
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA DO RESIDENCIAL PLANALTO 

 

1.  INTRODUÇÃO 

O Residencial Planalto é um empreendimento produzido no âmbito da 

política habitacional da Prefeitura Municipal de João Monlevade/MG, com 

recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR no âmbito do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), voltado para famílias com renda 

de 0 a R$ 1.600,00 (zero a hum mil e seiscentos reais).  

O Residencial configura-se pela edificação de 832 unidades 

habitacionais geminadas, construídas em loteamento, sendo a maioria 

originária de bairros situados na proximidade do empreendimento, possuindo 

algum vínculo comunitário ao bairro. 

Está localizado numa região de periferia, e como ocorre na maioria das 

periferias, possui grande concentração de pessoas com baixa renda, baixa 

escolaridade e qualificação e outras situações de vulnerabilidades no território. 
   

Nesse sentido, deverão ser implementadas diversas atividades na 

comunidade, através do Trabalho Social, com vistas à superação de suas 

fragilidades, resolução de conflitos, mobilização, organização e fortalecimento 

social; acompanhamento e gestão social da intervenção; educação ambiental e 

patrimonial e desenvolvimento socioeconômico, conforme regulamentado na 

Portaria nº 21 do Ministério das Cidades, de janeiro de 2014. 
  

O horizonte do Trabalho Social é a melhoria da qualidade de vida 

dessas pessoas, a defesa dos direitos sociais, o acesso à cidade, à moradia, 

aos serviços públicos, o incentivo e o fortalecimento da participação e da 

organização autônoma da população. O Trabalho Técnico Social investirá na 

participação efetiva dos beneficiários em toda a etapa do trabalho, implicando 

em um processo educativo e desenvolvendo nos moradores atitudes críticas e 

compromissos para com o trabalho comunitário. Destaca-se estímulo às ações 

educativas será essencial para o uso e conservação das moradias e o 

fortalecimento da rede de relações sociais, familiares e comunitárias.  

 

 

 

 



 

2. OBJETO E PROPOSTA  

O presente Termo de Referência tem como objetivo a contratação de 

pessoa jurídica para realização de serviços técnicos e operacionais 

especializados, necessários à execução das atividades do PTS-P e elaboração 

e execução do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST) do 

Residencial Planalto Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) – Recursos 

FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), no âmbito do contrato de nº 

0407467-55/2013, conforme Projeto Técnico Social Preliminar – PTS-P  – 

anexo I.  

Esta proposta visa o desenvolvimento do Trabalho Social (TS), num 

período total de 16 (dezesseis) meses, para 832 famílias do Residencial 

Planalto, em João Monlevade, Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei 

Federal Nº 11.977/2009 e Portaria Nº 21/2014, do Ministério das Cidades.  

 

3. ESCOPO DO TRABALHO  

As diferentes ações integrantes do Projeto de Trabalho Social do 

Residencial Planalto permitirão a criação de mecanismos de fortalecimento 

comunitário, geração de renda e sustentabilidade do empreendimento 

habitacional. A estrutura do PDST deve estar em conformidade com as 

orientações contidas nos Capítulos I e III da Portaria Nº 21/2014, do Ministério 

das Cidades.  

 
4. REGIME DE EXECUÇÃO  

O processo de contratação da empresa responsável pela execução do 

Projeto do Trabalho Social Preliminar, onde inclui-se a meta de “Elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST); e pela Execução do Plano 

de Desenvolvimento Socioterritorial dar-se-á através de processo licitatório, 

respeitando a Lei 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes à matéria, 

assegurando os procedimentos legais. Assim, o Trabalho Social, será realizado 

de forma mista, pois o município indicará o Responsável Técnico (RT) para 

coordenar e acompanhar o Trabalho Social durante todo o seu 

desenvolvimento pela empresa terceirizada. 

Para a execução dos serviços definidos no Objeto e Proposta, o 

Município de João Monlevade – MG, deverá:  



 

a) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da 

execução do Trabalho Social.  

b) Apresentar à Instituição Financeira declaração expressa firmada por 

representante legal, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis 

ao procedimento licitatório.  

c) Gerir e exercer a fiscalização sobre o contrato de execução ou 

fornecimento do Trabalho Social.  

d) Fornecer ao Ministério das Cidades e à Instituição Financeira, a 

qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas no Trabalho 

Social, visando o acompanhamento e avaliação do processo e seus resultados.  

e) Prestar contas dos recursos repassados, na forma da legislação 

pertinente.  

 

5. JUSTIFICATIVA  

Para garantir a sustentabilidade das intervenções, considerando o perfil 

das famílias atendidas pelo Programa MCMV – a correta apropriação dos 

espaços construídos, acesso aos serviços, o empoderamento da comunidade e 

a promoção da melhoria contínua do empreendimento, o Trabalho Social (TS) 

é um processo fundamental e obrigatório. O Trabalho Social compreende um 

conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir de estudos 

diagnósticos integrados e participativos do território, compreendendo as 

dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e político-institucional do 

território e da população beneficiária, além das características da intervenção, 

visando promover o exercício da participação e a inserção social dessas 

famílias, em articulação com as demais políticas públicas, contribuindo para a 

melhoria da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, 

equipamentos e serviços implantados.  

 

 

6. PRAZOS E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

A execução dos serviços técnicos especializados de Trabalho Social 

(TS) necessários à execução do PTS-P, elaboração e execução do Plano de 

Desenvolvimento Socioterritorial (PDST) do Residencial Planalto, terá o prazo 

de 16 (dezesseis) meses, a partir da assinatura da Ordem de Serviço emitida 

pelo Município de João Monlevade.  



 

O PTS-P será realizado em 04 meses e a execução do PDST em 12 

meses. Este instrumento será elaborado pela empresa contratada e será 

submetido à análise e aprovação do Ente Público e da CAIXA para autorização 

do início de sua execução, o qual deve prever no mínimo 02 ações por mês.   

Destaca-se que os itens (item 08), para medição dos serviços e 

pagamentos, deverão ser entregues na Secretaria de Obras e Serviços 

Urbanos – Setor de Habitação – do Município de João Monlevade/MG até o 5º 

dia útil do mês subseqüente àquele a que se refere o Relatório de 

Acompanhamento do Trabalho Social. 

    

 

7. RECURSOS E VALORES  

Os custos das ações do PTS-P constam no anexo I, já o detalhamento 

dos custos de execução do PDST deverá ser apresentado pela empresa 

contratada. O somatório dos valores não pode ultrapassar R$ 748.666,14 

(setecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta 

e um centavos).   

 

TRABALHO SOCIAL 

(TS)  

FINANCEIRO  %  

Projeto de Trabalho 

Social Preliminar (PTS-P) 

R$ 102.612,29 13,71  

Plano de 

Desenvolvimento 

Socioterritorial (PDST)  

R$ 646.053,85 86,29 

TOTAL  R$ 748.666,14  100  

 

 

7.1 Composição de custos  

O PDST deverá ter um quadro orçamentário que apresente a previsão 

de custos do projeto por natureza de despesas e fonte dos recursos; e esses 

valores devem ser compatíveis com as atividades programadas. Os itens de 

custeio do TS abrangem despesas com:  

a) Recursos Humanos:  



 

a.1) Pagamento dos integrantes da equipe técnica, inclusive os encargos 

sociais, previdenciários entre outros, com especificação da carga horária 

destinada à execução do projeto e o valor da hora trabalhada por profissional;  

b) Serviços de Terceiros:  

b.1) Contratação de serviços técnicos especializados voltados para a 

população beneficiária;  

b.2) Produção de material pedagógico e de divulgação das ações do 

projeto;  

b.3) Custos com eventos e/ou atividades comunitárias ou geradoras de 

trabalho e renda, relacionadas às ações programadas;  

b.4) Capacitação dos beneficiários, envolvendo oficinas educativas, 

seminários, e outros eventos/atividades ligados às ações relativas aos eixos 

estruturantes do PTS/PDST;  

b.5) Contratação de apoio logístico, tais como instalação e manutenção 

do plantão social, desde que essenciais para viabilizar as atividades 

programadas.  

c) Recursos Materiais:  

c.1) Material de consumo necessário à execução das atividades do 

projeto.  

d) Despesas Indiretas:  

d.1) As despesas indiretas associadas à realização do Trabalho Social 

estão limitadas a 20% (vinte por cento), calculadas sobre o valor previsto para 

as despesas diretas (custos das atividades programadas). A soma dessas 

despesas não podem ultrapassar o valor proposto para o Trabalho Social - R$ 

748.666,14 (setecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis 

reais e quarenta e um centavos). 

d.2) Compõem a rubrica despesas indiretas os custos indiretos, tributos 

e lucro, de acordo com as orientações Caixa Econômica Federal e disposição 

do limite máximo pelo Município de João Monlevade/MG. Nesse sentido, os 

itens constantes da tabela abaixo são aceitos como despesas indiretas, 

observados os respectivos percentuais limites de cada item, e, ainda, o total de 

despesas indiretas definido pelo Município de João Monlevade/MG – 20% 

(vinte por cento) 

 

 



 

 

 

 

  

A composição de custos abaixo apresenta os parâmetros para 

elaboração da planilha orçamentária de execução de PTS-P. 

 

 

TRABALHO SOCIAL 

(TS) COMPOSIÇÃO CUSTOS Valor % 

Projeto de Trabalho 

Social Preliminar PTS-P 

Recursos Humanos R$ 51.043,20  47,75 

Serviços de Terceiros R$ 26.506,24  24,80 

Recursos Materiais R$ 7.960,80  7,45 

Despesas Indiretas R$ 17.102,05 
 20,00* 

TOTAL R$ 102.612,29   100 

* Limite das Despesas Indiretas, inclusive no PDST 

**Os demais percentuais da composição de custos de execução do PDST serão 

definidos somente na elaboração do referido instrumento de planejamento.  
 

8. MONITORAMENTO, MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E PAGAMENTO  

Os serviços relacionados neste Termo de Referência serão pagos 

mediante a medição em forma de Relatórios de Acompanhamento do Trabalho 

Social (RATS), Relatório Final das atividades realizadas e demais metas 

previstas nos instrumentos de planejamento. As atividades previstas e não 

executadas no período, deverão ser redirecionadas/remanejadas e/ou 

reprogramadas, com apresentação das devidas justificativas.  

O pagamento será realizado após análise e aprovação da Caixa 

Econômica Federal, e guardará proporção ao atendimento das metas, 

produtos, indicadores de resultados previstos/aprovados no PTS-P.  



 

A empresa contratada deverá apresentar - além da planilha 

orçamentária que identifiquem os itens que compõem os custos - detalhamento 

de custos por atividade. 

A Nota Fiscal deverá ser emitida pela empresa contratada após 

comunicação da aprovação dos relatórios pela Caixa Econômica Federal.  

O Coordenador do Trabalho Social – Kênia Mara da Silva – será 

responsável pelo acompanhamento, avaliação do desempenho, supervisão e 

fiscalização do desenvolvimento do Trabalho Social, bem como pelo apoio ao 

executor durante todo o processo. Caberá ao Coordenador do Trabalho Social 

a fiscalização, o aceite dos produtos mensais e consolidados apresentados 

pela contratada, o ateste e encaminhamento à Caixa Econômica Federal.  

De forma circunstancial e extraordinária, de acordo com alguma 

particularidade da comunidade ou evento não previsto, poderá haver a 

reprogramação das metas, objetivos, ações e custos na realização do Trabalho 

Social, desde que mantendo os valores licitados e em conformidade com a 

Portaria Nº 21/2014, do Ministério das Cidades, orientações da Caixa 

Econômica Federal, bem como autorização da Coordenação do Trabalho 

Social do Município e aprovação pelos técnicos da Caixa Econômica Federal. 

Do mesmo modo, também em caso excepcional, o município poderá solicitar a 

reprogramação do Trabalho Social, desde que aprovado pela CAIXA.  

Durante toda a execução do Trabalho Social, a empresa contratada 

deverá demonstrar conhecimento sobre o serviço que está executando, seguir 

rigorosamente os instrumentos de planejamento PTS-P e PDST. Também 

deverá discutir e avaliar as ações realizadas em conjunto com o Coordenador 

do Trabalho Social do município e Técnicos da Caixa Econômica Federal.  

As atividades planejadas no PTS-P deverão ser desenvolvidas mensal e 

consecutivamente, respeitando o mínimo de duas atividade/ação por mês. O 

monitoramento das atividades do Trabalho Social pelo Município e Caixa 

Econômica Federal, além dos relatórios de atividades apresentados pela 

empresa contratada, poderá ser realizado por visitas técnicas.  

A empresa vencedora do certame deverá apresentar cronograma de 

desembolso  por atividade/produto no âmbito do PTS-P e PDST.  

Para medição dos serviços e pagamentos, além do acompanhamento in 

loco e Parecer da Coordenação do Trabalho Social, deverão ser apresentados 

os seguintes itens:  



 

a) Relatório do diagnóstico da macroárea de intervenção e da população 

em 2 (duas) vias impressas.  

a.1) Questionário Elaborado 

a.2) Apresentação dos Dados Tabulados 

b) Plano de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST), em 2 (duas) vias 

impressas e arquivo digital. 

d) Relatórios de Acompanhamento e Avaliação Mensal das atividades 

planejadas e realizadas (16 relatórios), com registros comprobatórios (atas, 

listas de presença, certificados, programas, encartes, fotos, informativos, 

cartilhas entre outros), em conformidade com os modelos disponibilizados pela 

Caixa Econômica Federal, em 2 (duas) vias impressas e arquivo digital 

d.1) Nesses relatórios serão registradas todas as atividades constantes 

no projeto aprovado de acordo com a fase a que se refere, sendo neste caso 

justificadas as atividades previstas e não realizadas, quando for o caso.  

d.1.2) Os referidos relatórios são os instrumentos que apresentam a 

medição das atividades/ações desenvolvidas no Trabalho Social e que 

ensejam a liberação de recursos financeiros para pagamento, pela Instituição 

Financeira, do executado. 

e) Relatório Final do Trabalho Social no PTS-P e PDST, com registros 

comprobatórios (atas, listas de presença, certificados, programas, encartes, 

fotos, informativos, cartilhas, dentre outros) conforme os modelos 

disponibilizados pela Caixa Econômica Federal, em 2 (duas) vias impressas e 

arquivo digital. 

  

9. CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO  

O Trabalho Social será executado de forma mista, e a equipe técnica 

deve ser integrada, ao menos pelo Coordenador do Trabalho Social. A 

empresa/instituição deverá ter entre as suas finalidades o Trabalho Social, ter 

reconhecida experiência na temática e ser contratada por meio de processo 

licitatório específico. A terceirização não desobriga o Município a ter na sua 

equipe um profissional que exercerá a coordenação da equipe pela execução 

do Trabalho Social.    

Para contratação do TS pelo Município deverá:  



 

a) Observar a qualificação técnica dos profissionais prestadores de 

serviço, comprovação de experiência, bem como a suficiência da equipe para a 

execução do Trabalho Social.  

b) Exigir que a contratada possua profissional de nível superior 

responsável pelos serviços, que supervisionará, em conjunto com o 

Coordenador do Trabalho Social, a execução e atenderá as determinações da 

fiscalização do Ente Público.  

c) Determinar a elaboração de relatórios de execução do Trabalho 

Social, os quais deverão conter as exigências do Ente Público, Ministério das 

Cidades e Caixa Econômica Federal, visando oferecer elementos qualitativos e 

quantitativos para o monitoramento do Trabalho Social.  

d) Prever a possibilidade de reprogramações das ações previstas no 

PDST, desde que excepcionalmente, sempre que justificadas e acatadas pelo 

Ente Público e Caixa Econômica Federal.  

  

9.1. Qualificações técnicas da empresa contratada  

A empresa deve disponibilizar equipe técnica encarregada pelo 

planejamento, execução e avaliação das ações de Trabalho Social, que deverá 

ser multidisciplinar, constituída por profissionais com experiência de atuação 

em Trabalho Social, em intervenções habitacionais com população de baixa 

renda. Também deve garantir a disponibilidade suficiente e necessária dos 

profissionais envolvidos com a implementação das ações do Trabalho Social 

visando garantir a qualidade dos serviços prestados, conforme previsto no 

Edital.    

Caso seja indispensável à consecução das atividades planejadas, a 

empresa deverá dispor de escritório social próximo ao Residencial Planalto. 

O RT deverá estar presente no Município durante o desenvolvimento do 

Trabalho Social e vigência de todo o Contrato.  

 

Anotamos que a responsabilidade pela qualidade dos serviços executados é da 

empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de 

readequações, sempre que necessárias, face às impropriedades que possam 

comprometer a consecução do objeto relativo ao Trabalho Social.  

 

 



 

9.2. Composição da Equipe Técnica  

9.2.1 Do Município 

 

Quantidade  Profissional  Qualificação Exigida  

01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenador do 

Trabalho Social  

(Município de João 

Monlevade - MG)  

Kênia Mara da Silva  

Profissional com 

graduação em nível 

superior, 

preferencialmente em 

Serviço Social ou 

Ciências 

Sociais/Sociologia, com 

experiência em trabalhos 

sociocomunitários, com 

registro profissional, 

quando houver.  



 

9.2.2 Da Contratada 

 

01  

 

 

Responsável Técnico 
(RT)  
(Empresa Contratada)  

 
 
Profissional com 
graduação em nível 
superior, 
preferencialmente em 
Serviço Social ou 
Ciências 
Sociais/Sociologia, com 
experiência de prática 
profissional em ações 
socioeducativas em 
intervenções de 
habitação, registro 
profissional, quando 
houver.  

  

 

02 

 

Assistente Social 
(Empresa Contratada) 

 
Profissional de nível 
superior com formação 
profissional em Serviço 
Social, com registro 
profissional.  

 

01 

 

 

01  

 

Auxiliar Administrativo 

 

 

Psicólogo 
(Empresa Contratada)  

 
Profissional de nível 
médio completo. 
 
Profissional de nível 
superior com formação 
profissional em 
Psicologia com registro 
profissional  

 
02  

 
Estagiários  
(Empresa Contratada)  

 
Estudante do curso de 
Serviço Social das 
Instituições de Ensino 
Superior do Município e 
circunvizinhos.  

 
* A equipe acima executará as metas do PTS-P , conforme Anexo I   

 

10. Considerações sobre o PDST 

A ocupação das unidades habitacionais no Residencial Planalto deu-se 

a partir de outubro de 2015, o que aponta para a consideração de demandas 

específicas, dada a experiência concreta de ocupação daquele espaço. A 

formatação das atividades deve considerar este tempo de ocupação e o que já 

foi estabelecido em termos de mobilização comunitária, articulação com atores 

sociais a partir do novo território, dentre outros aspectos socioambientais.  



 

 Para o PDST caberá à empresa contratada apresentação de equipe 

compatível com as atividades programadas e em conformidade com as 

diretrizes e regulamentações pertinentes.  

 A equipe executora deve ter no mínimo 04 profissionais de nível 

superior, dentre os quais deve figurar pelo menos 01 Assistente Social.  

 Entre as atividades, deverá ser previstas o monitoramente e avaliação 

do Trabalho pela equipe técnica e, também, pelo público alvo das ações. 

Nesse sentido, se necessário, deverão ser implementadas estratégias que 

corrijam ou potencialize os resultados técnicos e de participação dos atores 

envolvidos.  

 Deverá ser possível avaliar a qualidade da participação qualitativa e/ou 

quantitativamente dos moradores nas ações, bem como a estratégia da equipe 

executora para potencializá-la. Dentre as competências requeridas dos 

profissionais é a capacidade de sensibilização, mobilização e articulação dos 

atores sociais envolvidos no projeto.  .  

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS  

A responsabilidade direta e integral da execução das atividades 

descritas será da empresa contratada, a qual deverá cumprir os prazos e gerar 

os produtos, conforme Termo de Referência. A responsabilização se estende 

ao cumprimento da metodologia proposta e seu aperfeiçoamento em todos os 

aspectos técnicos e operacionais para o PTS-P e PDST.  

Em caso de não cumprimento do prazo estipulado e não justificado, a 

empresa contratada será notificada, conjuntamente à Caixa Econômica 

Federal, e ficará sujeita às sanções administrativas e legais pertinentes, 

cabendo multa, suspensão temporária de participação em licitação por até 2 

(dois) anos, ou declaração de inidoneidade, conforme o Art. 87 da Lei 8.666/93.  

O acompanhamento, fiscalização, aprovação e pagamento dos trabalhos 

desenvolvidos pela empresa contratada são prerrogativas do Município de 

João Monlevade e Caixa Econômica Federal, dentro dos limites e atribuições 

legais de cada ente.  

A Coordenação do Trabalho Social do Município realizará todo processo 

de articulação com a empresa contratada. 

A empresa contratada deve ter amplo conhecimento e observar as 

determinações legais concernentes à Constituição Federal, Constituição do 

Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica Municipal, Estatuto da Cidade, Lei 



 

Federal Nº 11.977/2011 e suas alterações, Decreto Federal Nº 7.499/2011 e 

suas alterações, Portaria Nº 168/2013, do Ministério das Cidades, Portaria Nº 

518/2013, do Ministério das Cidades, Portaria Nº 595/2013, do Ministério das 

Cidades, Portaria Nº 21/2014, do Ministério das Cidades, Portaria Nº 412/2015, 

do Ministério das Cidades, entre outras legislações, normatizações e 

orientações pertinentes.  

Com o Trabalho Social voltado ao Residencial Planalto deverá emergir 

um processo de promoção de autonomia sociopolítica, pertencimento territorial 

e ambiental e melhoria de renda de forma a favorecer a sustentabilidade do 

empreendimento e qualidade de vida das famílias beneficiárias. 

 

João Monlevade, 27 de Dezembro de 2016. 

 

 

 

Rivaldo de Brito Pereira   

Secretário Municipal de Obras  

 

 

Eduardo Bastos 

Secretário Municipal de Planejamento   

 

 

Kênia Mara da Silva 

Coordenador do Trabalho Social  

 

 


