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1. ANTECEDENTES  

 

O PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida) é um programa do Governo Federal lançado no 

Brasil nos últimos anos dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para dinamizar a 

economia gerando empregos, mediante a produção de moradias populares o que representa uma 

mudança significativa nas políticas desenvolvimentistas do passado e, em especial, na política 

habitacional. O PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida), objetiva oferecer condições de 

habitabilidade aos beneficiários, por meio da implantação de projetos integrados, associado à 

capacitação técnica e administrativa dos municípios.  

 

Em Camaçari, a comunidade alvo do Programa residia em áreas de grande vulnerabilidade, áreas 

periféricas, outras de aluguel ou de favor, além do atendimento à demanda aberta. As unidades 

habitacionais entregues nesse município diminuíram o déficit habitacional, considerando que só 

nesse empreendimento consta um total de 1488 unidades.  

 

Nestas 441 unidades moram aproximadamente 1.323 pessoas dentre elas idosos, deficientes 

físicos e mulheres chefes de família, a maioria com renda de até um salário mínimo e muitas 

beneficiárias do Programa Bolsa Família.  

 

As ações que serão implementadas para a execução do projeto social na fase de pós-ocupação 

deverão ter como produto o entendimento e cumprimento da organização comunitária, gestão 

condominial e preservação dos equipamentos e imóveis por parte dos beneficiários que 

participarão das atividades propostas.  

 

O contrato para a implantação do Projeto de Trabalho Social (PTS) neste empreendimento foi 

assinado pela Prefeitura de Camaçari e Superintendência da Caixa Econômica Federal (CEF).  

 

2. PROPOSTA DE TRABALHO  

O presente termo de referência objetiva a contratação de empresa especializada em projetos 

sociais para executar o Projeto de Trabalho social (PTS) no empreendimento Residencial Sítio 

Horizonte, integrantes do PMCMV.  

 

3. JUSTIFICATIVA  
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Para o desenvolvimento do Projeto de Trabalho Social, a Prefeitura Municipal de Camaçari deve 

contratar serviços de uma empresa para que a equipe necessária à execução do projeto descrito 

seja composta, os trabalhos iniciados com as atividades necessárias ao alcance dos objetivos 

propostos.  

 

4. ESCOPO DO TRABALHO  

O Projeto terá como elemento norteador a participação comunitária, estabelecendo-se uma relação 

interativa entre a comunidade e a equipe de execução do projeto para facilitar a intervenção. A 

equipe (empresa contratada) irá trabalhar com a comunidade temas sobre a organização 

comunitária, gestão condominial e patrimonial, Educação Sanitária, além das oficinas de Trabalho 

e renda.  

 

Será de responsabilidade da empresa contratada, a viabilização e execução de todas as atividades 

e eventos, previstos e orçados, no Projeto de Trabalho Social (palestras, seminários, capacitações, 

campanhas diversas, oficinas, cursos etc.) como também participará de parcerias para viabilizar 

outras ações demandadas no decorrer da execução do PTS.  

 

Qualquer reprogramação/ alteração de atividades e eventos do Projeto deverá ser submetida 

formalmente à apreciação do responsável técnico da Prefeitura e, posteriormente, à CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL para sua aprovação.  

 

A empresa de consultoria a ser contratada deverá executar as atividades relacionadas no ITEM 

5CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, onde estão classificadas e divididas em 

EIXOS E MACROAÇÕES, cumprindo integralmente o referido cronograma aprovado do Projeto de 

Trabalho Técnico Social.  

 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.  

 

6. PRODUTOS DO TRABALHO   

A empresa contratada deverá apresentar relatórios mensais e diários de campo para análise e 

envio à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, até o quinto dia útil de cada mês, conforme modelo a ser 

disponibilizado pelo contratante, detalhando as atividades realizadas no período, os indicadores de 

resultados e a avaliação pela população beneficiada, cabendo à referida unidade, o recebimento e 

aceitação dos produtos e serviços, a serem assinados pelo responsável técnico social. A 

aprovação dos documentos finais será de responsabilidade da CAIXA que condicionará a liberação 

dos recursos.  
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Ainda deverá apresentar relatórios mensais cujo modelo será disponibilizado pelo contratante para 

apresentação à CEF visando o acompanhamento da evolução das mudanças físicas e 

socioeconômicas ocorridas na área do projeto, como também, um relatório final após a conclusão 

de todo o projeto, com o objetivo de avaliar o impacto social gerado na comunidade.  

 

O relatório Final de avaliação deve ser apresentado à Caixa Econômica Federal em quatro cópias 

sendo duas impressas e duas em meio magnético com o seguinte conteúdo: apresentação, 

descrição dos meios e métodos utilizados na avaliação; resultados alcançados; material fotográfico 

e/ou audiovisual e conclusão.  

 

Após a conclusão das atividades do Projeto de Trabalho social (PTS), os materiais previstos para a 

execução das atividades descritas serão disponibilizados em definitivo para a Prefeitura Municipal 

de Camaçari, através da Secretaria de habitação (SEHAB).  

 

7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

Todas as atividades do Projeto de Trabalho Social-PTS e Plano de diagnóstico sócio 

territorialPDST- serão realizadas no Centro Comunitário e quadra poliesportiva do Empreendimento, 

ambos com estrutura para a execução das atividades.  

 

Será de responsabilidade da empresa contratada, executar a montagem de toldos com a metragem 

de 9m x 9m, bem como providenciar cadeiras, mesas, materiais de escritório e outros recursos 

necessários para a execução dos serviços a serem consultados à equipe técnica da Secretaria de 

Habitação, conforme descrição no PTTS.  

 

8. PRAZO  

O prazo total de realização do contrato da empresa de consultoria e de trabalho social é de 12 

(doze) meses, a partir da expedição da ordem de serviço.  

9. PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

9.1 - Do Preço  

 

O Valor total máximo admitido para a execução dos serviços a serem contratados será de 

R$ R$ R$ 423.360,00 (quatrocentos e vinte e três mil e trezentos e sessenta reais).  

O valor máximo de DI (Despesas indiretas) para os serviços é de 22% (demonstrado na página 15 

do PTS) 
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9.2 – Dos Pagamentos  

Os serviços executados deverão ser faturados através de nota fiscal juntamente com os relatórios 

mensais com os respectivos anexos (registro fotográfico e lista de presença) e planilhas com 

detalhamento das despesas.  

A execução dos serviços deverá obedecer ao ITEM 5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS 

ATIVIDADES, sendo possível a realizações de ajustes durante a execução no referido ITEM 5, 

mediante Conhecimento e Autorização da Fiscalização da SEHAB.   

Estas ações serão acompanhadas e avaliadas pela equipe técnica da Secretaria de Habitação – 

SEHAB da Prefeitura de Camaçari.  

O pagamento será realizado mediante empenho, em até 20 (vinte) dias contados a partir da data 

de recebimento da Nota Fiscal expedida na forma da legislação em vigor, devidamente atestada 

pelo gestor do contrato, relativa à medição dos serviços efetivamente executados.  

 

9.3 – Da Dotação Orçamentária:  

Órgão: 10 – Secretaria de Habitação 

Unidade: 10 – SEHAB – Secretaria de Habitação  

Projeto/Atividade: 4.038–Apoio a Implantação de Programas Habitacionais 

Fonte: 009.124.000– Transferências de convênios 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 

 

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS  

As ações propostas deverão obedecer ao cronograma de atividades do Projeto e serão 

acompanhadas pela equipe técnica da Secretaria de Habitação juntamente com a de supervisão 

da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A avaliação das atividades executadas dar-se-á através de 

visitas a campo, reuniões, relatórios, dentre outros registros pertinentes ao trabalho social, quando 

efetivamente executado cada produto para efeito de medição dos serviços.  

 

Os serviços deverão ser faturados através de Nota Fiscal contendo os dados Cadastrais da 

Prefeitura, encaminhada para a Secretaria de Habitação com os respectivos relatórios mensais e a 

planilha discriminada das despesas.  

 

11. EXIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO  
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A empresa a ser contratada deverá ter, entre suas finalidades, o trabalho social com população de baixa renda 

e conhecer as normas estabelecidas pelo Programa Habitacional Minha Casa e Minha Vida, no que se refere 

à realização do Projeto de Trabalho Técnico Social e seus respectivos documentos que farão parte do 

instrumento contratual a ser firmado.  

A empresa contratada deverá comprovar experiência em atividades deste cunho, através de declarações e 

atestados de realizações de atividades desta mesma natureza.   

 

A empresa contratada deverá disponibilizar para esta proposta de trabalho uma equipe multidisciplinar: 

profissionais com comprovada experiência em trabalhos comunitários para atuarem nos eixos previstos do 

Projeto: Ações de mobilização, organização e fortalecimento social; Acompanhamento e gestão social 

da intervenção; Educação ambiental e patrimonial; Desenvolvimento socioeconômico.  

 

A equipe deverá ser montada de forma interdisciplinar sendo indispensável a presença de um (a) Assistente 

Social, com experiência em projetos desta natureza, para atuar como coordenador (a) da execução. A 

presença de um (a) sociólogo (a), ou outro profissional de Ciências Humanas, na equipe facilita uma 

integração maior no que tange às questões sobre comportamento, cultura, identidade local e comunidade que 

são categorias implícitas no desenvolvimento do projeto social, assim como de um Pedagogo ou Psicólogo 

como Técnico Social II.  

 

6.1-  COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA   

 

Cada membro da equipe técnica deverá comprovar experiência no que é referenciado a executar.    

Nome  Formação Acadêmica  Atribuição na Equipe  Número de Horas  

 Disponibilizadas ao projeto  

A contratar  Serviço Social  Coordenador  30 horas por semana  

A contratar  Serviço Social  Técnica Social I  30 horas por semana  

A contratar  Sociologia/Pedagogia/Psicologia 

ou Antropologia  
Técnica Social II  30 horas por semana  

A contratar  2º. Grau  Mobilizador Social   40 horas por semana  

 

*Todos os profissionais envolvidos na execução do PTTS, deverão encaminhar o currículo para a 

empresa responsável pela execução no prazo de 30 dias, antes do início das atividades, para ser visto 

e autorizado pela Coordenadora Social e Técnico da Prefeitura.   
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Camaçari, 06 de abril de 2018.  

 

 

 
________________________________  
Silene Ferreira Luz da Silva  
Assistente Social   
CRESS / BA 4377  

 

 
_________________________________              
Nilton Almeida  
Coordenador de Habitação - SEINFRA  

 

 

 
_________________________________                                                                                                

Júnior Borges  
Secretário de Habitação                                                   

 

 

 

 

 


	1. ANTECEDENTES
	2. PROPOSTA DE TRABALHO
	3. JUSTIFICATIVA
	4. ESCOPO DO TRABALHO
	6. PRODUTOS DO TRABALHO
	7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
	8. PRAZO
	9. PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	9.1 - Do Preço
	9.2 – Dos Pagamentos

	10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
	11. EXIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO

