para este fim, que serão responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as 
providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos 
no contrato;  

 Avaliar o produto/serviço por meio de parecer técnico;  
 Solicitar as adequações, se necessárias, por escrito; 
 Verificar se o produto/serviço atendeu ao disposto no Projeto Básico.   
  Atribuições do Responsável Técnico: Validar a metodologia do material a ser utilizado nas 
atividades, acompanhamento da execução das atividades e análise dos relatórios 
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comprobatórios de sua realização. Executor de Contrato: Atestar a aplicação dos recursos, a 
procedência das despesas e a validade dos documentos comprobatórios. Atribuições do 
Responsável Técnico: Validar a metodologia do material a ser utilizado nas atividades, 
acompanhamento da execução das atividades e análise dos relatórios comprobatórios de sua 
realização. Executor de Contrato: Atestar a aplicação dos recursos, a procedência das 
despesas e a validade dos documentos comprobatórios. Fiscalizar e verificar se as execuções 
das atividades do projeto estão ocorrendo conforme o cronograma físico financeiro, 
organização de custos e prazos previstos no projeto. 
 

12. FONTES DE RECURSOS 

 Os custos envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Projeto Básico são provenientes 
de convênio com o Ministério das Cidades, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento 
- PAC, PPI/Intervenções em Favelas- Vila Estrutural, Contrato de Repasse nº 0227.246-59/2007, e 
tem como agente financeiro a Caixa Econômica Federal – CEF. O valor estimado dessa 
contratação é de R$796.229,55 (setecentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e 
cinquenta e cinco centavos), sendo que o planejamento do PTS prevê uma quantia de 
R$159.843,75 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 
centavos) de valor fixo, não passível de redução, destinado ao pagamento de passagem e 
alimentação dos cursos que serão contratados pela CODHAB. O valor é fixo visto que os alunos 
poderão optar por realizar os cursos em diferentes unidades do SENAI/SENAC, sendo de 
responsabilidade da empresa contratada o repasse desse valor. 

 

13. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 
ESTRUTURAL 

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DO PROJETO POR QUANTITATIVOS E NATUREZA DE DESPESA 

RECURSOS HUMANOS Unidade QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL 

Assistente Social Total Hora 497 R$ 100,00 R$ 49.700,00 

Coordenação do PTS Total Hora 655 R$ 150,00 R$ 98.250,00 

Especialista em meio ambiente com experiência com organização 
de catadores Total 

Hora 12 R$ 100,00 R$ 1.200,00 

Especialista Profissional da Área Ambiental Total Hora 18 R$ 100,00 R$ 1.800,00 

Facilitador Total  Hora 2052 R$ 15,00 R$ 30.780,00 

Pesquisador Total Hora 3175 R$ 15,00 R$ 47.625,00 

Profissional de Marketing Total Hora 58 R$ 50,00 R$ 2.900,00 

Tabulador Total Hora 300 R$ 15,00 R$ 4.500,00 

Profissional de Finanças Hora 8 R$ 70,00 R$ 560,00 

Total       R$ 237.315,00 

Total Recursos Humanos com Despesas indiretas/ Impostos (25%) R$ 296.643,75 

    
 

RECURSOS MATERIAIS Unidade QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL 

Banners 2x1m para identificação do Plantão Social Unidade 2 R$ 150,00 R$ 300,00 

Bicicleta Unidade 2 R$ 599,37 R$ 1.198,74 

Brinde Unidade 24 R$ 50,00 R$ 1.200,00 

Brindes (Agenda, caneta gravada). Unidade 60 R$ 50,00 R$ 3.000,00 

Camisetas  Peça 32 R$ 25,00 R$ 800,00 

Canetas Caixa 34 R$ 29,90 R$ 1.016,60 

Cartilhas (12 paginas 15x21cm, incluindo capa, colorida, papel 
offset 90g, acabamento canoa). 

Unidade 1100 R$ 10,25 R$ 11.275,00 

Cesta Básica Unidade 264 R$ 100,00 R$ 26.400,00 

Copos descartáveis Unidade 119 R$ 4,90 R$ 583,10 

Envelopes Caixa c/250 1 R$ 70,00 R$ 70,00 

Folder, tamanho 21x31cm, em cores frente e verso, papel colchê 
120g. 

Unidade 10000 R$ 0,50 R$ 5.000,00 

Garrafão água mineral (20L) Unidade 104 R$ 8,00 R$ 832,00 

Húmus de minhoca Substrato orgânico (2kg) pct 800 R$ 12,00 R$ 9.600,00 

Kit Composteira Unidade 100 R$ 170,00 R$ 17.000,00 

kit lanche (suco de caixinha 200ml, sanduíche). Unidade 16684 R$ 4,00 R$ 66.736,00 

Kit para oficina com as crianças (giz de cera, canetinha, cartolina, Unidade 40 R$ 50,00 R$ 2.000,00 
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tinta guache, pinceis, tesoura sem ponta). 

Lanche (Salgados) cento 6 R$ 40,00 R$ 240,00 

Livreto formato aberto, 29,6x42, 6cm e formato fechado 
14,8x21cm, 40pg papel offset fsc 90gx m² em 4x4 cores. 
Acabamento dobrado prova digital, gravação de chapas CTP, 
finalização alceado, grampeado, refilado. 

Unidade 200 R$ 7,00 R$ 1.400,00 

Mudas diversas Unidade 2800 R$ 3,00 R$ 8.400,00 

Papel A4 Resma 20 R$ 14,90 R$ 298,00 

Pastas de elástico Unidade 20 R$ 3,00 R$ 60,00 

Pranchetas Unidade 19 R$ 5,50 R$ 104,50 

Refrigerante Unidade 12 R$ 9,00 R$ 108,00 

Sacos de lixo (100l) pct 35 R$ 13,00 R$ 455,00 

Suporte para garrafão Unidade 5 R$ 25,90 R$ 129,50 

Tinta Spray cores diversas Unidade 100 R$ 25,00 R$ 2.500,00 

Total       R$ 160.706,44 

Total Recursos Materiais com Despesas indiretas/ Impostos (25%) R$ 200.883,05 

    
 

SERVIÇOS DE TERCEIROS Unidade QUANTIDADE  VALOR UNITÁRIO   TOTAL  

Algodão doce (4) Unidade 4 R$ 150,00 R$ 600,00 

Aluguel de carro mês 6 R$ 4.500,00 R$ 27.000,00 

Aluguel de casa mês 6 R$ 900,00 R$ 5.400,00 

Brinquedo inflável (4) Unidade 4 R$ 150,00 R$ 600,00 

Cópias folha 16870 R$ 0,10 R$ 1.687,00 

Divulgação em carro de som e rádio horas 20 R$ 150,00 R$ 3.000,00 

Locação de cadeiras Unidade 15164 R$ 1,80 R$ 27.295,20 

Locação de mesas Unidade 190 R$ 2,50 R$ 475,00 

Locação de tenda (6x6) Diária 59 R$ 350,00 R$ 20.650,00 

Palco coberto 10 por 6 metros horas 4 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 

Pipoca (4) Unidade 4 R$ 150,00 R$ 600,00 

Pula pula (4) Unidade 4 R$ 150,00 R$ 600,00 

Som/microfone horas 14 R$ 800,00 R$ 11.200,00 

Palestrante empreendedorismo horas 7 R$ 70,00 R$ 490,00 

Palestrante Liderança horas 7 R$ 70,00 R$ 490,00 

Telão/data show horas 14 R$ 500,00 R$ 7.000,00 

Total       R$ 111.087,20 

Total Serviço de Terceiros com Despesas indiretas/ Impostos (25%) R$ 138.859,00 

 

PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO CURSOS 
Carga 

Horária 

Dias 
de 

Curso 
Vagas 

Valor de 
Passagem do 

Curso 

Valor de 
Alimentação do 

curso 

Eletricista Instalador Residencial 200 50 20 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 

Operador de Empilhadeira 40 10 40 R$ 4.000,00 R$ 2.000,00 

Mecânico de Motor a Combustão 
Interna 

80 20 20 R$ 4.000,00 R$ 2.000,00 

Eletricista de Automóveis 100 25 40 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 

Operador de Micro 200 50 20 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 

Assistente Administrativo 200 50 20 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 

Marceneiro de Móveis 200 50 20 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 

Montador e Instalador de Móveis 120 30 20 R$ 6.000,00 R$ 3.000,00 

Montador e Reparador de computadores 200 50 20 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 

Técnicas de Garçon e Garçonete 40 10 25 R$ 2.500,00 R$ 1.250,00 

Recepção de Serviços de Saúde 60 15 25 R$ 3.750,00 R$ 1.875,00 

Massagem Modeladora 40 10 25 R$ 2.500,00 R$ 1.250,00 

Desing de sobrancelhas 40 10 25 R$ 2.500,00 R$ 1.250,00 

Total - - R$ 85.250,00 R$ 42.625,00 

Total com impostos/despesas indiretas  R$ 159.843,75 
 

TOTAL ESTIMADO 
Com 
impostos/Despesas 
indiretas 

RECURSOS 
HUMANOS com 
impostos/despesas 
indiretas* 

RECURSOS MATERIAIS 
com 
impostos/despesas 
indiretas* 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS com 
impostos/despesas 
indiretas* 

Valor Passagem e 
alimentação com 
impostos/despesas 
indiretas* (VALOR 
FIXO) 

TOTAL 
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R$ 296.643,75 R$ 200.883,05 R$ 138.859,00 R$ 159.843,75 
 
R$ 796.229,55 
 

(*)  Despesas indiretas: operacionais, financeiras,  imprevistos,  lucro presumido, cofins, iss, pis pasep - 25% 
  

 

14. QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO DO PROJETO 

 

RESUMO DO ORÇAMENTO 

EIXO Nome da Atividade 

 

TOTAL 

M
o

b
ili

za
ç

ã
o

, o
rg

a
n

iz
a

ç
ã

o
 e

 
fo

rt
a

le
c

im
e

n
to

 s
o

c
ia

l Conhecimento da área de intervenção R$ 90.329,75 

Apresentação do Programa e do Projeto de 
Trabalho Social – PTS 

R$ 70.649,13 

Plantão Social R$ 119.598,25 

Oficina no Ritmo Certo R$ 28.049,21 

Oficina de Liderança e Empreendedorismo R$ 14.642,50 

Encerramento PTS R$ 73.105,46 

G
e

s
tã

o
 

s
o

c
ia

l 
d

a
 

In
te

rv
e

n
ç

ã
o

 Avaliação pós-intervenção R$ 46.686,75 

Monitoramento e Avaliação R$ 4.935,00 

E
d

u
c

a
ç

ã
o

 a
m

b
ie

n
ta

l 
e

 p
a

tr
im

o
n

ia
l 

Projeto Saúde é Vida R$ 22.833,50 

Fortalecimento dos Catadores  da Estrutural R$ 39.983,13 

Oficina “O lixo no lugar certo” R$  77.998,13 

Palestra sobre Planejamento e Gestão do 
Orçamento Familiar e Apresentação do 
diagnóstico da Comunidade. 

R$ 28.825,00 

D
e

s
e

n
vo

lv
im

e
n

to
 

s
o

c
io

e
c

o
n

ô
m

ic
o

 

Cursos(Convenio direto CODHAB com Sistema 
"S") 

*** 

Passagem e Alimentação dos Cursos(VALOR 
FIXO) 

R$ 159.843,75 

Recursos Humanos Cursos R$ 18.750,00 

TOTAL ESTIMADO R$ 796.229,55 

 

15. DA FORMA DE PAGAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

15.1. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 A CONTRATADA apresentará relatório técnico financeiro e entregará na sede da contratante, 
no serviço de protocolo, até às 12hs do 5° dia útil do mês subsequente à realização dos 
serviços, e enviará via e-mail ao Responsável Técnico e Executor do Contrato. A 
CONTRATANTE terá 10 dias úteis para análise da documentação e do relatório. Se aprovado 
será encaminhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL para análise e aprovação em até 10 dias 
úteis. 
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 As parcelas serão depositadas à CONTRATADA em até 30 dias úteis, após aprovação do 
relatório pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL visto que somente após este procedimento que o 
recurso é liberado ao GDF, que efetuará o crédito na conta da CONTRATADA, desta forma a 
CONTRATADA somente emitirá Nota fiscal/fatura após a aprovação do relatório pela CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL. 
 A CONTRATADA terá prazo de 30 dias para apresentar relatório final físico financeiro, 
conforme disposto neste Projeto Básico. 
 A CONTRATADA deverá ter ciência da necessidade de cumprimento das metas estipuladas 
em cada atividade. No caso do não cumprimento poderá haver GLOSA parcial ou integral do 
valor destinado à atividade que não alcançou a meta mínima estipulada no projeto básico e 
neste Projeto Básico. A Glosa poderá ocorrer a partir da análise da equipe técnica da CODHAB 
e/ou do agente financeiro (Caixa Econômica Federal). 

 Ainda são condição para a realização do pagamento que a CONTRATADA apresente à 
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). 
 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. 
 

 
15.2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROJETO 

 Ressalta-se que o Cronograma de desembolso é uma expectativa traçada de acordo com o 
planejamento do projeto, entretanto os valores poderão oscilar de acordo com a execução dos 
serviços, visto que o pagamento ocorre somente após execução, análise e aprovação dos 
relatórios por parte da CONTRATANTE e do agente financeiro Caixa Econômica Federa - CEF. 
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. 

EIXO Nome da Atividade 

MESES 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 TOTAL 

Mobilização, 
organização e 
fortalecimento 

social. 

Conhecimento da área de intervenção R$ 45.164,88 R$ 45.164,88 
    

90.329,75 

Apresentação do Programa e do Projeto 
de Trabalho Social – PTS 

R$ 70.649,13 
     

70.649,13 

Plantão Social R$ 19.933,04 R$ 19.933,04 R$ 19.933,04 R$ 19.933,04 R$ 19.933,04 R$ 19.933,04 119.598,25 

Oficina no Ritmo Certo R$ 4.674,87 R$ 4.674,87 R$ 4.674,87 R$ 4.674,87 R$ 4.674,87 R$ 4.674,87 28.049,21 

Oficina de Liderança e 
Empreendedorismo 

R$ 2.440,42 R$ 2.440,42 R$ 2.440,42 R$ 2.440,42 R$ 2.440,42 R$ 2.440,42 14.642,50 

Encerramento PTS 
     

R$ 73.105,46 73.105,46 

Gestão social da 
Intervenção 

Avaliação pós-intervenção 
    

R$ 46.686,75 
 

46.686,75 

Monitoramento e Avaliação R$ 822,50 R$ 822,50 R$ 822,50 R$ 822,50 R$ 822,50 R$ 822,50 4.935,00 

Educação 
ambiental e 
patrimonial 

Projeto Saúde é Vida 
   

R$ 11.416,75 
 

R$ 11.416,75 22.833,50 

Fortalecimento dos Catadores da 
Estrutural   

R$ 19.991,56 
 

R$ 19.991,56 
 

39.983,13 

Oficina “O lixo no lugar certo” 
 

R$ 38.999,06 
 

R$ 38.999,06 
  

77.998,13 

Palestra sobre Planejamento e Gestão 
do Orçamento Familiar e Apresentação 
do diagnóstico da Comunidade. 

  
R$ 14.412,50 

 
R$ 14.412,50 

 
28.825,00 

Desenvolvimento 
socioeconômico 

Cursos (Convenio direto CODHAB com 
Sistema "S") 
 

      *** 

Recursos Humanos para 
acompanhamento dos Cursos 

R$ 3.125,00 R$ 3.125,00 R$ 3.125,00 R$ 3.125,00 R$ 3.125,00 R$ 3.125,00 18.750,00 

Passagem e Alimentação dos Cursos 
Não passíveis de redução dos preços 

R$ 26.640,63 R$ 26.640,63 R$ 26.640,63 R$ 26.640,63 R$ 26.640,63 R$ 26.640,63 159.843,75 

TOTAL ESTIMADO R$ 796.229,55 
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16. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a contar da sua 
assinatura, sendo a execução do projeto em 06 (seis) meses, conforme item 15.2 (Cronograma). 
 

17. 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. 
 

18. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

 Será designado um Executor e um Técnico Responsável para fazer o 
acompanhamento e fiscalização dos serviços previstos neste Projeto Básico que deverá manter 
informada a Direção da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – 
CODHAB sobre o cumprimento das determinações previstas. 
 

19. DAS PENALIDADES 

 As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações 
assumidas, garantida a prévia defesa, ficam sujeitas às seguintes sanções em conformidade com 
o Decreto Distrital nº 26.851/2006, bem como aos artigos 82 a 84 da Lei federal nº 13.303/2016 e 
a Lei Federal nº 8.666/93. 
 Deverão ser fixadas em contrato as sanções pelo descumprimento ou cumprimento 
irregular deste, adaptando-as, de acordo com as especificidades de cada objeto. 
 A dimensão das sanções poderá ser fixada em valores preestabelecidos ou em 
percentual do valor diário, mensal ou anual do contrato. 
 A dimensão das penas deverá ser fixada e aplicada de acordo com a gravidade da 
infração cometida. 
 Constitui cláusula obrigatória do contrato a autorização da contratada para que a 
Administração da CODHAB deduza, dos valores devidos pelos serviços prestados, o valor das 
multas aplicadas. 
 

20. DO FORO 

 A Justiça do Distrito Federal é o foro escolhido para dirimir as dúvidas não 
solucionadas na execução dos serviços previstos neste Projeto Básico quando não for encontrada 
solução administrativa. 
 

Brasília, ___________________ de 2017. 
 
 

______________________________ 
Vanessa de Souza Lima 

Assessora 

 
 

______________________________ 
Ana Paula Moreira Nardelli 

Coordenadora de PTS  
 
 
 
 

______________________________ 
Rafael Venuto Gonçalves Sobenes 

Gerente de Mobilização Social 

 
 
 
 

______________________________ 
Jorge Daniel Sette Gutierrez 

Diretor Imobiliário  
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ANEXO I.a 

 
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 
1. EIXO I – MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL 

 As atividades de Mobilização, organização e fortalecimento social visam 
principalmente o fortalecimento da comunidade, dos segmentos sociais e seus processos de 
organização e decisão por meio de diferentes ações de caráter socioeducativo, informativo e 
organizativo, como por exemplo: diagnóstico socioeconômico, plantão social, reuniões, boletins 
informativos, entre outros. A divulgação de informações de interesse coletivo é de fundamental 
importância durante todo o projeto e merece ênfase na fase da Mobilização, organização e 
fortalecimento social de forma a garantir o envolvimento da comunidade em todas as atividades 
do projeto social. Estas ações, além de estimular a mobilização, possibilitam o exercício do 
controle social por parte dos beneficiários que poderão verificar o andamento dos projetos, 
esclarecer dúvidas e propor soluções para os possíveis problemas encontrados. 
 

1.1. CONHECIMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
PÚBLICO ALVO: 1.600 famílias da área do empreendimento mais chácara Santa Luzia 
META: 100% das famílias visitadas. 80% das famílias respondendo ao questionário. Definição do 
retrato das famílias de acordo com a realidade. 
INDICADOR RESULTADO: 100% das famílias visitadas. 80% das famílias respondendo ao 
questionário. Definição do retrato das famílias de acordo com a realidade. 
OBJETIVO: Definir o universo das famílias beneficiadas, realizar o cadastro físico e sócio 
econômico censitário das famílias, espacializar as informações da pesquisa com o Sistema de 
Informações Geográficas (SIG), Produzir um retrato das famílias, permitir o congelamento da área 
e subsidiar os estudo setoriais. 
CONTEÚDO: Cartografia, Vetorização, Numeração ou Selagem, pesquisa socioeconômica, 
georeferenciamento de mapas e retrato socioeconômico da comunidade. 
MÉTODOS E TÉCNICAS: Pesquisa, estudo documental e da área, elaboração de questionário, 
reuniões técnicas, capacitação, visitas domiciliares e tabulação. 
JUSTIFICATIVA: Para o sucesso do projeto, é necessário o conhecimento da realidade a ser 
trabalhada e para isso o envolvimento de todos os atores participantes da intervenção dentre eles 
os moradores, com sua vivência das necessidades e potencialidades, é de suma importância. 
Esse momento também marca o início do relacionamento entre equipe e comunidade. 
METODOLOGIA/ TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: A equipe multidisciplinar deve reunir-se para 
definir estratégias de ação, realizar estudos documentais, capacitar equipe de pesquisa. Deverá 
ser obtida a cartografia atualizada da área de intervenção, gerar ortofoto ou imagem por satélite, 
de onde serão extraídos em forma de linhas e polígonos os perímetros das projeções em planta 
das unidades habitacionais e equipamentos comunitários existentes, gerando o mapa com a 
delimitação das casas, sistema viário principal e elementos geográficos principais. Em seguida 
deverá ser feita a numeração ou selagem dos domicílios, que consiste em associar um número ao 
polígono da unidade habitacional que está na cartografia e verificar em campo a existência de 
uma ou mais unidades, em caso de verticalização, naquele polígono, bem como a localização dos 
equipamentos públicos, destacar no mapa as escolas, creches, UPAs, hospitais, delegacias, 
centros culturais, principais comércios, sedes de clubes, igrejas, associações, entidades de 
prestação de serviços públicos e/ou comunitários, paradas de ônibus, telefones públicos etc. 
Deverá ser dividida a área de intervenção em quadras, facilitando o controle da qualidade da 
numeração. Em seguida os pesquisadores deverão sair em campo supervisionado por um 
especialista em cartografia para localizar o polígono e transcrever o número em mapa, marcando 
a casa com gabarito e tinta spray, essa identificação pode ser um número pintado na casa, uma 
plaqueta pregada, um adesivo, ou qualquer outra forma de identificação definida pela ETS. À 
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medida que as unidades habitacionais são numeradas, os técnicos vão inserindo os números no 
mapa segundo a disposição realizada em campo, gerando um mapa digital com a identificação 
dos domicílios e equipamentos comunitários. Após a numeração deverá dar inicio à pesquisa 
socioeconômica, porém antes deverá ser realizada a divulgação do cadastramento à comunidade, 
através de reuniões, boletins e outras formas de comunicação, explicar aos moradores os 
objetivos, o que o poder público quer para a área, de onde veem os recursos e os passos do 
projeto, a transparência das informações é um pré-requisito para o estabelecimento de relações 
de confiança, diminuindo as reações de estranhamento, desconfiança, curiosidade e outros 
sentimentos controversos. Em seguida deverá iniciar a aplicação de um questionário com 
questões socioeconômicas e de condições da moradia junto a todas as famílias das casas 
seladas e numeradas, identificação das organizações civis e realização da pesquisa com todos os 
grupos, associações de bairro, culturais, artísticas, religiosas, educativas, mesmo aquelas não 
formalizadas, mas que estão voltadas para o beneficio da comunidade, conhecer suas 
dependências, seu público alvo, sua capacidade de atendimento, a procura do atendimento pela 
população, capacidade de expansão, contatar dirigentes para futuras parcerias e articulação de 
ações. O levantamento da história da área, as propostas e lutas da comunidade, buscando 
também conhecer as manifestações culturais e os valores presentes no território. O questionário 
deverá ter como base a matriz de indicadores para a avaliação de pós-ocupação/MC e Pesquisa 
de satisfação dos usuários do Programa Minha Casa Minha Vida/ MC e deverá ser retomado na 
atividade de pesquisa de pós- ocupação a fim de medir a satisfação e impactos das benfeitorias 
realizadas na comunidade. O questionário deverá ser apresentado para discussão e apresentado 
para discussão e aprovação da ETS da CODHAB. Para a pesquisa deverá ser estruturada uma 
equipe de coordenação e supervisão qualificada e com experiência nesse tipo de trabalho. A 
equipe de pesquisadores deverá estar devidamente identificada com coletes e crachá e ser 
treinada com uma aplicação prática do questionário acompanhada da equipe de supervisão. Para 
garantir a qualidade da aplicação da pesquisa de cada questionário é indicado realizar no máximo 
5 pesquisas no dia, com um tempo previsto de 1 e 1hora e meia e prever o retorno da equipe em 
dias diferentes daqueles em que foi realizado o cadastramento, como sábados e domingos ou 
dias alternados durante a semana, para permitir o cadastro das famílias ausentes. A partir de dois 
retornos, na mesma residência, deve ser deixado sob a porta, um aviso comunicando que a equipe 
já esteve naquela casa por três vezes e que a família deverá procurar orientação junto ao plantão 
social. Ao final de cada dia de trabalho os pesquisadores deverão preencher um formulário 
reportando as fichas produzidas. Os supervisores analisam todas as fichas para verificar 
eventuais inconsistências nas informações. Uma vez aprovada, a ficha será enviada ao técnico de 
informática para o lançamento dos dados no sistema. Caso a ficha a presente pendências, o 
supervisor responsável deverá voltar ao domicilio ou entregar novamente a ficha ao pesquisador 
para a atualização. Para lançar as informações no sistema informático deverá ser elaborado um 
banco de dados no qual serão lançadas as informações, com atenção para detectar eventuais 
incongruências dos dados exigindo um retorno em campo da ficha. Após a conclusão do trabalho 
em campo e do lançamento das informações no sistema informático, deverá ser elaborado pelo 
coordenador da pesquisa um relatório final cuja finalidade é demonstrar a qualidade cientifica da 
coleta das informações.  Além disso, será produzido um documento de dados brutos da pesquisa 
através de gráficos e tabelas evidenciando a leitura de todas as variáveis reportadas no 
questionário. Paralelamente deverão ser produzidos os mapas temáticos do Sistema de 
Informações Georreferenciadas (SIG) para uma leitura espacial das informações. Cada pesquisar 
terá que pesquisar 200 famílias num prazo de 30 dias. A tabulação devera acontecer em 30 dias. 
O coordenador de PTS deverá possuir graduação em conformidade com a portaria 21 e 
experiência na área de PTS. 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO: Caracterização da área de intervenção; leitura das dimensões urbana e 
socioeconômica levantadas; localização das áreas com maior carência de infraestrutura e 
habitação; leitura espacial do território através dos mapas do SIG; Matriz reportando as ações 
estratégicas ligadas às temáticas urbana, social e ambiental. 
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QUANTIDADE DE EVENTOS: 1 evento 
CRONOGRAMA: Mês 1, 2 
DURAÇÃO: 420 horas (40 de planejamento, 200 de aplicação da pesquisa, 180 de tabulação). 
 

Nome da Atividade Conhecimento da área de intervenção 
     
RECURSOS HUMANOS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Coordenador do PTS Hora 220 R$ 150,00 R$ 33.000,00 
Assistente Social Hora 120 R$ 100,00 R$ 12.000,00 
Pesquisador 1 Hora 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00 
Pesquisador 2 Hora 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00 

Pesquisador 3 Hora 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00 
Pesquisador 4 Hora 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00 
Pesquisador 5 Hora 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00 
Pesquisador 6 Hora 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00 
Pesquisador 7 Hora 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00 
Pesquisador 8 Hora 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00 
Tabulador Hora 180 R$ 15,00 R$ 2.700,00 

Total R$ 71.700,00 

     RECURSOS MATERIAIS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Papel A4 Resma 1 R$ 14,90 R$ 14,90 
Pranchetas Unidade 8 R$ 5,50 R$ 44,00 
Camisetas Peça 19 R$ 25,00 R$ 475,00 
Canetas Caixa 1 R$ 29,90 R$ 29,90 

Total R$ 563,80 

     SERVIÇOS DE TERCEIROS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
  

    
TOTAL   

 

TOTAL GERAL 
ATIVIDADE 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIAIS 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

OUTROS* TOTAL 

R$ 71.700,00 R$ 563,80 - R$ 18.065,95 R$ 90.329,75 
(*) Despesas indiretas, operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, ISS, 
PIS/PASEP – 25% não incidente nesta atividade. 
 

1.2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA E DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – PTS 
PÚBLICO ALVO: 10.000 famílias 
META: 100% das famílias convidada e 40% participando da atividade. 
INDICADOR RESULTADO: 40% das famílias participando da reunião e 80% avaliando a atividade 
positivamente. 
OBJETIVO: Assegurar as condições de acompanhamento e participação da comunidade em todas 
as fases, garantindo especialmente o acesso a informação; estabelecer com as famílias uma 
relação de confiança, garantindo a transparência sobre as informações e sobre o porque de 
determinadas propostas dos projetos. 
CONTEÚDO: Definição e planejamento das pautas, apresentação do PTS, explanação, discussão, 
avaliação. 
MÉTODOS E TÉCNICAS: Reunião técnica, convites, apresentação do conteúdo por meio de data 
show, folders, discussão, avaliação.  
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JUSTIFICATIVA: Considerando que o Programa em questão prevê a execução de Projeto de 
Trabalho Social (PTS) é importante que as famílias beneficiadas estejam integradas e informadas 
sobre o programa, suas exigências, as ações a serem executadas e a importância do seu 
envolvimento. Existe a necessidade de criar estratégias para garantir a participação dos 
beneficiários na atividade, a fim de que recebam as informações e discutam seus 
posicionamentos que podem contribuir para a melhoria da qualidade da vida das pessoas. 
METODOLOGIA/ TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: Inicialmente a ETS (Equipe Técnica Social) deverá 
reunir-se para definir as questões e estratégias para o bom desenvolvimento e resultado da 
atividade. Deverá ser criado um plano de marketing pelo profissional implementado pelos 
facilitadores, no que se refere a mobilização dos moradores para participar da atividade. O plano 
deverá incluir, mensagens de texto, visitas domiciliares, abordagem e contatos, atrativos visuais, 
auditivos e cenestésicos por um período de 30 horas. Estarão envolvidos na divulgação das 
atividades, a associação de moradores, lideres comunitários e rede sócio assistencial. A 
preparação das reuniões e das ações com as crianças serão planejadas pela ETS por um período 
de 5 horas. Serão realizadas 05 (cinco) reuniões em períodos e setores diferentes, ao longo de 
uma semana, com duração de 2 horas cada. Na reunião as famílias serão recepcionadas e 
assinarão a lista de presença, o Responsável Técnico do Projeto Social fará a apresentação da 
Equipe, e demais autoridades presentes. Serão repassadas informações gerais, em telão, sobre o 
Programa e o projeto, seus objetivos e metas, explicando o que será realizado, os prazos e 
impactos na vida da comunidade. A Assistente Social dará explicações sobre o Trabalho Social 
que irá ser desenvolvido na área, suas atividades e atendimento de plantão social. Durante toda a 
apresentação, o público terá oportunidade de colocar suas dúvidas, por escrito, em Folder que 
serão distribuídas para respostas e esclarecimentos após a apresentação. Ao final, os 
participantes irão avaliar a atividade e serão sorteados brindes. Ao mesmo tempo em que estiver 
acontecendo a atividade com os pais, as crianças serão convidadas a participar da oficina em 
separado, com a supervisão de facilitadores, serão disponibilizadas mesas, cadeiras e tapetes 
onde poderão desenhar, colorir e brincar com massa de modelar e outras atividades lúdicas e 
educativas relacionadas ao mesmo tema abordado com os adultos. O coordenador de PTS deverá 
possuir graduação em conformidade com a portaria 21 e experiência na área de PTS. Os materiais 
não utilizados, ao final do PTS, deverão ser doados a instituições da comunidade que façam 
atividades sociais. 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO: Lista de frequência, relatório, fotos e tabulação da avaliação. 
QUANTIDADE DE EVENTOS: 5 eventos  
CRONOGRAMA: Mês 1 
DURAÇÃO: 45 horas (5 horas para planejamento, 15 para plano de marketing e 10 horas para 
execução). 
 

Nome da Atividade 
Apresentação do Programa e do Projeto de Trabalho Técnico 

Social - PTS 
     

RECURSOS HUMANOS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Coordenador to PTS Hora 15 R$ 150,00 R$ 2.250,00 
Assistente Social Hora 15 R$ 100,00 R$ 1.500,00 
Pesquisador 1 Hora 15 R$ 15,00 R$ 225,00 
Pesquisador 2 Hora 15 R$ 15,00 R$ 225,00 
Pesquisador 3 Hora 15 R$ 15,00 R$ 225,00 
Pesquisador 4 Hora 15 R$ 15,00 R$ 225,00 
Pesquisador 5 Hora 15 R$ 15,00 R$ 225,00 
Pesquisador 6 Hora 15 R$ 15,00 R$ 225,00 
Profissional de Marketing Hora 15 R$ 50,00 R$ 750,00 

Total R$ 5.850,00 
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RECURSOS MATERIAIS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Folder, tamanho 21x31cm, em 
cores frente e verso, papel 
couchê 120g 

Unidade 10000 R$ 0,50 R$ 5.000,00 

Kit lanche (suco de caixinha 
200ml, sanduiche) 

Unidade 4000 R$ 4,00 R$ 16.000,00 

Cesta Básica Unidade 54 R$ 100,00 R$ 5.400,00 
Papel A4 Unidade 2 R$ 14,90 R$ 29,80 
Copos descartáveis pct/100 Unidade 20 R$ 4,90 R$ 98,00 
Kit para oficina com as 
crianças (giz de cera, 
canetinha, cartolina, tinta 
guache, pincéis, tesoura sem 
ponta, quebra cabeça, desenho 
para pintura) 

Unidade 10 R$ 50,00 R$ 500,00 

Canetas Caixa 30 R$ 29,90 R$ 897,00 
Garrafão de água Unidade 50 R$ 8,00 R$ 400,00 
Suporte para garrafão Unidade 5 R$ 25,90 R$ 129,50 
Sacos de lixo (100l) pct 5 R$ 13,00 R$ 65,00 

Total R$ 28.519,30 

     SERVIÇOS DE TERCEIROS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Locação de cadeiras Unidade 4000 R$ 1,80 R$ 7.200,00 
Locação de mesas Unidade 80 R$ 2,50 R$ 200,00 
Locação de tenda (4 tendas) Unidade 5 R$ 350,00 R$ 1.750,00 
Som/microfone Horas 10 R$ 800,00 R$ 8.000,00 
Telão/Datashow Horas 10 R$ 500,00 R$ 5.000,00 

Total R$ 22.150,00 
 

TOTAL GERAL 
ATIVIDADE 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIAIS 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

OUTROS TOTAL 

R$ 5.850,00 R$ 28.519,30 R$ 22.150,00 
R$ 

14.129,83 
R$ 70.649,13 

(*) Despesas indiretas, operacionais, financeiras, imprevistos, lucro pressumido, cofins, ISS, 
PIS/PASEP – 25% não incidente nesta atividade. 
 

1.3. PLANTÃO SOCIAL 
PÚBLICO ALVO: Comunidade da Vila Estrutural 
META: 100% das informações solicitadas sendo repassadas e 100% das demandas sendo 
encaminhadas. 
INDICADOR RESULTADO: 100% das informações solicitadas sendo repassadas e 100% das 
demandas sendo encaminhadas. 
OBJETIVO: Informar e orientar aos moradores da área de intervenção sobre os projetos e as 
intervenções, bem como providenciar os encaminhamentos para a solução de demandas e 
necessidades específicas da população, inclusive tarifas sociais, convidar para as atividades e 
esclarecer àqueles que faltaram sobre os temas abordados. 
CONTEÚDO: Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia, Normativas do programa, 
IN 021/2014,Noções de cidadania, relação dos serviços públicos e instituições sociais existentes 
e atuantes na área e pelo governo. 
MÉTODOS E TÉCNICAS: Atendimentos individuais, escuta qualificada, preenchimento de ficha de 
atendimento e encaminhamentos. 
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JUSTIFICATIVA: Esta atividade justifica-se pela necessidade de manter o PTS mais próximo dos 
beneficiários além de mantê-los constantemente informados sobre todas as ações e contribuir no 
encaminhamento das demandas emergenciais. 
METODOLOGIA/ TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: Para realização desta atividade a empresa 
executora deverá alugar um espaço, na comunidade, para facilitar o acesso dos beneficiários, será 
realizado por Assistente Social e as demandas não específicas do projeto serão encaminhadas 
para os órgãos apropriados. O Plantão social ocorrerá 2 vezes na semana, por 4 horas diárias, 
alternados entre fixo e itinerante. Será contratado carro, ja incluso, motorista, manutenção e 
combustível para apoio a atividade. O coordenador do PTS deverá possuir graduação conforme 
portaria 21 e experiência com projetos sociais. É de responsabilidade do Plantão social o 
acompanhamento e monitoramento dos cursos, bem como frequência, visita domiciliar em caso 
de falta e a distribuição e controle de lanche e passagem. O plantão social será responsável por 
divulgar, inscrever e sensibilizar a comunidade a participar de todas as atividades que compõe o 
PTS. 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO: Relatório de demandas e encaminhamentos (qualitativo/quantitativo), 
lista de atendimento com assinaturas e fotos. 
QUANTIDADE DE EVENTOS: 48 eventos  
CRONOGRAMA: Mês 1 ao 6 
DURAÇÃO: 192 horas (alternados entre fixo e itinerante) 
 

Nome da Atividade Plantão Social 
     

RECURSOS HUMANOS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Coordenador do PTS Hora 192 R$ 150,00 R$ 28.800,00 
Assistente Social Hora 192 R$ 100,00 R$ 19.200,00 

Facilitador 1 Hora 192 R$ 15,00 R$ 2.880,00 
Facilitador 2 Hora 192 R$ 15,00 R$ 2.880,00 
Facilitador 3 Hora 192 R$ 15,00 R$ 2.880,00 
Facilitador 4 Hora 192 R$ 15,00 R$ 2.880,00 

Total R$ 59.520,00 

     RECURSOS MATERIAIS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Canetas Caixa 1 R$ 29,90 R$ 29,90 
Papel A4 Resma 1 R$ 14,90 R$ 14,90 
Cesta Básica Unidade 30 R$ 100,00 R$ 3.000,00 
Garrafão água mineral (20L) Unidade 24 R$ 8,00 R$ 192,00 
Pranchetas Unidade 6 R$ 5,50 R$ 33,00 
Copos descartáveis pct/100 Unidade 12 R$ 4,90 R$ 58,80 

Envelopes Caixa c/250 1 R$ 70,00 R$ 70,00 
Pastas de elástico Unidade 20 R$ 3,00 R$ 60,00 
Banners 2x1m para 
identificação do Plantão 
Social 

Unidade 2 R$ 150,00 R$ 300,00 

Total R$ 3.758,60 

     SERVIÇOS DE TERCEIROS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Aluguel de casa mês 6 R$ 900,00 R$ 5.400,00 
Aluguel de carro mês 6 R$ 4.500,00 R$ 27.000,00 

TOTAL R$ 32.400,00 
 

TOTAL GERAL 
ATIVIDADE 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIAIS 

SERVIÇOS 
DE 

OUTROS TOTAL 
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TERCEIROS 

R$ 59.520,00 
R$ 

3.758,60 
R$ 

32.400,00 
R$ 23.919,65 

R$ 
119.598,25 

(*) Despesas indiretas, operacionais, financeiras, imprevistos, lucro pressumido, cofins, ISS, 
PIS/PASEP – 25% não incidente nesta atividade. 
 

1.4. OFICINA "NO RITMO CERTO" 
PÚBLICO ALVO: 80 crianças 
META: 100% do publico alvo participando da atividade 
INDICADOR RESULTADO: 75% das crianças participando das oficinas e 60% avaliando a atividade 
positivamente. 
OBJETIVO: Desenvolver e incentivar a integração, o convívio, o debate e o exercício físico.  
CONTEÚDO: Apresentação, debates de temas do interesse dos participantes e importantes no seu 
dia-a-dia, dança, música.  
MÉTODOS E TÉCNICAS: Explanações, dinâmicas, debate, técnicas de dança, apresentações, 
trabalho em grupo.  
JUSTIFICATIVA: A criança precisa ser incentivada ao convívio saudável e ao desenvolvimento de 
valores e hábitos que favoreçam seu desenvolvimento. A música e a dança podem ser usadas 
como instrumentos para agregar e obter resultados positivos, além da possibilidade de 
desenvolver talentos. 
METODOLOGIA/ TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: A Divulgação e inscrições serão feitas através do 
plantão social e outras formas definidas no plano de marketing. Serão realizadas 4 oficinas 
semanais com as crianças na faixa etária de 8 a 14 anos, sendo que cada oficina trabalhará com 
20 participantes. Ao iniciar cada oficina, será abordado um tema de interesse deles, por um 
período de 30 minutos, estendendo-se caso haja interesse. Após a conversa, serão ensinadas 
técnicas de dança, especialmente o hip hop, e os participantes dançarão sob a coordenação de 
um facilitador, com conhecimento da dança e trabalho comprovado com comunidades de baixa 
renda. Deverá ser incentivada a preparação de apresentações pelas crianças para o dia do 
encerramento do projeto. 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO: Relatório, fotos, lista de presença. 
QUANTIDADE DE EVENTOS: 24 oficinas 
CRONOGRAMA: Mês 1 ao 6 
DURAÇÃO: 288 horas de execução da atividade 
 

Nome da Atividade Oficina "No ritmo certo" 

     
RECURSOS HUMANOS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Facilitador 1 Hora 288 R$ 15,00 R$ 4.320,00 
Facilitador 2 Hora 288 R$ 15,00 R$ 4.320,00 
Facilitador 3 Hora 288 R$ 15,00 R$ 4.320,00 

Total R$ 12.960,00 

     RECURSOS MATERIAIS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Kit lanche (Suco de caixinha 
200ml, sanduíche) 

Unidade 1920 R$ 4,00 R$ 7.680,00 

Brinde Unidade 24 R$ 50,00 R$ 1.200,00 
Bicicleta Unidade 1 R$ 599,37 R$ 599,37 

Total R$ 9.479,37 

     SERVIÇOS DE TERCEIROS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
          

TOTAL   
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TOTAL GERAL 
ATIVIDADE 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIAIS 

SERVIÇOS 
DE 

TERCEIROS 
OUTROS TOTAL 

R$ 12.960,00 
R$ 

9.479,37 
  R$ 5.609,84 

R$ 
28.049,21 

(*) Despesas indiretas, operacionais, financeiras, imprevistos, lucro presumido, cofins, ISS, 
PIS/PASEP – 25% não incidente nesta atividade. 
 

1.5. OFICINA DE LIDERANÇA E EMPREENDEDORISMO 
PÚBLICO ALVO: 15.737 famílias 
META: 180 famílias participando da atividade 
INDICADOR RESULTADO: 75% das famílias participando da reunião e 60% avaliando a atividade 
positivamente. 
OBJETIVO: Sensibilizar para o papel de agente de mudanças na comunidade; esclarecer sobre o 
papel de líder; orientar sobre o empreendedorismo. 
CONTEÚDO: O que ser líder, papel na comunidade, Como agir para mudar, o que é e como 
empreender.  
MÉTODOS E TÉCNICAS: Explanações, debates, exposição de temas, trabalho em grupo, 
dinâmicas, filmes.  
JUSTIFICATIVA: Considerando a importância de preparar os beneficiários para atuarem na 
comunidade como agentes de transformação e na busca de melhorias, se faz necessário 
esclarecer e definir os papéis, a fim de que cada um consiga se identificar e vislumbrar uma 
atuação participativa e com impactos positivos na sua vida e das demais famílias. Outro aspecto 
importante a ser reforçado é a possibilidade de empreender, de iniciar um negócio a partir das 
possibilidades oferecidas pelas capacitações. 
METODOLOGIA/ TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: A Divulgação e inscrições serão feitas através do 
plantão social e outras formas definidas no plano de marketing. Serão oferecidas 180 vagas, 6 
turmas de 30 moradores. Será realizada uma oficina por mês, sendo que os temas, Liderança e 
empreendedorismo serão intercaladas, um mês uma, um mês outra. O palestrante deverá 
comprovar experiência desses temas com comunidades de baixa renda. Ao final de cada oficina 
os participantes receberão uma mini apostila (no mínimo 6 páginas) referente ao tema trabalhado. 
Cada Oficina terá a duração de 2 horas. No último encontro deverá ser buscada a parceria do 
SEBRAE para uma palestra sobre dicas de negócios, formas de abertura de empresas e etc. O 
coordenador do PTS deverá possuir graduação conforme portaria 21 e experiência com projetos 
sociais. 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO: Relatório, fotos, lista de presença.  
QUANTIDADE DE EVENTOS: 6 eventos 
CRONOGRAMA: Mês 1º ao 6º 
DURAÇÃO: 24 horas (12 horas para planejamento e 12 horas para execução). 
 

Nome da Atividade Oficina de Liderança e Empreendedorismo 
     
RECURSOS HUMANOS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Coordenador do PTS Hora 24 R$ 150,00 R$ 3.600,00 
Facilitador 1 Hora 12 R$ 15,00 R$ 180,00 
Facilitador 2 Hora 12 R$ 15,00 R$ 180,00 
Facilitador 3 Hora 12 R$ 15,00 R$ 180,00 
Profissional de Marketing Hora 6 R$ 50,00 R$ 300,00 

Total R$ 4.440,00 

     RECURSOS MATERIAIS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
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Kit lanche (Suco de caixinha 
200ml, sanduíche, fruta) 

Unidade 180 R$ 4,00 R$ 720,00 

Brindes (Agenda, caneta 
gravada) 

Unidade 60 R$ 50,00 R$ 3.000,00 

Livreto formato aberto, 
29,6x42,6cm e formato 
fechado 14,8x21cm, 40pg, 
papel offiset fsc 90gxm² em 
4x4 cores. Acabamento 
dobrado, prova digital, 
gravação de chapas CTP, 
finalização alceado, 
grampeado, refilado. 

Unidade 200 R$ 7,00 R$ 1.400,00 

Total R$ 5.120,00 

     SERVIÇOS DE TERCEIROS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Locação de cadeiras Unidade 180 R$ 1,80 R$ 324,00 
Locação de mesas Unidade 60 R$ 2,50 R$ 150,00 
Locação de tenda Unidade 2 R$ 350,00 R$ 700,00 

Palestrante Liderança Hora 7 R$ 70,00 R$ 490,00 
Palestrante 
Empreendedorismo 

Hora 7 R$ 70,00 R$ 490,00 

TOTAL R$ 2.154,00 
 

TOTAL GERAL 
ATIVIDADE 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIAIS 

SERVIÇOS 
DE 

TERCEIROS 
OUTROS TOTAL 

R$ 4.440,00 
R$ 

5.120,00 
R$ 2.154,00 R$ 2.928,50 

R$ 
14.642,50 

(*) Despesas indiretas, operacionais, financeiras, imprevistos, lucro pressumido, cofins, ISS, 
PIS/PASEP – 25% não incidente nesta atividade. 
 

1.6. ENCERRAMENTO PTS 
PÚBLICO ALVO: 10.000 famílias 
META: 100% das famílias convidadas 
INDICADOR RESULTADO: 75% das famílias participando da reunião e 60% avaliando a atividade 
positivamente. 
OBJETIVO: Realizar evento de encerramento das atividades do PTS e apresentar o resultado da 
pesquisa de pós ocupação. 
CONTEÚDO: Projeto de Trabalho Técnico Social, Projetos de Engenharia, Normativas do programa, 
IN 021/2014,Noções de cidadania, relação dos serviços públicos e instituições sociais existentes 
e atuantes na área e pelo governo. 
MÉTODOS E TÉCNICAS: Apresentação, lazer, avaliação. 
JUSTIFICATIVA: Importante encerrar o projeto com uma confraternização e apresentar a 
avaliação pela comunidade do PTS e das benfeitorias. 
 
METODOLOGIA/ TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: A ETS deverá se reunir para definir aspectos 
importantes e necessários para o bom desenvolvimento da atividade e alcance dos objetivos, 
traçar parcerias, definir espaço, data e horário, convidar e comunicar a comunidade entre outras 
providencias. O encerramento das atividades deve ser presencial e participativo, com uma 
apresentação dos resultados alcançados tanto pelos projetos de engenharia quanto pelo projeto 
social. Poderá ser montada uma exposição de fotos com os principais momentos das ações do 
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PTS e obras. Preferencialmente o encerramento deverá ocorrer em um domingo de manhã com 
duração de 4 horas em um ponto estratégico do bairro. Utilizar na atividade apresentação de 
artistas locais (conjuntos musicais, bandas). Prever brinquedos para as crianças e sorteio de 
brindes. A equipe do projeto deverá realizar articulação com a CAESB para fornecimento de água, 
visto a amplitude da ação e o envolvimento de vários órgãos do GDF. O coordenador de PTS 
deverá possuir graduação em conformidade com a portaria 21 e experiência na área de PTS. 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO: Relatório, fotos, lista de presença.  
QUANTIDADE DE EVENTOS: 1 eventos  
CRONOGRAMA: Mês 6 
DURAÇÃO: 34 horas (30 horas para planejamento e 4 horas para execução). 
 

Nome da Atividade Encerramento PTS 

     RECURSOS HUMANOS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Coordenador do PTS Hora 20 R$ 150,00 R$ 3.000,00 
Assistente Social Hora 4 R$ 100,00 R$ 400,00 
Facilitador 1 Hora 4 R$ 15,00 R$ 60,00 
Facilitador 2 Hora 4 R$ 15,00 R$ 60,00 
Facilitador 3 Hora 4 R$ 15,00 R$ 60,00 

Facilitador 4 Hora 4 R$ 15,00 R$ 60,00 
Facilitador 5 Hora 4 R$ 15,00 R$ 60,00 
Facilitador 6 Hora 4 R$ 15,00 R$ 60,00 

Total R$ 3.760,00 

     RECURSOS MATERIAIS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Kit lanche (Suco de caixinha 
200ml, sanduíche) 

Unidade 5000 R$ 4,00 R$ 20.000,00 

Bicicleta Unidade 1 R$ 599,37 R$ 599,37 
Cesta Básica Unidade 100 R$ 100,00 R$ 10.000,00 

Total R$ 30.599,37 

     SERVIÇOS DE TERCEIROS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Locação de cadeiras Unidade 5000 R$ 1,80 R$ 9.000,00 

Locação de mesas Unidade 10 R$ 2,50 R$ 25,00 
Locação de tenda Unidade 10 R$ 350,00 R$ 3.500,00 
Pula pula (4) Unidade 4 R$ 150,00 R$ 600,00 
Brinquedo inflável (4) Unidade 4 R$ 150,00 R$ 600,00 
Pipoca (4) Unidade 4 R$ 150,00 R$ 600,00 
Algodão doce (4) Unidade 4 R$ 150,00 R$ 600,00 

Palco coberto 10 por 6 
metros 

Horas 4 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 

Som/microfone Horas 4 R$ 800,00 R$ 3.200,00 
Telão/datashow Horas 4 R$ 500,00 R$ 2.000,00 

TOTAL R$ 24.125,00 
 

TOTAL GERAL 
ATIVIDADE 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIAIS 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

OUTROS TOTAL 

R$ 3.760,00 R$ 30.599,37 R$ 24.125,00 R$ 14.621,09 R$ 73.105,46 
(*) Despesas indiretas, operacionais, financeiras, imprevistos, lucro pressumido, cofins, ISS, 
PIS/PASEP – 25% não incidente nesta atividade. 
 

2. EIXO II – GESTAO SOCIAL DA INTERVENÇÃO 
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 Esse eixo prevê a o acompanhamento contínuo do PTS no decorrer de sua 
execução, visando avaliar as estratégias de intervenção, divulgação e participação social da 
comunidade possibilitando melhor aproveitamento das propostas apresentadas pelo projeto, e 
propõe evidenciar os ganhos comunitários após a intervenção realizada. 
 

2.1. PESQUISA DE PÓS-OCUPAÇÃO 
PÚBLICO ALVO: 10.000 famílias 
META: 1.557 famílias  
INDICADOR RESULTADO: 100% das famílias beneficiadas com as unidades habitacionais 
participando da pesquisa. 
OBJETIVO: Coletar dados socioeconômicos das famílias e da área de intervenção, com vistas ao 
estabelecimento do marco zero da área de intervenção e posterior avaliação de pós ocupação. 
CONTEÚDO: Projeto de Trabalho Técnico Social, Normativas do programa, IN 021/2014. Matriz de 
indicadores do Ministério das Cidades. Caracterização das famílias beneficiárias. 
MÉTODOS E TÉCNICAS: Elaboração e Aplicação de instrumental, capacitação dos pesquisadores, 
tabulação e interpretação dos dados adquiridos. 
JUSTIFICATIVA: A pesquisa de pós ocupação é necessária para dar a visibilidade dos resultados, 
impactos e da manifestação  de satisfação ou não da população, dialoga-se com a política, o 
programa e a gestão local, a medida que propicia uma reflexão sobre as intencionalidades, os 
mecanismos de implementação e efetividade dos resultados obtidos. 
METODOLOGIA/ TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: Deverá ser realizado uma pesquisa amostral para 
levantamento dos dados previsto na matriz de indicadores do Mcidades, mediante a aplicação do 
questionário a 1557 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 e coerência com a pesquisa inicial. Deverá ser utilizado o questionário de 
pesquisa de dados/informações elaborado e utilizado na atividade "Conhecimento da área de 
intervenção". Os dados  coletados deverão ser tabulados e emitido parecer de analise dos 
resultados, comparando os obtidos com aqueles na caracterização da famílias. Os pesquisadores 
deverão ser treinados, estarem identificados com camiseta com a logo do projeto. Sugere-se a 
contratação de 05 pesquisadores, para que cada um pesquise em torno de 315 famílias, num 
prazo de até 27 dias, cada entrevista deverá ter em média 1 hora. Estima-se que o questionário 
tenha de 8 a 10 páginas cada. O produto final deverá ser impresso e entregue ao Poder Púbico 
local e outra encaminhada para a CAIXA em três vias e em CD. 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO: Monitoramento e avaliação pela Equipe Técnica, fotos e questionários 
preenchidos e tabulados. 
QUANTIDADE DE EVENTOS: 1 eventos 
CRONOGRAMA: mês 5 
DURAÇÃO: 475 horas (40 de planejamento, 315 de aplicação da pesquisa, 120 de tabulação) 
 

Nome da Atividade PESQUISA DE PÓS-OCUPAÇÃO 

     RECURSOS HUMANOS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Coordenador do PTS Hora 40 R$ 150,00 R$ 6.000,00 
Assistente Social Hora 40 R$ 100,00 R$ 4.000,00 
Facilitador 1 Hora 315 R$ 15,00 R$ 4.725,00 
Facilitador 2 Hora 315 R$ 15,00 R$ 4.725,00 
Facilitador 3 Hora 315 R$ 15,00 R$ 4.725,00 
Facilitador 4 Hora 315 R$ 15,00 R$ 4.725,00 
Facilitador 5 Hora 315 R$ 15,00 R$ 4.725,00 
Tabulador Hora 120 R$ 15,00 R$ 1.800,00 

Total R$ 35.425,00 
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RECURSOS MATERIAIS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Papel A4 Resma 1 R$ 14,90 R$ 14,90 
Pranchetas Unidade 5 R$ 5,50 R$ 27,50 
Camisetas Peça 13 R$ 25,00 R$ 325,00 

Total R$ 367,40 

     SERVIÇOS DE TERCEIROS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Cópias (1557 formulários 
com 10 folhas cada 

folha 15570 R$ 0,10 R$ 1.557,00 

TOTAL R$ 1.557,00 
 

TOTAL GERAL 
ATIVIDADE 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIAIS 

SERVIÇOS 
DE 

TERCEIROS 
OUTROS TOTAL 

R$ 35.425,00 R$ 367,40 R$ 1.557,00 R$ 9.337,35 
R$ 

46.686,75 
(*) Despesas indiretas, operacionais, financeiras, imprevistos, lucro pressumido, cofins, ISS, 
PIS/PASEP – 25% não incidente nesta atividade. 
 

2.2. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
PÚBLICO ALVO: Recursos Humanos 
META: 6 reuniões de monitoramento e avaliação 
INDICADOR RESULTADO: 100% das reuniões realizadas 
OBJETIVO: Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades do Projeto de Trabalho Social 
e obras de engenharia, bem como elaborar o relatório de execução do PTS. 
CONTEÚDO: Projeto de Trabalho Social, Projetos de Engenharia. Materiais de divulgação editados, 
diários de campo, lista de frequência, fotos, Relatórios de acompanhamento e avaliação mensal, 
avaliação da população atendida, relatório de medição de engenharia. 
METODOLOGIA/ TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: Mensalmente a equipe técnica se reúne para 
avaliar o andamento das atividades do PTS e ações realizadas pela construtora, nestas reuniões 
deve-se levar em conta as avaliações da população atendida em relação às atividades 
desenvolvidas, razão pela qual todas as atividades do PTS devem prever instrumentos de 
avaliação a ser elaborado por ocasião da execução da atividade. Sempre que possível membros 
da comunidade devem participar destas reuniões mensais.  
Cada reunião, mensal ou final, deve durar no máximo três horas e produzir ao seu final o relatório 
de acompanhamento do trabalho social.  
Ao final da execução do PTS deve acontecer uma reunião de avaliação final, além da pesquisa de 
avaliação pós-intervenção. Após a reunião deve ser elaborar relatório de avaliação final. As 
reuniões devem ser registradas com fotos (duas por reunião), lista de presença e relato. Os 
relatórios mensais e final devem ser acompanhados dos instrumentos de registro e 
sistematização das atividades desenvolvidas no período. 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO: Avaliação pela Equipe Técnica e população, utilizando-se de fotos, atas, 
listas de presença, fichas de atendimento, relatórios, como instrumentos de registro. 
QUANTIDADE DE EVENTOS: 6 reuniões 
CRONOGRAMA: Mês 1 ao 6 
DURAÇÃO: 24 (12 para planejamento e 12 para execução) 
 

Nome da Atividade MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

     RECURSOS HUMANOS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Coordenador do PTS Hora 12 R$ 150,00 R$ 1.800,00 
Assistente Social Hora 12 R$ 100,00 R$ 1.200,00 
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Profissional de Marketing Hora 12 R$ 50,00 R$ 600,00 
Total R$ 3.600,00 

     RECURSOS MATERIAIS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Refrigerante Unidade 12 R$ 9,00 R$ 108,00 
Lanche (Salgados) Cento 6 R$ 40,00 R$ 240,00 

Total R$ 348,00 

     SERVIÇOS DE TERCEIROS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
          

TOTAL   
 

TOTAL GERAL 
ATIVIDADE 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIAIS 

SERVIÇOS 
DE 

TERCEIROS 
OUTROS TOTAL 

R$ 3.600,00 R$ 348,00   R$ 987,00 R$ 4.935,00 
(*) Despesas indiretas, operacionais, financeiras, imprevistos, lucro pressumido, cofins, ISS, 
PIS/PASEP – 25% não incidente nesta atividade. 
 

3. EIXO III - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL  
 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. 
 

3.1. PROJETO SAÚDE É VIDA 
PÚBLICO ALVO: 584 famílias beneficiadas com a moradia 
META: 100% das famílias convidadas  
INDICADOR RESULTADO: 75% das famílias participando da reunião e 60% avaliando a atividade 
positivamente. 
OBJETIVO: Despertar nas famílias a compreensão dos cuidados com a saúde para mudança de 
hábitos e interesse na prevenção de doenças.  
CONTEÚDO: Campanhas educativas, atendimentos, orientações.  
MÉTODOS E TÉCNICAS: Exposição dialogada, palestras, atendimentos.  
JUSTIFICATIVA: Considerando a situação de vulnerabilidade e riscos para a saúde das famílias 
em decorrência do estilo de vida e ambiente é necessário o desenvolvimento de ações educativas 
relacionadas à saúde de modo a contribuir para a compreensão e práticas adequadas de 
promoção, prevenção e recuperação. 
METODOLOGIA/ TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: A ETS deverá se reunir para definir aspectos 
importantes e necessários para o bom desenvolvimento da atividade e alcance dos objetivos, 
traçar parcerias, definir espaço, data e horário, convidar e comunicar a comunidade entre outras 
providencias. As atividades serão realizadas a partir de campanhas educativas, com os órgãos do 
GDF, como forma de estimular um maior envolvimento e participação ativa dos beneficiários. 
Haverá uma campanha, com duração de 16 horas, sendo cada uma com duração de 4 horas, com 
abordagem de temas relacionados à saúde tais como: saúde da mulher; prevenção à dengue; 
saúde bucal; prevenção a doenças sexualmente transmissíveis; tratamento sanitário dos 
alimentos; hábitos e higiene pessoal e ambiental; prevenção às drogas. Durante a campanha 
haverá a oferta de serviços de aferição de pressão arterial, glicemia, avaliação oftalmológica, 
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medição de nível de estresse, atividade física. Para facilitar a compreensão e o cumprimento dos 
objetivos propostos, ao final de cada campanha, os órgãos do GDF e parceiros irão entregar 
panfletos, preservativos e kits de saúde bucal. A mobilização será feita através de carro de som 
que irá passar quatro horas por dia, duas pela manhã e duas a tarde, durante 5 dias. O suporte 
para garrafão de água necessários nesta atividade já foi adquirido na atividade "Apresentação do 
PTS". O coordenador do PTS deve possuir graduação conforme portaria 21 e experiência com 
PTS. Os materiais permanentes, adquiridos, ao final do PTS deverão ser doados à instituições da 
comunidade que façam trabalhos sociais. 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO: Fotos e relatório. 
QUANTIDADE DE EVENTOS: 4 eventos 
CRONOGRAMA: Mês 4 e 6 
DURAÇÃO: 24 horas (8 horas de planejamento e 16 horas de execução) 
 

Nome da Atividade Projeto Saúde é Vida 

     RECURSOS HUMANOS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Coordenador do PTS Hora 24 R$ 150,00 R$ 3.600,00 
Assistente Social Hora 24 R$ 100,00 R$ 2.400,00 
Facilitador 1 Hora 16 R$ 15,00 R$ 240,00 
Facilitador 2 Hora 16 R$ 15,00 R$ 240,00 

Facilitador 3 Hora 16 R$ 15,00 R$ 240,00 
Facilitador 4 Hora 16 R$ 15,00 R$ 240,00 
Facilitador 5 Hora 16 R$ 15,00 R$ 240,00 
Facilitador 6 Hora 16 R$ 15,00 R$ 240,00 

Total R$ 7.440,00 

     RECURSOS MATERIAIS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Cesta Básica Unidade 20 R$ 100,00 R$ 2.000,00 
Papel A4 Resma 4 R$ 14,90 R$ 59,60 
Copos descartáveis pct/100 Unidade 50 R$ 4,90 R$ 245,00 
Garrafão de água Unidade 10 R$ 8,00 R$ 80,00 
Kit lanche (suco de caixinha 
200ml, sanduíche) 

Unidade 584 R$ 4,00 R$ 2.336,00 

Sacos de lixo (100l) pct 10 R$ 13,00 R$ 130,00 
Kit para oficina com as 
crianças (giz de cera, 
canetinha, cartolina, tinta 
guache, pinceis, tesoura 
sem ponta) 

Unidade 10 R$ 50,00 R$ 500,00 

Total R$ 5.350,60 

     SERVIÇOS DE TERCEIROS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Locação de cadeiras Unidade 584 R$ 1,80 R$ 1.051,20 
Locação de mesas Unidade 10 R$ 2,50 R$ 25,00 
Locação de tenda (4 
tendas) 

diárias 4 R$ 350,00 R$ 1.400,00 

Divulgação em carro de 
som e rádio 

Horas 20 R$ 150,00 R$ 3.000,00 

TOTAL R$ 5.476,20 
 

TOTAL GERAL 
ATIVIDADE 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIAIS 

SERVIÇOS 
DE 

TERCEIROS 
OUTROS TOTAL 
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R$ 7.440,00 
R$ 

5.350,60 
R$ 5.476,20 R$ 4.566,70 

R$ 
22.833,50 

(*) Despesas indiretas, operacionais, financeiras, imprevistos, lucro pressumido, cofins, ISS, 
PIS/PASEP – 25% não incidente nesta atividade. 
 

3.2. FORTALECIMENTO DOS CATADORES DA ESTRUTURAL 
PÚBLICO ALVO: 2.000 catadores 
META: 100% das famílias convidadas  
INDICADOR RESULTADO: Cadastramento realizado, plano de negócios para os catadores 
elaborado e aprovado. 
OBJETIVO: Fomentar o fortalecimento de cooperativas e /ou associações de catadores, Capacitar 
para a inclusão no mercado de trabalho.  
CONTEÚDO: Levantamento, preenchimento de formulário, elaboração de um plano de negócios. 
MÉTODOS E TÉCNICAS: Reuniões, explanações, discussões. 
JUSTIFICATIVA: Atendendo as prerrogativas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 
inclusão social dos catadores de materiais recicláveis, deverão ser identificados dentre os 
moradores se existe catadores (formais ou informais) e realizado seu cadastro. 
METODOLOGIA/ TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: Esta atividade deverá ser compartilhada com o 
segmento do poder público que trata das questões de catadores no GDF, é sabido que a 
SEDESTMIDH, já desenvolve um projeto com os catadores e inicialmente a da ETS e equipe 
coordenadora do projeto se reunirão a fim conhecer o trabalho já realizado e somar  recursos e 
ações para buscar soluções e melhoria na qualidade de vida deles. Caso seja necessário, será 
atualizado um cadastro e através de entrevista, levantada a necessidade e anseio das famílias em 
relação ao momento de desativação do lixão que estão vivendo e que era, para muitos, a única 
forma de manter a família. Após o levantamento, deverá ser apresentada uma metodologia de 
organização dos catadores em cooperativas ou associações, apoiando sua institucionalização e 
regularização junto aos segmentos que tratam deste assunto no GDF. Serão executadas 4 
reuniões com o público alvo sendo 2 por mês, com duração de 3 horas cada. A divulgação dos 
encontros deverá ser feita através do plantão social às famílias cadastradas e se necessário 
divulgado por 20 horas em carro de som e rádio.   
A conclusão desta ação será a elaboração de um plano de negócios participativo, relativo a 
geração de emprego e renda por meio da coleta de materiais recicláveis. O coordenador do PTS 
deve possuir graduação conforme portaria 21 e experiência com PTS. 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO: Lista de presença, fotos, relatórios. 
QUANTIDADE DE EVENTOS: 4 eventos 
CRONOGRAMA: Mês 3 e 5 
DURAÇÃO: 22 horas (10 horas de planejamento e 12 horas de execução) 
 

Nome da Atividade Fortalecimento dos Catadores da Estrutural 

     RECURSOS HUMANOS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Coordenador do PTS Hora 22 R$ 150,00 R$ 3.300,00 
Assistente Social Hora 22 R$ 100,00 R$ 2.200,00 
Especialista em meio 
ambiente com experiência 
com organização de 
catadores 

Hora 12 R$ 100,00 R$ 1.200,00 

Facilitador 1 Hora 12 R$ 15,00 R$ 180,00 
Facilitador 2 Hora 12 R$ 15,00 R$ 180,00 
Facilitador 3 Hora 12 R$ 15,00 R$ 180,00 
Facilitador 4 Hora 12 R$ 15,00 R$ 180,00 
Facilitador 5 Hora 12 R$ 15,00 R$ 180,00 
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Facilitador 6 Hora 12 R$ 15,00 R$ 180,00 
Total R$ 7.780,00 

     RECURSOS MATERIAIS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Cesta Básica Unidade 60 R$ 100,00 R$ 6.000,00 
Kit lanche (suco de caixinha 
200ml, sanduíche) 

Unidade 2000 R$ 4,00 R$ 8.000,00 

Papel A4 Unidade 10 R$ 14,90 R$ 149,00 
Copos descartáveis pct/100 Unidade 25 R$ 4,90 R$ 122,50 
Garrafão de água Unidade 10 R$ 8,00 R$ 80,00 
Sacos de lixo (100l) pct 10 R$ 13,00 R$ 130,00 
Kit para oficina com as 
crianças (giz de cera, 
canetinha, cartolina, tinta 
guache, pinceis, tesoura 
sem ponta) 

Unidade 10 R$ 50,00 R$ 500,00 

Total R$ 14.981,50 

     SERVIÇOS DE TERCEIROS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Locação de cadeiras Unidade 2000 R$ 1,80 R$ 3.600,00 
Locação de mesas Unidade 10 R$ 2,50 R$ 25,00 

Locação de tenda (4 
tendas) 

Unidade 16 R$ 350,00 R$ 5.600,00 

TOTAL R$ 9.225,00 
 

TOTAL GERAL 
ATIVIDADE 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIAIS 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

OUTROS TOTAL 

R$ 7.780,00 R$ 14.981,50 R$ 9.225,00 R$ 7.996,63 R$ 39.983,13 

(*) Despesas indiretas, operacionais, financeiras, imprevistos, lucro pressumido, cofins, ISS, 
PIS/PASEP – 25% não incidente nesta atividade. 
 

3.3. OFICINA “O LIXO NO LUGAR CERTO” 
PÚBLICO ALVO: 10.000 famílias  
META: 600 famílias participando das oficinas 
INDICADOR RESULTADO: 75% dos participantes avaliando a atividade positivamente 
OBJETIVO: Trabalhar os aspectos da reciclagem e a transformação de garrafas pet; o refletir 
sobre educação ambiental e tudo o que possa remeter à prática da reciclagem como gesto de 
civilidade; o incentivar a cultura de altruísmo, a noção de cidadania e o discutir papéis que nos 
cabem na sociedade refletindo sobre direitos e deveres na relação com o outro e 
consequentemente na vida cotidiana. 
CONTEÚDO: Oficina de materiais recicláveis, exposição dialogada, trabalhos manuais, pintura, e 
plantio de especiarias/temperos. 
MÉTODOS E TÉCNICAS: Trabalho em grupo, orientações apresentação de temas e trabalhos, 
avaliação, como premiação cada participante levará suas mudas para casa. 
JUSTIFICATIVA: Esta atividade se justifica pela necessidade de desenvolver nas pessoas a 
importância do cuidado com o meio ambiente e com a saúde. 
METODOLOGIA/ TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: A coordenação do projeto, junto com os 
facilitadores e profissional de marketing, irá traçar uma estratégia de divulgação da atividade, irá 
sensibilizar a comunidade no sentido de reeducação ambiental, irão se reunir para definir 
aspectos importantes e necessários para o bom desenvolvimento da atividade e alcance dos 
objetivos, traçar parcerias, definir espaço, data e horário, convidar e comunicar a comunidade, 
entre outras providências. A oficina envolverá crianças e adultos, separados por grupos 
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monitorados pelos facilitadores, que serão previamente orientados pelo profissional da área 
ambiental para que eles possam apoiar os grupos. Os encontros acontecerão aos sábados 2 
vezes por mês, pela manhã das 9:00hs às 12:00hs, serão abordados assuntos como Reciclagem e 
educação ambiental – quando serão discutidos assuntos como: a problemática do lixo e suas 
diversas formas de tratamento; o princípio dos 3 R’s;  a reciclagem e sua importância; os produtos 
recicláveis e os não recicláveis; a problemática da água; o consumo consciente; a técnica da 
reciclagem de garrafas pets e outros assuntos afins. Será focada também a Integração e 
desenvolvimento grupal – quando será discutida a construção de vínculos; os papéis dentro e fora 
da oficina; direito e deveres na relação com o outro; cultura de paz e altruísmo; o respeito à vida, 
dentre outros. Serão trabalhados o despertar da criatividade e o aperfeiçoamento das habilidades 
e vivência do ato de limpeza e armazenamento dos materiais reciclados e a sua reutilização. Após 
as palestras sobre a temática citada, os participantes participarão de oficina de cultivo semi-
hidropônico com material reciclável. Cada participante irá receber uma cópia A4 com o passo-a-
passo detalhando do modo de fazer o cultivo semi-hidropônico, e farão a oficina junto com o 
profissional da área ambiental. Para realização desta atividade serão utilizadas garrafas pet e 
papelão, ao qual a comunidade será sensibilizada a doar, ou mesmo a levar seu próprio material. 
Ao final da atividade, cada participante irá levar 4 unidades de vasos reciclados de plantio semi-
hidropônico feitas por eles, em garrafas pets, com uma muda de temperos diversos 
disponibilizada pelo projeto(cebolinha, coentro, alecrim, tomate cereja, rúcula, hortelã, alface 
mimosa, etc). Essa atividade incentivará a produção própria de alimento, a reciclagem e a 
produção com baixo consumo de água. Para se incentivar a criatividade, as garrafas pets serão 
pintadas com tinta spray pelos próprios participantes, para que cada um possa personalizar 
conforme o seu gosto. Além da divulgação prevista nessa atividade o Plantão Social será 
responsável por fortalecer e divulgar essa atividade para a comunidade.  Ao final de cada 
atividade os participantes responderão a uma pesquisa de satisfação breve, contendo no máximo 
5 perguntas à cerca da atividade e da aplicabilidade do aprendizado na vida cotidiana. O 
coordenador do PTS deve possuir graduação conforme portaria 21 e experiência com PTS. 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO: Lista de presença, relatório e fotos.  
QUANTIDADE DE EVENTOS: 4 eventos. 
CRONOGRAMA: Mês 2 e 4 
DURAÇÃO: 18 horas (6 horas de planejamento e 12 horas de execução). 
 

Nome da Atividade Oficina "O lixo no lugar certo" 

     RECURSOS HUMANOS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Coordenador do PTS Hora 18 R$ 150,00 R$ 2.700,00 
Assistente Social Hora 18 R$ 100,00 R$ 1.800,00 
Facilitador 1 Hora 18 R$ 15,00 R$ 270,00 

Facilitador 2 Hora 18 R$ 15,00 R$ 270,00 
Facilitador 3 Hora 18 R$ 15,00 R$ 270,00 
Facilitador 4 Hora 18 R$ 15,00 R$ 270,00 
Profissional de Marketing Hora 18 R$ 50,00 R$ 900,00 

Total R$ 6.480,00 

     RECURSOS MATERIAIS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Papel A4 Resma 1 R$ 14,90 R$ 14,90 
Copos descartáveis pct/100 Unidade 12 R$ 4,90 R$ 58,80 
Kit lanche (suco de caixinha 
200ml, sanduíche) 

Unidade 2000 R$ 4,00 R$ 8.000,00 

Canetas Caixa 2 R$ 29,90 R$ 59,80 
Garrafão de água Unidade 10 R$ 8,00 R$ 80,00 
Sacos de lixo (100l) pct 10 R$ 13,00 R$ 130,00 
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Húmos de minhoca 
Substrato Orgânico (2Kg) 

pct 800 R$ 12,00 R$ 9.600,00 

Tinta Spray cores diversas Unidade 100 R$ 25,00 R$ 2.500,00 
Kit Composteira Unidade 100 R$ 170,00 R$ 17.000,00 

Mudas Diversas Unidade 2800 R$ 3,00 R$ 8.400,00 
Total R$ 45.843,50 

     SERVIÇOS DE TERCEIROS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Locação de cadeiras Unidade 2400 R$ 1,80 R$ 4.320,00 
Locação de mesas Unidade 10 R$ 2,50 R$ 25,00 
Locação de tenda (4 
tendas) 

Unidade 16 R$ 350,00 R$ 5.600,00 

Cópias Folha 1300 R$ 0,10 R$ 130,00 
TOTAL R$ 10.075,00 

 

TOTAL GERAL 
ATIVIDADE 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIAIS 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

OUTROS TOTAL 

R$ 6.480,00 R$ 45.843,50 R$ 10.075,00 R$ 15.599,63 R$ 77.998,13 
(*) Despesas indiretas, operacionais, financeiras, imprevistos, lucro pressumido, cofins, ISS, 
PIS/PASEP – 25% não incidente nesta atividade. 
 

3.4. PALESTRA SOBRE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORÇAMENTO FAMILIAR 
PÚBLICO ALVO: 10.000 famílias 
META: 1000 famílias 
INDICADOR RESULTADO: 40% das famílias participando da reunião e 80% avaliando a atividade 
positivamente. 
OBJETIVO: Proporcionar o conhecimento necessário para que as pessoas sejam capazes de 
planejar sua vida financeira e organizar seu orçamento familiar e encerrar o projeto social 
CONTEÚDO: Exposição sobre como deve ser feito o planejamento e controlado o orçamento 
familiar, elaboração de planilhas de gastos, discussão sobre o tema, dinâmica de grupo. 
MÉTODOS E TÉCNICAS: Reunião técnica, convites, apresentação do conteúdo por meio de data 
show, folders, discussão, avaliação. 
JUSTIFICATIVA: Considerando o atual momento critico financeiro pelo que passa o país e a 
necessidade de haver uma organização familiar deverá ser oferecido orientações, instrumentos e 
estratégias para que participante esteja apto a planejar sua vida financeira, o orçamento individual 
e familiar e aprender a se organizar em caso de endividamento. 
METODOLOGIA/ TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: Inicialmente a ETS deverá reunir-se para definir as 
questões e estratégias para o bom desenvolvimento e resultado da atividade. Deverá ser criado 
um plano de marketing pelo profissional e implementado pelos facilitadores no que se refere a 
mobilização dos moradores para participar da atividade. O plano deverá incluir, mensagens de 
texto, visitas domiciliares, confecção e fixação de cartazes, abordagem e contatos, atrativos 
visuais, auditivos e cenestésicos por um período de 7 horas. A preparação das reuniões e das 
ações com as crianças serão planejadas pela ETS por um período de 2 horas. Serão realizadas 2 
(duas) reuniões com duração de três horas cada em períodos e setores diferentes. Na reunião as 
famílias serão recepcionadas e assinarão a lista de presença, em seguida, o palestrante, com 
conhecimento do tema, falará e envolverá os presentes em discussão. Deverá ser disponibilizado 
material impresso, guia CAIXA PARA UMA VIDA MELHOR (adaptado)  contendo orientações 
acerca da gestão orçamentária familiar. Durante toda a apresentação, o público terá oportunidade 
de colocar suas dúvidas, por escrito, em filipetas que serão distribuídas para respostas e 
esclarecimentos após a apresentação. Os participantes irão avaliar a atividade e serão servidos os 
lanches e distribuídos brindes. É importante que nas palestras os usuários sejam sensibilizados 
quanto a importância da qualificação profissional estudo e profissão, divulgação de 
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possibilidades de escolarização na cidade e sensibilização para uso da moeda social e 
valorização do comércio. O coordenador do PTS deve possuir graduação conforme portaria 21 e 
experiência com PTS. 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO: Lista de frequência, relatório, fotos e tabulação da avaliação. 
QUANTIDADE DE EVENTOS: 2 eventos 
CRONOGRAMA: Mês 3 e 5 
DURAÇÃO: 8 horas (2 horas de planejamento e 6 horas de execução) 
 

Nome da Atividade Palestras sobre Planejamento e Gestão do Orçamento Familiar 

     RECURSOS HUMANOS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Coordenador do PTS Hora 8 R$ 150,00 R$ 1.200,00 
Assistente Social Hora 8 R$ 100,00 R$ 800,00 
Facilitador 1 Hora 6 R$ 15,00 R$ 90,00 
Facilitador 2 Hora 6 R$ 15,00 R$ 90,00 
Facilitador 3 Hora 6 R$ 15,00 R$ 90,00 
Facilitador 4 Hora 6 R$ 15,00 R$ 90,00 
Facilitador 5 Hora 6 R$ 15,00 R$ 90,00 
Profissional de Marketing Hora 7 R$ 50,00 R$ 350,00 
Profissional da área de 
Finanças 

Hora 8 R$ 70,00 R$ 560,00 

Total R$ 3.360,00 

     RECURSOS MATERIAIS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 

Cartilhas (12 páginas, 
15x21cm, incluindo capa, 
colorida, papel offset 90g, 
acabamento canoa) 

Unidade 1100 R$ 10,25 R$ 11.275,00 

Kit lanche (suco de caixinha 
200ml, sanduíche) 

Unidade 1000 R$ 4,00 R$ 4.000,00 

Kit para oficina com as 
crianças (giz de cera, 
canetinha, cartolina, tinta 
guache, pinceis, tesoura 
sem ponta) 

Unidade 10 R$ 50,00 R$ 500,00 

Total R$ 15.775,00 

     SERVIÇOS DE TERCEIROS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 
Locação de cadeiras Unidade 1000 R$ 1,80 R$ 1.800,00 
Locação de mesas Unidade 10 R$ 2,50 R$ 25,00 
Locação de tenda Diária 6 R$ 350,00 R$ 2.100,00 

TOTAL R$ 3.925,00 
 

TOTAL GERAL 
ATIVIDADE 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIAIS 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

OUTROS TOTAL 

R$ 3.360,00 R$ 15.775,00 R$ 3.925,00 R$ 5.765,00 R$ 28.825,00 

 
4. EIXO IV – DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 

PÚBLICO ALVO: 10.000 famílias 
META: 100% das vagas previstas para cada curso preenchidas 
INDICADOR RESULTADO: 70% da meta certificada ao final do curso 
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OBJETIVO: Capacitação para o mercado de trabalho por meio de cursos reconhecidos 
nacionalmente. 
CONTEÚDO: Definido em cada curso conforme programação Sistema S. 
METODOLOGIA/ TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS: 

 No que diz respeito a este eixo a empresa especializada em Prestação de Serviços para 
execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) contratada, será responsável por mobilizar, divulgar, 
matricular e acompanhar os participantes do curso, verificar presença e realizar visita domiciliar 
em caso de falta, bem como será responsável por efetuar o crédito de passagem em Cartão de 
Vale Transporte e entregar no local de realização do curso os lanches adquiridos para tal 
finalidade. Ressalta-se que o valor destinado para esta finalidade, R$15,00 (Quinze reais), é para 
cobrir despesas com transporte no valor de R$10,00(Dez reais) e lanche de R$5,00 (Cinco reais), 
por dia, por aluno para deslocamento às atividades do curso, podendo haver glosas caso não seja 
preenchido o número mínimo de participantes no curso. O referido valor foi colocado como fixo, 
visto que os locais de ofertas dos cursos são diversos. 
TODOS OS VALORES PREVISTOS NESTE EIXO SÃO FIXOS, E NÃO PASSÍVEIS DE REDUÇÃO. 
 

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA ATIVIDADE POR QUANTITATIVOS E NATUREZA DE DESPESA (VALOR FIXO NÃO 
PASSÍVEL DE REDUÇÃO DE VALORES) 

  

Nome da Atividade CURSOS 

  

RECURSOS HUMANOS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 

Coordenador PTS  Hora  60 R$ 150,00 R$ 9.000,00 

Assistente Social  Hora  60 R$ 100,00 R$ 6.000,00 

Impostos  ***  ***  ***  R$ 3.750,00 

Total com despesas indiretas/impostos 
R$ 

18.750,00 

          

RECURSOS MATERIAIS Unidade Quantidade Valor Unitário Total 

         

Total        

PASSAGEM E 
ALIMENTAÇÃO CURSOS 

Carga 
Horári

a 

Dias 
de 

curso 
Vagas 

Valor de 
Passagem do 

Curso 
Valor de Alimentação do curso 

Eletricista Instalador 
Residencial  

200 50 20 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 

Operador de Empilhadeira  40 10 40 R$ 4.000,00 R$ 2.000,00 

Mecânico de Motor a 
Combustão Interna  

80 20 20 R$ 4.000,00 R$ 2.000,00 

Eletricista de Automóveis  100 25 40 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 

Operador de Micro  200 50 20 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 

Assistente Administrativo 200 50 20 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 

Marceneiro de Móveis  200 50 20 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 

Montador e Instalador de 
Móveis 

120 30 20 R$ 6.000,00 R$ 3.000,00 

Montador e Reparador de 
computadores 

200 50 20 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 

Técnicas de Garçom e 
Garçonete 

40 10 25 R$ 2.500,00 R$ 1.250,00 

Recepção de Serviços de 
Saúde 

60 15 25 R$ 3.750,00 R$ 1.875,00 

Massagem Modeladora 40 10 25 R$ 2.500,00 R$ 1.250,00 

Design de sobrancelhas 40 10 25 R$ 2.500,00 R$ 1.250,00 

Total 
   

R$ 85.250,00 R$ 42.625,00 

Total com despesas indiretas/impostos R$ 159.843,75 

TOTAL GERAL ATIVIDADE 
RECURSOS 

HUMANOS c/ 
Impostos 

RECURSO
S 
MATERIAI

Valor 
Passagem e 
alimentação 

TOTAL 
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S com 
impostos 

R$ 18.750,00 R$ - 
R$ 

159.843,75 
R$ 572.241,25 
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ANEXO I.b 

 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
 

 
Declaramos para fins de participação na Licitação nº.:   /2017, que a empresa 

__________________________________________________________________, CNPJ nº.: 

_______________________________, representada por 

____________________________________________,CPF nº.: __________, realizou vistoria no local onde 

será executado o Projeto de Trabalho Social - PTS, objeto deste Edital, juntamente com o 

representante da Contratante, e está ciente de todas as condições existentes. Por ser verdade, 

assino e dou fé. 

 
 
Representante Contratante: 
 
Nome Completo:_______________________________________ Matrícula: __________________ 
  
 
 
 
Representante da Licitante 
 
Nome Completo: _____________________________________________________________ 
CPF nº: ___________________________________ 
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ANEXO II 

 
 

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  IINNEEXXIISSTTÊÊNNCCIIAA  DDEE  IIMMPPEEDDIIMMEENNTTOOSS  
  
  

 
A empresa __________________________________________, CNPJ ou CPF 
______________________________________________________, sediada à  
______________________________________________________________________________declara, sob as 
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
 

Brasília/DF,           de                                     de 2017. 
 
 

________________________________________________ 
(nome e número da identidade do declarante) 
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ANEXO III 

 
  

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  ((MMEENNOORREESS))    
 
 

A empresa............................................................................., inscrita no CNPJ 
nº..........................................................., 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, regulamentada pelo Decreto 4.358/2002, 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. 
 
 

Brasília/DF,            de                                      de 2017. 
 
 

............................................................................................................ 
 (representante legal) 

(observação: em caso afirmativo, assinalar “X” na ressalva acima) 
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ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº        /2017 – CODHAB/DF 
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM PRORROGAÇÃO) 

 
CONTRATO Nº _____/2017 DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA 
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
CODHAB/DF E _________________, PARA OS FINS 
QUE ESPECIFICA. 
Processo nº 392.003.157/2017. 

 
 A COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, empresa 
pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com autorização legislativa de criação 
pela Lei nº 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, viúvo, 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 
_________________RAZÃOSOCIAL_________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________________, 
com sede ________________________, neste ato representada pelo senhor 
______________NOMECOMPLETO____________________, 
_______________________CARGO__________________ da empresa citada, residente e domiciliados 
nesta Capital, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, CNPJ nº _________________, 
com sede em _______________________, representada por __________________, na qualidade de 
________________________. 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Projeto de Trabalho Social (PTS) 
contemplando a execução de atividades socioeducativas contidas no PTS, que abrangem os 
eixos temáticos de mobilização, organização e fortalecimento social, acompanhamento e 
gestão social de intervenção educação ambiental e patrimonial, desenvolvimento 
socioeconômico para atender as famílias moradoras da região da Cidade Estrutural (RA XXV), 
que serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico, anexo do Edital. 
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorrência nº 008/2017, identificado no 
preâmbulo, e à proposta vencedora de fls. ____/____, independente de transcrição, que passam a 
integrar o presente Termo. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 meses, com data de início a partir de sua 
assinatura, encerrando-se em ___/___/2017. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ ____________________ (_______________________________). 
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrente da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, previstas no orçamento da CODHAB, para o exercício de 2017, na classificação abaixo: 
Gestão/Unidade: 925992 
Programa de Trabalho: 16.482.6208.3010.0001 – Realização de Trabalho Técnico Social em 
Habitação 
Elementos de Despesa: 33 90.39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte: 332 – Convênios 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. 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 ou Positiva com Efeitos de Negativa, 
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br), em cumprimento à Lei nº 
12.440/2011, visando a comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho. 

5.2. 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. 
5.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela 
devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo 
pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA. 
5.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 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). 
5.5. 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. 

5.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do §7º, art. 81 da 
Lei nº 13.303/2016 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. 
5.7. Caso a CONTRATADA tenha 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 Distrital n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 
35, pág.3, de 18/02/2011. 
5.8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

http://www.codhab.df.gov.br/
http://www.tst.jus.br/


SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.306-918 
CPL: (61) 3214-1830 

www.codhab.df.gov.br 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                                         CONCORRÊNCIA No 008/2017 – CODHAB/DF 

 

 A CONTRATADA apresentará relatório técnico financeiro e entregará na sede da contratante, 
no serviço de protocolo, até às 12hs do 5° dia útil do mês subsequente à realização dos 
serviços, e enviará via e-mail ao Responsável Técnico e Executor do Contrato. A 
CONTRATANTE terá 10 dias úteis para análise da documentação e do relatório. Se aprovado 
será encaminhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL para análise e aprovação em até 10 dias 
úteis. 
 As parcelas serão depositadas à CONTRATADA em até 30 dias úteis, após aprovação do 
relatório pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL visto que somente após este procedimento que o 
recurso é liberado ao GDF, que efetuará o crédito na conta da CONTRATADA, desta forma a 
CONTRATADA somente emitirá Nota fiscal/fatura após a aprovação do relatório pela CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL. 

 A CONTRATADA terá prazo de 30 dias para apresentar relatório final físico financeiro, 
conforme disposto neste Projeto Básico. 
 A CONTRATADA deverá ter ciência da necessidade de cumprimento das metas estipuladas 
em cada atividade. No caso do não cumprimento poderá haver GLOSA parcial ou integral do 
valor destinado à atividade que não alcançou a meta mínima estipulada no projeto básico e 
neste Projeto Básico. A Glosa poderá ocorrer a partir da análise da equipe técnica da CODHAB 
e/ou do agente financeiro (Caixa Econômica Federal). 

 Ainda são condição para a realização do pagamento que a CONTRATADA apresente à 
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). 

5.9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROJETO 

 Ressalta-se que o Cronograma de desembolso é uma expectativa traçada de acordo com o 
planejamento do projeto, entretanto os valores poderão oscilar de acordo com a execução dos 
serviços, visto que o pagamento ocorre somente após execução, análise e aprovação dos 
relatórios por parte da CONTRATANTE e do agente financeiro Caixa Econômica Federa- CEF. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. O preço contratado poderá ser reajustado, sendo vedada a periodicidade de reajuste inferior a 
um ano, contado da data limite para apresentação da proposta ou do último reajuste. O preço 
contratual será reajustado conforme Decreto n.º 36.246, de 02 de janeiro de 2015, do Governo do 
Distrito Federal em seu Art. 4º, que fica estabelecido que em todos os editais de licitação e 
contratos administrativos a serem firmados pelo governo do Distrito Federal, inclusive quando 
decorrentes de hipóteses de dispensa e inexigibilidade, deverá ser adotado como índice de 
reajuste para compensar os efeitos das variações inflacionarias o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que 
substituirá qualquer outro índice que esteja sendo adotado no âmbito distrital. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. A Contratada, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no valor de R$ 
_________ (___________), na modalidade de __________________, correspondente à 5% (cinco por 
cento) de seu valor total, observadas as condições previstas no item 10.4 a 10.4.5 do Edital. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. As atividades do projeto estão separadas por eixo, conforme descrito abaixo, e detalhadas no 
Anexo I.a do Projeto Básico, Anexo I do Edital. 
 
8.2. EIXO I – MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL 

8.2.1. As atividades de Mobilização, Organização e Fortalecimento Social visam 
principalmente o fortalecimento da comunidade, dos segmentos sociais e seus processos de 
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organização e decisão por meio de diferentes ações de caráter socioeducativo, informativo e 
organizativo, como por exemplo: diagnóstico socioeconômico, plantão social, oficinas, boletins 
informativos, entre outros. A divulgação de informações de interesse coletivo é de fundamental 
importância durante todo o projeto e merece ênfase nesta fase, de forma a garantir o 
envolvimento da comunidade em todas as atividades do projeto social. Estas ações, além de 
estimular a mobilização, possibilitam o exercício do controle social por parte dos beneficiários 
que poderão verificar o andamento dos projetos, esclarecer dúvidas e propor soluções para os 
possíveis problemas encontrados. 

 
Eixo Atividades 

Mobilização, Organização 
e Fortalecimento Social 

Conhecimento da área de intervenção 
Apresentação do Programa e do Projeto de Trabalho Social – PTS 
Plantão Social 
Oficina no “Ritmo Certo” 
Oficina de Liderança e empreendedorismo 
Encerramento PTS 

 
8.3. EIXO II – GESTÃO SOCIAL DA INTERVENÇÃO 

8.3.1. Esse eixo prevê a o acompanhamento contínuo do PTS no decorrer de sua execução, 
visando avaliar as estratégias de intervenção, divulgação e participação social da comunidade 
possibilitando melhor aproveitamento das propostas apresentadas pelo projeto, e propõe 
evidenciar os ganhos comunitários após a intervenção realizada. 

 

Eixo Atividades 

Gestão Social da Intervenção 
Pesquisa Pós-Ocupação 

Monitoramento e Avaliação 
 
8.4. EIXO III – EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL 

8.4.1. O direito à 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.  
8.4.2. 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. 
8.4.3. Nesse sentido, as atividades de educação ambiental e patrimonial serão parte de um 
processo de educação para a construção do meio ambiente, ecologicamente equilibrado e 
melhores condições de saúde. As ações devem ser realizadas em parceria com as lideranças 
comunitárias. 

 

Eixo Atividades 

Educação Ambiental e 
Patrimonial 

Projeto Saúde é Vida 
Fortalecimento dos Catadores da Estrutural 
Oficina “O lixo no lugar certo” 
Palestra sobre Planejamento e Gestão do Orçamento Familiar 

 
8.5. EIXO IV – DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO 

8.5.1. A questão principal 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 
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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. 
8.5.2. Os cursos do PTS foram definidos de acordo com o 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. 
8.5.3. 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. 
8.5.4. 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.  
8.5.5. 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.  
8.5.6. A CONTRATADA deverá contratar o sistema S, a fim de inscrever/ matricular e efetuar o 
pagamento do valor referente aos cursos a serem realizados conforme previsão detalhada nas 
tabelas abaixo. A contratada terá a competência de divulgar os cursos no Plantão Social e fará 
o acompanhamento e registro. A CONTRATADA deverá ficar a cargo da administração dos 
valores de passagem (R$ 10 por dia, por aluno) e alimentação (R$ 5 por dia, por aluno). No caso 
da passagem o fornecimento se dará através de cartão do sistema de transporte local, e no 
caso da alimentação a CONTRATADA deverá disponibilizar um facilitador para ir até o local dos 
cursos diariamente, para que possa oferecer o lanche aos alunos e monitorar a atividade. Se o 
aluno faltar por mais de 3 vezes consecutivas ao curso a CONTRATADA devera enviar o 
assistente social a sua residência para apurar o motivo da evasão. O coordenador do PTS deve 
possuir graduação conforme portaria 21 e experiência com PTS.  
8.5.7. Há a exigência de que os cursos a serem realizados sejam através do Sistema "S", visto 
que, conforme portaria 21, "são instituições de reconhecida experiência na temática, 
reconhecimento nacional”, e com expertise na área. 

8.6. TODOS OS VALORES PREVISTOS NESTE EIXO SÃO FIXOS, E NÃO PASSÍVEIS DE REDUÇÃO. 
 
8.7. DOS PRODUTOS 

8.7.1. Relatório Técnico de conclusão das atividades deve ser entregue segundo o formato 
disposto pelas normas da ABNT e Caderno de Orientação Técnico Social - COTS, em 03 vias 
com volumes devidamente encadernados, em tamanho A4 e em CD contendo arquivo digital, 
inserção de fotografias, etc, assinado e rubricado em todas as páginas pelo Coordenador (a) do 
PTS.  
8.7.2. A CONTRATADA deverá apresentar relatório mensal (impresso e em arquivo digital) 
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. 

 Folhetos informativos, convocações de reuniões, materiais didáticos e de educação 
popular, distribuídos junto à comunidade. 

 Cronograma 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. 

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


SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.306-918 
CPL: (61) 3214-1830 

www.codhab.df.gov.br 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                                         CONCORRÊNCIA No 008/2017 – CODHAB/DF 

 

 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 rubricados em todas as páginas pelo Coordenador do PTS. 
 O objeto será recebido parcialmente, conforme cronograma físico-financeiro, quando da 
conclusão parcial das etapas das atividades socioeducativas contidas no Projeto de 
Trabalho Social-PTS; 
 Caso haja necessidade de implementação de correções ou alterações a CONTRATADA 
terá 02(dois) dias, contados da rejeição da fase pela CONTRATANTE, para sua execução.  

 Os documentos deverão ser assinados por todos os integrantes da equipe de execução 
dos trabalhos. 
 Os produtos de cada fase serão recebidos definitivamente, por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, mediante Termo de Recebimento Definitivo, 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, bem como a ocorrência ou não de qualquer 
pendência quanto ao objeto contratado, observado o disposto no art.69 da Lei nº 8.666/93, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 5.1. da presente Cláusula.  
 O objeto contratado será rejeitado caso esteja em desacordo com as normas e diretrizes 
constantes do Projeto Básico e do Contrato e seus Anexos, devendo a CONTRATANTE 
formalizar a ocorrência por meio de documento escrito, no qual apontar-se-ão as razões 
para não emiti-lo, indicando as falhas e pendências verificadas. 

 Em aso de rejeição total/parcial do objeto contratado, ou nas hipóteses de 
descumprimento de outras obrigações contratuais avaliadas quando do recebimento, ficará 
a CONTRATADA sujeita à aplicação das sanções administrativas cabíveis , bem como do 
ônus destas decorrente. 

 A concessão do prazo estabelecido pela substituição e/ou cumprimento das 
determinações não impede a aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

 Os prazos previstos poderão ser prorrogados, caso ocorram algum dos motivos previstos 
no §1º do artigo 57 da lei n.º 8.666/93, devidamente autuados. 

 O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 Ao final de cada evento deverá ser entregue a relação de participantes (listas de 
presença), com dados completos e fidedignos dos participantes, tais como nome completo, 
cargo, endereço e telefone.  

8.8. PRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO E DIDÁTICO 
8.8.1. A CONTRATADA ficará responsável pela produção, reprodução e distribuição de 
materiais informativos e educativos como: textos, fotos, filmagens, panfletos, folders, cartazes, 
faixas convocações, com o objetivo de mobilizar e organizar as comunidades envolvidas no 
processo educativo e de mudança de hábitos e atitudes comportamentais.  
8.8.2. 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. 

8.9. REGISTRO E SISTEMATIZAÇÃO 
8.9.1. 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, cópias (frente e verso) de certificados dos cursos 
ofertados, de todos os participantes, e deverão compor os relatórios mensais bem como o 
relatório final. 
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8.9.2. À Equipe Técnica Social - ETS compete também o registro das atividades que dever 
(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. 

8.10. COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DO PROJETO 
8.10.1. 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. 
8.10.2. 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. A 
mobilização da comunidade é fundamental para o sucesso do projeto e será cobrada da 
empresa que deverá cumprir a meta mínima de público alvo de cada atividade, podendo sofrer 
glosa financeira parcial ou total, caso não haja adesão da comunidade. 
8.10.3. Dessa forma a ETS utilizará as seguintes estratégias de comunicação: 

 Identificação, sempre que possível, dos 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 7 (sete) dias.  

 Distribuição antecipada de cronogramas de atividades em locais de grande movimento; 
 Divulgação em locais de grande movimento como escola, comércio, igrejas, utilizando 
folders, flyers ou panfletos; 
 Divulgação por meio de carro de som das atividades a serem realizadas; 
 Processo constante de monitoramento e avaliação. 

8.10.4. Neste projeto serão utilizados os seguintes instrumentos de comunicação: 

 Carros de som: Serão utilizados carros de som (quando previsto no orçamento de cada 
atividade) para informar sobre as atividades e prestar esclarecimentos sobre o PTS e as 
obras; 
 Mídias alternativas como Facebook, WhatsApp, Rádio Comunitária, etc; 

 Materiais informativos: Serão confeccionados cartazes, faixas, panfletos e folders com 
os temas referentes aos eixos.  

8.11. AVALIAÇÃO 
8.11.1. 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 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. 
8.11.2. Deve ser realizada por toda a equipe responsável pela execução e elaboração do Projeto 
e pela comunidade beneficiária do empreendimento. 
8.11.3. 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. 
8.11.4. 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: 
8.11.5.  

8.12. TIPOS DE AVALIAÇÃO 
8.12.1. POR ATIVIDADE  

8.12.1.1. USO DE QUESTIONÁRIO 
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8.12.1.1.1.  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 inserida 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 repassadas e etc. Para este cálculo será utilizada regra de três 
simples. O terceiro bloco identificará as críticas, os comentários e sugestões dos 
adquirentes. 

8.12.1.2. USO DE RELATÓRIO 
8.12.1.2.1. Após o término das atividades, será realizada a pesquisa de pós-intervenção. 
Entre outros aspectos será solicitado que sejam dadas notas de 0 a 10 para alguns 
quesitos de avaliação. 75% das notas deverão ser acima de 7 (sete)  para considerarmos 
que as respostas são positivas. Nos relatórios as questões serão abertas de modo a 
permitir uma análise mais aprofundada da intervenção do projeto. 

8.12.1.3. USO DE INSTRUMENTOS OU TÉCNICAS ALTERNATIVAS 
8.12.1.3.1. A ETS poderá utilizar avaliação do tipo complete as lacunas, desenhos, 
cartões, dinâmicas e etc. O parâmetro sempre será o de 75% de aprovação. 

8.12.2. AVALIAÇÃO MENSAL 
8.12.2.1. Todos os meses a ETS fará uma avaliação do período e encaminhará a CODHAB 
por meio dos Relatórios Parciais e será realizado também um panorama das avaliações das 
atividades por parte dos beneficiários. 

8.12.3. AVALIAÇÃO FINAL 
8.12.3.1. A ETS seguirá as orientações da Portaria 21 de 2014, do Ministério das Cidades, 
quanto à questão da avaliação e deve estar atenta quanto aos seguintes pontos: 

 Condução do Trabalho Técnico Social; 
 Participação da população nas atividades; 

 Avaliações realizadas pela população; 
 Formatos associativos e participação dos beneficiários; 
 Percepção de mudanças na qualidade de vida; 
 Coerência das atividades realizadas no período com as realizadas anteriormente; 

 Qualidade dos instrumentos de sistematização, registro e documentação das 
atividades; 
 Compatibilidade das despesas realizadas no período com a composição de custos, 
atividades desenvolvidas e cronograma de desembolso; 
 Atendimento das pendências; 
 Cumprimento do cronograma de execução; 

 Realização de parcerias; 
 Integração com outros projetos sociais na área de intervenção; 
 Aspectos facilitadores e dificultadores surgidos no decorrer do processo; 

 Avaliação das alternativas implementadas para superar as dificuldades Independente 
da metodologia utilizada será necessário estar em consonância com os indicadores 
dispostos na Matriz de Avaliação do Ministério das Cidades. 
 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

9.1. A CONTRATADA obriga-se à: 
9.1.1. As empresas ou instituições privadas sem fins lucrativos deverão garantir que os 
serviços executados sejam realizados com qualidade, atendendo a todas as especificações no 
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prazo estabelecido neste Projeto Básico, 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 seguindo 
orientações contidas no “Caderno de Orientação Técnico Social” – COTS da Caixa Econômica 
Federal e na Portaria 21 do Ministério das Cidades, de 22 de Janeiro de 2014. 
9.1.2. Comprovação de que todos os profissionais da equipe técnica possuem graduação em 
áreas de conhecimento relacionadas ao objeto descrito neste Projeto Básico, 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.  
9.1.3. 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. 
9.1.4. A CONTRATADA deverá assumir inteira responsabilidade por todos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e resultantes de acidentes de trabalho 
ocorridos durante a execução dos serviços descritos neste Projeto Básico. 
9.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à contratante e/ou a 
terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução do contrato, independente de ocorrerem ou 
não em áreas correspondentes à natureza de seus trabalhos; 
9.1.6. Executar os serviços e elaboração de documentos pertinentes ao PTS, observando a 
técnica operacional vigente mais atualizada, atendendo rigorosamente os preceitos normativos 
da ABNT; 
9.1.7. Suprimir dos serviços qualquer empregado e/ou profissional que, a critério da 
contratante, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica na execução do 
objeto em epígrafe; 
9.1.8. Utilizar mão-de-obra capacitada e suficiente, bem como os instrumentos necessários 
para execução dos serviços assegurando sua execução integral nos prazos convencionados; 
9.1.9. Possuir no quadro técnico funcional, profissionais inscritos nos Conselhos de Classe, 
quando houver, com experiência comprovada em execução de planos, programas e projeto de 
trabalho social a fim de promover a qualidade dos serviços prestados, conforme as diretrizes 
elencadas no PTS; 
9.1.10. Manter durante toda a execução deste termo contratual em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 
9.1.11. 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 
Projeto Básico. 
9.1.12. 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 comprovado e no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, sem prejuízo do cronograma de trabalho estabelecido. 
9.1.13. A CONTRATADA será responsável por mobilizar, divulgar, matricular e acompanhar os 
participantes de TODOS os cursos previstos no Eixo IV, verificar presença e realizar visita 
domiciliar em caso de falta, bem como será responsável por efetuar o crédito de passagem em 
Cartão de Vale Transporte e entregar no local de realização do curso os lanches adquiridos 
para tal finalidade até a CONCLUSÃO DE TODAS AS TURMAS.  
9.1.14. A CONTRATADA deverá encaminhar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, 
relatório das atividades realizadas. 
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9.1.15. A CONTRATADA deverá ter ciência da necessidade de cumprimento das metas 
estipuladas em cada atividade. No caso do não cumprimento poderá haver GLOSA parcial ou 
integral do valor destinado à atividade que não alcançou a meta mínima estipulada no projeto 
básico e neste Projeto Básico. A Glosa poderá ocorrer a partir da análise da equipe técnica da 
CODHAB e/ou do agente financeiro (Caixa Econômica Federal). 
9.1.16. Produzir materiais didáticos, informativos e cartilhas conforme as orientações deste 
Projeto Básico, sendo obrigatórias as logomarcas da CODHAB, do Ministério das Cidades e da 
Caixa Econômica Federal. 
9.1.17. Após visitas ao local da realocação deverá ser emitido um relatório situacional e 
encaminhar para CODHAB. 
9.1.18. Atender as solicitações de avaliações e acompanhamento por meio de visitas técnicas e 
pareceres técnicos da CODHAB. 
9.1.19. A CONTRATADA apresentará relatório técnico financeiro, até o 5° dia útil do mês 
subsequente à realização dos serviços (orienta-se fazer relatório parcial no decorrer do mês 
para que não haja atraso). A CONTRATANTE terá 10 dias úteis para análise da documentação e 
do relatório. Se aprovado será encaminhado à CAIXA ECONOMICA FEDERAL para análise e 
aprovação em até 30 dias úteis. 
9.1.20. As parcelas serão depositadas à CONTRATADA em até 30 dias úteis, após aprovação 
do relatório pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL visto que somente após este procedimento que 
o recurso é liberado ao GDF, que efetuará o crédito na conta da CONTRATADA. 
9.1.21. 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. 

9.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.2.1. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições previstas neste Projeto 
Básico; 
9.2.2. 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 Projeto Básico, dispor de dados cadastrais das famílias, de estudos, mapas, 
etc; 
9.2.3. Monitorar, fiscalizar a execução do Projeto;  
9.2.4. Acompanhar, avaliar e receber o produto/serviço por meio de Executor e Técnico 
Responsável constituído para este fim, que serão responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as 
providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos 
no contrato;  
9.2.5. Avaliar o produto/serviço por meio de parecer técnico;  
9.2.6. Solicitar as adequações, se necessárias, por escrito; 
9.2.7. Verificar se o produto/serviço atendeu ao disposto no Projeto Básico.   
9.2.8.  Atribuições do Responsável Técnico: Validar a metodologia do material a ser utilizado 
nas atividades, acompanhamento da execução das atividades e análise dos relatórios 
comprobatórios de sua realização. Executor de Contrato: Atestar a aplicação dos recursos, a 
procedência das despesas e a validade dos documentos comprobatórios. Atribuições do 
Responsável Técnico: Validar a metodologia do material a ser utilizado nas atividades, 
acompanhamento da execução das atividades e análise dos relatórios comprobatórios de sua 
realização. Executor de Contrato: Atestar a aplicação dos recursos, a procedência das 
despesas e a validade dos documentos comprobatórios. Fiscalizar e verificar se a execução 
das atividades do projeto estão ocorrendo conforme o cronograma físico financeiro,  
organização de custos e prazos previstos no projeto. 
 
 

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


SCS Q.6 Bloco A Lotes 12/13 – Brasília / DF – CEP: 70.306-918 
CPL: (61) 3214-1830 

www.codhab.df.gov.br 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                                         CONCORRÊNCIA No 008/2017 – CODHAB/DF 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1. Das Espécies  
10.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações 
assumidas, garantida a prévia defesa, ficam sujeitas às seguintes sanções em conformidade 
com o Decreto Distrital nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, 
pg. 05/07, alterado pelos Decretos Distritais nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, 
de 14/08/2006 e Decreto nº 35.831/2014 de 19/09/2014: 

I - advertência;  
II - multa; e 
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, 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; 

10.1.2. As sanções previstas nos incisos I e III do subitem anterior poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis (§2º, art. 83 da Lei nº 13.303/2016). 

10.2. Da Advertência 
10.2.1. 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.  

10.3. Da Multa  
10.3.1. 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);  
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 
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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);  

10.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do §7º, art. 81 
da Lei n° 13.303/2016 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 
recebimento da notificação, 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.  

10.3.3. 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. 
10.3.4. 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.  
10.3.5. 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.  

10.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza 
e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 10.1.2 e observado o 
princípio da proporcionalidade.  
10.3.7. 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 
10.3.1.  
10.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 10.3.1 não se aplica nas hipóteses 
de rescisão contratual que não ensejam penalidades.  

10.4. Da Suspensão 
10.4.1. 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 concorrência, 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 concorrência, 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;  

10.4.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 
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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.  

10.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.  
10.4.4. 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.  

10.5. Das Demais Penalidades 
10.5.1. 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 10.5; 
III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 10.4.3 e 10.4.4. 

10.5.2. As sanções previstas nos subitens 10.4 e 10.5 poderão também ser aplicadas às 
empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 10.520, de 2002 e 
Lei nº 13.303/2016, conforme disposto no art. 84 da mesma lei que diz: 

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.  

10.6. Do Direito de Defesa 
10.6.1. 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.  
10.6.2. 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.  
10.6.3. 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;  
10.6.4. 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. 

10.6.5. 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.codhab.df.gov.br, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por 
órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 
10.6.6. 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 
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quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do §7º, art. 81 da Lei nº 
13.303/2016. 
10.6.7. De acordo com o inciso §1º do art 59 da Lei nº 13.303, de 2016, 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. 
10.6.8. Caberá pedido de reconsideração, da decisão do Diretor Presidente da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal contra os atos decorrentes conforme o caso, 
na hipótese do §2º, art. 83 da Lei nº 13.303/2016, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação 
do ato. 

10.7. Do Assentamento em Registros 
10.7.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.  
10.7.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as 
aplicou.  

10.8. Da Sujeição a Perdas e Danos 
10.8.1. 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. 

10.9. Disposições Complementares 
10.9.1. As sanções previstas nos subitens 10.2, 10.3 e 10.4 do presente capítulo serão 
aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante. 
10.9.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no 
órgão ou na entidade. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei nº 13.303/2016, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 

11.1.1. O uso ou emprego de mão de obra infantil constitui motivo para a rescisão do contrato e 
a aplicação de multa, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis, conforme disposto na Lei 
nº 5.061/2013. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos de CONTRATANTE em caso de rescisão prevista no 
§1º, art. 82 da Lei nº 13.303/2016, e a aplicação das sanções administrativas previstas no art. 83 
da mesma Lei. 
11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.4.3. Indenizações e multas. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, 
com amparo na Seçao II Art. 81 da Lei 13.303/2016, 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. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira; 
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13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 

14.1. 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. 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DISSOLUÇÃO 

15.1. O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, que será reduzido a termo nos autos, 
desde que haja conveniência para a Administração, na forma da Lei 13.303/2016 e no que couber 
no art. 79, II da Lei nº 8666/93. 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 

16.1. 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. 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR 

17.1. 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. 
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

18.1. 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 por este órgão, de acordo com o art. 60 da Lei n.º 8.666/93. 
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS 

19.1. Os casos omissos serão decididos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 13.303/2016, bem como no Decreto nº3.555/2000, e 
demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

20.1. Fica eleito uma das varas da Fazenda Pública do Distrito Federal como foro, para dirimir 
quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato. 
20.2. Havendo irregularidades neste instrumento,  entre em contato com a Ouvidoria de Combate 
à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

Brasília-DF,        de                    de 2017. 
 

______________________________________ 
Gilson Paranhos 

Diretor Presidente 

 
______________________________________ 

XXXNOMEXXX 
XXXCONTRATADAXXX 

Testemunhas: 
 

______________________________________ 
      Nome: 
      CPF:  

 
 

______________________________________ 
      Nome: 
      CPF: 
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ANEXO V 
 
 

PROPOSTA DE PREÇO 
 
 

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EDITAL        /2017 
 
DADOS DA EMPRESA  
Razão Social: 
 
CNPJ: 
Cadastramento Municipal/Distrital: 
Endereço do estabelecimento: 

 

Bairro: CEP: Telefone: 
Nome do Diretor da Empresa: 

CPF:                                                                                                        Celular: 

 

Prazo de obras: ____________ 
Valor Unitário: R$  ___________  (_______________________________________) 

Valor do Empreendimento: R$  ___________  (_______________________________________) 
 

 

Local e Data 

  

____________________________________ 

Carimbo/ Assinatura da Empresa 
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