
 
 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO 

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ESPERANÇA – PROGRAMA MINHA CASA MINHA 

VIDA – RECURSOS FAR – FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, COM 270 

UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ, torna público que, por intermédio da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, realizará processo de habilitação com vistas a contratar 

empresas, para execução dos serviços especificados no corpo desse instrumento, 

esclarecendo que o procedimento será regido pela Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 

1993, e legislações posteriores, obedecidas às condições fixadas neste termo de referência e 

anexos que nortearão o referido processo. 

1. OBJETIVOS 

O presente termo de referência tem por objetivo orientar a contratação de empresa 

especializada na realização de Trabalho Técnico Social para prestação de serviços técnicos de 

acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento. 

O público alvo dos trabalhos serão os moradores do empreendimento Residencial Esperança, 

localizado na Avenida Padre Petrus Digennouts, 1200 – Bairro Novo Horizonte, construído com 

recursos do Programa Minha Casa Minha Vida e com previsão de entrega das chaves em 

Dezembro de 2013. O Residencial Esperança é composto por 270 unidades habitacionais 

distribuídos em 15 blocos, um Centro Comunitário, uma guarita, 270 vagas de estacionamento 

descobertas, áreas de lazer e recreação descobertas, arborizadas e gramadas. 

Os blocos foram numerados de 01 a 15, todos com frente e acesso pelas ruas internas do 

condomínio e maior facilidade de identificação. A guarita, localizada ao lado dos portões de 

acesso ao condomínio, é composta de uma portaria, um banheiro para funcionários e um 

depósito. O Centro Comunitário é uma das áreas de lazer e recreação composto de um hall de 

acesso, dois banheiros e um salão comunitário. As áreas de estacionamento são descobertas, 

pavimentadas com bloquete e demarcadas com faixas amarelas pintadas ao longo do piso. As 

áreas verdes, localizadas nos recuos entre os prédios, foram totalmente gramadas. Cada bloco 

consiste de uma área total de 871,08 metros quadrados, sendo 109,78 metros quadrados de  



 
 
 

 

área comum e 761,30 metros quadrados de áreas privativas dos moradores do respectivo 

bloco. 

O objeto dos trabalhos deverá ser a realização de um conjunto de ações de caráter informativo, 

educativo e sócio-organizativo junto aos moradores do empreendimento, de forma a promover 

a participação cidadã, favorecer a gestão condominial e a correta apropriação dos espaços 

coletivos, na perspectiva de contribuir para fortalecer a melhoria da qualidade de vida das 

famílias e a sustentabilidade do empreendimento. Deverá ter como foco a satisfação do 

público-alvo, a adimplência e a permanência dos beneficiários nos imóveis. 

2. JUSTIFICATIVA 

O programa Minha Casa Minha Vida é um programa do Governo Federal em parceria com 

Estados, Municípios, empresas e movimentos sociais que tem por finalidade criar mecanismos 

de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de 

imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais. 

Os parâmetros para definição de critérios, inscrição, hierarquização e demanda segue a 

legislação que regula a matéria, em especial a Portaria nº 610/2011 do Ministério das Cidades 

que estabelece uma renda mensal familiar de até R$ 1.600,00 – que é a de maior 

vulnerabilidade social – e prevê, prioritariamente: O atendimento às famílias residentes em 

áreas de risco, insalubres ou que tenham sido desabrigadas; Famílias chefiadas por mulheres 

e pessoas com deficiência. 

Considerando o perfil das famílias atendidas pelo programa, para garantir a sustentabilidade 

das intervenções, a correta apropriação dos espaços construídos, acesso aos serviços, o 

empoderamento das comunidades e para a promoção da melhoria contínua dos 

empreendimentos, o programa propõe o trabalho social como parte integrante e obrigatória do 

processo de produção do empreendimento.  

Conforme regulamentação é de responsabilidade do município de Itajubá a realização do 

trabalho técnico social. As atividades serão terceirizadas sob coordenação de um profissional a 

ser definido entre os servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social. O processo de 

contratação da empresa responsável pela execução do projeto dar-se-á por meio de licitação, 

pois garante a observância disposta no princípio constitucional da isonomia, permitindo 



 
 
 

selecionar a proposta mais vantajosa para o município, de maneira assegurar a oportunidade 

igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do maior número 

possível de concorrentes. 

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O Residencial Esperança foi implantado em uma área de 17.313 metros quadrados, com frente 

para a Avenida Padre Petrus Digennouts no Bairro Novo Horizonte, no município de Itajubá - 

MG. 

O empreendimento, de uso exclusivamente residencial, é um condomínio fechado, com suas 

divisas laterais cercadas com alambrado e alvenaria e a divisa frontal murada, e com vias de 

circulação internas para veículos, pavimentadas com bloquete e passeios de concreto para 

circulação interna de pedestres.  

O acesso interno ao condomínio é restrito a seus moradores e visitantes autorizados, existindo 

um portão de correr para controle dos veículos, e um portão de abrir para os pedestres.   

A distância do Loteamento do Residencial Esperança ao Centro da cidade de Itajubá é de 

aproximadamente 4 (quatro) km. 

3.1. Rede de Água:  

A Avenida Padre Petrus Digennouts é servida por uma rede de abastecimento de água 

potável de pressão suficiente para atender o Empreendimento, para tanto a COPASA, 

desenvolveu e executou o projeto para o abastecimento do residencial.  

3.2. Rede de Coleta de Esgoto Doméstico:  

A Avenida Padre Petrus Digennouts é servida por Rede de Coleta de Esgoto doméstico 

3.3. Iluminação Pública:  

A Avenida Padre Petrus Digennouts é servida por Rede de Energia Elétrica, e para 

atender o Empreendimento a CEMIG, desenvolveu e executou o projeto de eletrificação 

de fornecimento, manutenção e operação de sistema elétrico no local, através de uma 

extensão e modificação na rede de energia elétrica existente, bem como a iluminação 

pública. 

3.4. Coleta de Lixo:  

 



 
 
 

 

Atualmente o Bairro Novo Horizonte já é atendido pelo serviço de coleta de lixo 

doméstico, e será prontamente estendido a todo o Empreendimento. O residencial dispõe 

de dois depósitos de lixo, um para lixo orgânico e outro para lixo reciclável, localizados 

próximo à portaria central.  

3.5. Transporte:  

As duas linhas de ônibus da empresa Valônia (trajeto Sta Rosa/Novoo Horizonte) passam 

em frente ao empreendimento nos seguintes horários: 06h:40’ primeiro horário (1ª linha), 

22h:10’ – último horário (1ª linha), sendo os intervalos correspondente a 30 minutos 

durante o dia), partindo do Novo Horizonte,  com os seguintes horários: 05h:25’ _ primeiro 

horário (1ª linha), – 22h:55’ último horário (1ª linha), sendo os intervalos correspondente a 

30 minutos durante o dia, 05h:40’– primeiro horário (2ª linha), 23h:20’ – último horário (2ª 

linha), com intervalos de 40 minutos. As linhas são realizadas de segunda-feira a 

domingo. Já o transporte municipal escolar é oferecido aos alunos da rede municipal. 

4. EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 

No empreendimento há um centro comunitário, como descrito anteriormente na caracterização 

do empreendimento que poderá ser utilizado para reuniões, bem como a critério dos 

condôminos, de acordo com o que for decidido em assembleia. 

4.1. Equipamentos da Educação 

4.1.1. Escola Estadual Silvério Sanches –  

Situada no bairro Vila Rubens a aproximadamente 2 Km do empreendimento a rua José 

Dias Coelho, n° 245. Oferece ensino nos níveis fundamental, médio e educação de 

jovens e adultos. 

4.1.2. CAIC Escola Municipal Professor Francisco P Coutinho –  

Situado no bairro Novo Horizonte, a aproximadamente 600 metros do empreendimento a 

rua Raimundo Domiciniano, n° 200. A escola possui a Pré-escola e o ensino 

fundamental.  

 

4.2. Equipamentos da Saúde 

 

4.2.1. Unidade Básica de Saúde – CAIC 



 
 
 

 

A Unidade básica de saúde funciona dentro do CAIC no endereço Rua Raimundo 

Domicianiano, s/n. Atende toda a comunidade do novo horizonte e parte da zona rural 

próxima ao bairro. 

4.2.2. CAPS Alan Kardek 

O equipamento Centro de Atenção Psicossocial está localizado dentro do bairro Novo 

Horizonte e oferece um atendimento de saúde mental à população Itajubense, 

realizando acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao 

trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários.  

4.3. Equipamentos da Assistência Social 

4.3.1. Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Vila Rubens 

O CRAS Vila Rubens atualmente localiza-se no Bairro São Vicente a aproximadamente 

5 km do empreendimento. 

4.3.2. Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 

O CREAS localiza-se no Bairro Varginha a aproximadamente 7 km do empreendimento. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA 

 

De acordo com o levantamento do perfil dos moradores do Residencial Esperança, a maior 

parte das famílias é chefiada por mulheres (90%), sendo que a maioria delas se encontra na 

faixa etária entre 20 a 30 anos (28,13%), são solteiras (26,92%) e tem como ocupação a 

atividade do lar (21,38%). Em relação à escolaridade, a maioria dos responsáveis pelas 

famílias possui apenas o ensino fundamental incompleto. 

 

5.1. Perfil do Responsável pela Família: 

Gênero: 

 90,85% - Mulher 



 
 
 

 

 9,14% - Homem 

 

5.2. Distribuição por faixa etária: 

 18 – 19 anos: 2,14% 

 20 a 30 anos: 28,13%  

 31 a 40 anos: 27,21% 

 41 a 50 anos: 17,73% 

 51 a 60 anos: 12,53% 

 Acima de 60 anos: 12,23% 

5.3. Escolaridade: 

 Mulheres: 

 Ensino Fundamental Incompleto: 44,8% 

 Ensino fundamental Completo: 20,8% 

 Ensino médio incompleto: 10,4% 

 Ensino médio completo: 23,2% 

 Ensino Superior Completo: 0,8% 

 

 Homens: 

 Ensino Fundamental Incompleto: 16,66% 

 Ensino Fundamental Completo: 83,33% 

 

Crianças e Adolescentes: 

 Crianças até 5 anos – 60% frequentam a escola 



 
 
 

 Crianças de 6 a 10 anos – 98% frequentam a escola 

 Crianças de 11 a 14 anos – 98% frequentam a escola 

 Adolescentes de 15 a 17 anos – 91% frequentam a escola 

  

5.4. Situação de trabalho: 

 Informal: 69,36% 

 Formal: 30,63% 

 Benefício/ Bolsa Família: 1,15% 

 Aposentados: 6,64% 

 Pensionistas: 5,78% 

Obs. Algumas famílias possuem mais de um tipo de trabalho / renda. 

 

5.5. Grupo étnico-racial 

 70% branco 

 22% pardo 

 8% afro-descendente 

 

5.6. Aspectos de Vulnerabilidade: 

  Presença de Pessoas com deficiências – 15 (sendo que 2 são cadeirantes) 

  Famílias chefiadas por idosos: 12,23%  

 

5.7. Características da família 

 

Estado Civil: 

 Casados: 20,26% 



 
 
 

 

 Solteiros: 27,31% 

 União Estável: 7,04% 

 Separados: 16,745 

 Divorciados: 18,06% 

 Viúvos: 8,81% 

 Outros: 1,76% 

 

Crianças e jovens: distribuição por faixa etária 

 Crianças de 0 a 10 anos: 97 

 Pré-adolescentes (11 – 14 anos) e Adolescentes (15 – 17 anos): 80 

Renda: 

Renda média domiciliar: R$ 654,93 

De acordo com o perfil levantado, verificou-se que o trabalho informal caracteriza-se 

na sua grande maioria por diaristas e domésticas. Durante o TTS, deverá ser 

realizada uma pesquisa para saber qual o interesse da população para a 

profissionalização, e assim identificar qual a vocação produtiva dos mesmos. 

. 

6. METODOLOGIA 

Deverão ser adotadas metodologias participativas e dialógicas com famílias, através do 

desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar, visando à conscientização da vida coletiva. O 

objetivo primordial do Trabalho Social deve estar centrado na melhoria da capacidade de 

gestão condominial, na compreensão do novo modo de morar em condomínio e a apropriação 

das regras de convivência e respeito aos espaços coletivos, na preparação dos moradores 

para a promoção da melhoria contínua do empreendimento, adimplência e apropriação do 

bem. Para tanto, deverá ser utilizados instrumentos técnicos como: Reuniões, capacitação em 

gestão condominial, Palestras Temáticas, entrevistas, dinâmicas de grupos, oficinas, entre 

outros. 



 
 
 

 

Outros temas como diversidade, orientação sexual e étnica, questões de gênero, vivência 

comunitária e coletiva, direitos e deveres na convivência, são de fundamental importância para 

que a consolidação do condomínio como comunidade.   

A empresa deverá comprovar capacidade técnica para os serviços requeridos e possuir em seu 

quadro profissionais especializados com experiência em processos participativos e de 

mobilização comunitária. A empresa contratada terá o acompanhamento e a coordenação da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e da Área de Desenvolvimento Urbano da Caixa. 

As atividades desenvolvidas deverão ser avaliadas e monitoradas continua e sistemicamente, 

com a participação da equipe técnica e dos beneficiários, perpassando todas as etapas do 

trabalho social e possibilitando/viabilizando os ajustes necessários para redirecionamento de 

ações, quando necessário. Para isso faz-se necessária a definição de indicadores de 

resultados e impactos, os quais deverão ser apresentados juntamente com o Projeto Técnico 

Social. 

Para a elaboração e execução do Projeto Técnico Social a empresa vencedora do certame 

deverá realizar levantamento socioeconômico no empreendimento e verificar a situação atual 

de convivência e gestão do condomínio, identificando os problemas instalados considerando 

que o empreendimento já se encontra ocupado.  

6.1. Equipe Técnica Mínima 

As empresas a serem contratadas deverão ter entre as suas finalidades o Trabalho 

Social, possuir experiência comprovada em Trabalho Social em habitação e apresentar 

corpo técnico com experiência comprovada, compatível com a natureza e o volume das 

ações a serem contratadas. 

A empresa contratada deverá dispor de uma equipe mínima com experiência 

devidamente comprovada em processos participativos e de mobilização comunitária e 

com formação acadêmica em Serviço Social, Pedagogia, Psicologia ou Sociologia. Equipe 

técnica mínima proposta: 

  2 Assistentes Sociais; 

  1Psicólogo; 



 
 
 

 

  2 Estagiários; 

  Agente Administrativo. 

Obs: O Trabalho técnico social será coordenado por um profissional da própria prefeitura. 

A empresa contratada deverá apresentar um profissional com uma das formações acima 

que assumirá no projeto a função de responsável técnico. 

A empresa deverá contar com uma equipe administrativa capaz de dar suporte as 

atividades técnicas especificadas. 

6.2. Produtos Básicos 

Os produtos básicos a serem entregues pela contratada, respeitando o cronograma 

constante do item 8 deste instrumento, são: 

  Produto 1: Projeto de Trabalho Técnico Social, conforme modelo CAIXA, disponível no 

CADERNO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, acessível em 

www.caixa.gov.br/downloads/trabalhosocial  

  Produto 2: Relatório Socioeconômico, Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS e 

Indicadores de Resultados e Impactos. 

  Produto 3: Mínimo 06 Relatórios de Monitoramento acompanhados dos materiais 

didáticos e socioeducativos produzidos durante a execução do trabalho social, fotos, atas 

e listas de presença. 

  Produto 4: Relatório Final e avaliação de resultados e impactos pós execução.  

Os trabalhos deverão ter a duração de no mínimo 6 meses de execução e, no caso de 

necessidade, prorrogável por mais 6 meses. Todas as atividades deverão ser registradas 

com fotos, atas, listas de presença e outros documentos considerados pertinentes. 

6.2.1. Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS 

O PTTS é um documento que sistematiza a proposta de trabalho, no qual devem ser 

estabelecidos objetos, metas, ações e atividades, metodologia, sistemática de 

monitoramento e avaliação, indicadores, cronograma de execução e planilhas de custo. 



 
 
 

 

Seu objetivo é a criação de mecanismos capazes de viabilizar a participação dos 

beneficiários nos processos de decisão, implantação e manutenção dos bens e serviços, 

a fim de adequá-los as necessidades e a realidade dos grupos sociais atendidos, bem 

como consolidar a gestão participativa do condomínio.   

O PTTS deverá ter um enfoque multidisciplinar, fundamentando-se nos princípios da 

participação e organização comunitária, educação sanitária e ambiental, adimplência, 

apropriação e pertencimento do espaço, empoderamento e gestão participativa com 

vistas a sustentabilidade, manutenção e condução do empreendimento. 

Os tópicos que devem conter no Projeto de Trabalho Técnico Social são: 

 Diagnóstico; 

 Objetivo e Metas; 

 Indicadores de Resultado; 

 Metodologia; 

 Cronograma; 

 Recursos/ orçamento; 

 Planilha de Custos; 

 Memória de Cálculo; 

 Instrumentos de sistematização e registros de atividades; 

 Mecanismos de acompanhamento e avaliação. 

O PTTS deverá ter como referência para a sua elaboração o diagnóstico da população 

beneficiada, abrangendo informações sobre a composição familiar e de seu responsável, 

bem como o levantamento das demandas das famílias nas áreas de educação, saúde, 

lazer, atendimentos especiais e gestão condominial, visando sua adequação as ações 

propostas. 

Na elaboração do diagnóstico é importante considerar 3 elementos compostos nesse 

termo de referência: 

 Caracterização da Área de Intervenção e Entorno; 

 Caracterização da Organização Comunitária e 

 Caracterização da População Beneficiária. 



 
 
 

 

6.2.2 Materiais didáticos e informativos 

A empresa contratada deverá elaborar e reproduzir materiais didáticos e informativos, 

como cartilhas, informativos e boletins com o objetivo de informar, educar e divulgar 

ações socioambientais, sociais, de organização e mobilização comunitária. 

6.2.3 Relatórios Parciais/de Monitoramento do Trabalho Social:  

Os relatórios deverão ser apresentados à prefeitura juntamente com os documentos que 

comprovam a realização das atividades (fotos, atas, listas de presença e produtos 

relacionados às atividades socioeducativas – cartilhas, folders,etc ). 

6.2.4 Relatório Final 

O Relatório final será o ultimo produto a ser entregue juntamente com a avaliação final 

de impactos e resultados e o parecer técnico da equipe relacionado aos trabalhos 

realizados. 

 

 7. METAS 

 

 Oferecer a todos os beneficiários informações no que concerne o Programa Minha Casa 

Minha Vida, ao contrato, às obrigações, direitos e deveres; 

 Oferecer condições para que 100% dos moradores possam se reconhecer no novo local de 

moradia; 

 Implantar o sistema de gestão condominial e informar a todos os beneficiários os aspectos 

legais e organizacionais; 

 Alcançar 100% dos beneficiários na disseminação das informações e noções de educação 

patrimonial e ambiental, relações de vizinhança e participação coletiva; 

 Oferecer a 100% das famílias orientação e condições de acesso a tarifas sociais; 

 Criar ações para que 100% dos beneficiários estejam adimplentes com o condomínio e a 

prestação habitacional; 

 Oferecer a 100% dos beneficiários oficinas de geração de emprego e renda; 

 Inserir todos os beneficiários em políticas dos diversos setores competentes; 

 



 
 
 

 

 Disponibilizar a 100% dos beneficiários condições de participação nos processos de 

discussão de implementação de bens e serviços; 

 Implantar coleta seletiva no empreendimento garantindo a participação de 100% dos 

moradores, em consonância com a política de resíduos sólidos do município; 

 Reforçar o papel dos gestores do condomínio repassando as atribuições do síndico, 

subsíndico e conselho, garantindo-lhes capacitação para sua melhor atuação, disseminando 

aos moradores de cada bloco suas atribuições enquanto moradores e parte essencial da 

gestão condominial; 

 Constituir Comissão de Demandas ao Poder Público e outras lideranças locais colocando-as 

em contato com os representantes do Orçamento Participativo local. 

 Outras oriundas da discussão com o contratante após a formalização do contrato de 

prestação de serviços e diagnóstico realizado. 

 

8. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

A avaliação deve ser cotidiana, acontecendo em todas as fases do projeto. Através do 

monitoramento constante, a empresa contratada possibilita condições de redirecionamento de 

ações, caso necessário. Após a conclusão das atividades, a empresa contratada deverá 

encaminhar o relatório de avaliação final do trabalho social – inserida dentro do Produto Final, 

que deve ser acompanhado de uma tabulação dos dados e indicadores. 



 
 
 

9. CRONOGRAMA  

AÇÃO PRAZO (MESES) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Elaboração e entrega do Projeto de 

Trabalho Técnico Social ao 

Município 

X            

Execução do Projeto de Técnico 

Social 

 
X X X X X X      

Relatórios de Monitoramento  X X X X X X      

Elaboração de material 

socioeducativo e informativo 

   
X X X       

Elaboração e Entrega do Relatório 

final e da Pesquisa pós-execução 

   
    X     

 



 
 
 

10. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar deste procedimento as empresas interessadas cujo objeto social seja 

compatível com a prestação dos serviços técnicos sociais especializados e que possua 

experiência em gestão de condomínios, e que comprovem possuir os requisitos exigidos deste 

instrumento e seus anexos. 

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 que sejam familiar (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. 

 

 

 



 
 
 

 

11. DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO 

Pela efetiva execução dos serviços e pelo exato cumprimento das obrigações assumidas, na 

forma do Edital de Licitação, a prefeitura efetuará o pagamento à contratada conforme previsto 

no contrato de prestação de serviços, mediante a apresentação dos produtos e após a 

aprovação dos mesmos pela CAIXA, mediante crédito em conta poupança/corrente mantida na 

CAIXA em nome da contratada e vinculada ao contrato/empreendimento em questão.  

Correrão por conta exclusiva da contratada todos os tributos devidos sobre as obrigações 

decorrentes do objeto deste Edital, bem como as contribuições a Previdência Social, encargos 

trabalhistas, prêmios de seguro e acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que 

se façam necessárias à execução dos serviços contratados, ressalvadas as despesas 

decorrentes da execução do Projeto Técnico de Trabalho Social. 

 

12.  Composições de Custos 

Os itens de custos deveram ser definidos pela empresa contratada respeitando os seguintes 

critérios: 

Despesas indiretas: 

Lucro 

Presumido 

Despesas 

Operacionais/ 

Administrativas 

Despesas 

Financeiras

ISS Confins PIS/PASEP Imprevistos Total 

Até 8,00% Até 3,00% Até 1,00% 5,00 

% 

3,00% 0,65% Até 3,00% Até 

23% 

 

Não será admitida a incidência de despesas indiretas sobre o valor destinado ao pagamento de 

horas técnicas à empresa credenciada para a execução do serviço demandado.  

O valor total para execução do Projeto de Trabalho Técnico Social será de R$ 270.000,00 

(duzentos e setenta mil reais) que deverá ser aplicado mediante cronograma físico-financeiro 

aprovado e todas as despesas efetuadas deverão ser comprovados mediante notas fiscais e 

recibos condizentes com cada despesa.  



 
 
 

 

Sendo admitidas despesas da seguinte ordem: 

- Locação de Equipamentos 

- Material de consumo, pedagógico e de comunicação; 

- Transporte; 

- Eventos; 

- Recursos Humanos; 

- Serviços de Terceiros e Despesas indiretas; 

- Alimentação e Hospedagem. 

13. Cronograma de Desembolso 

13.1 Cronograma de Desembolso 

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

Material de Consumo/ 

pedagógico/comunicação 

R$ 4.420 R$4.416 R$4.416 R$4.416 R$4.416 R$4.416 R$ 26.500 

Transporte R$ 1.420 R$ 1.416 

 

R$ 1.416 

 

R$ 1.416 

 

R$ 1.416 

 

R$ 1.416 

 

R$ 8.500 

Eventos (especificar em 
detalhamento a parte ) 

R$ 6.670 R$ 6.666 R$ 6.666 

 

R$ 6.666 

 

R$ 6.666 

 

R$ 6.666 

 

R$ 40.000 

Serviço de Terceiros R$ 11.670 

 

R$ 11.666 

 

R$ 11.666 

 

R$ 11.666 

 

R$ 11.666 

 

R$ 11.666 

 

R$ 70.000 

Alimentação/ Hospedagem R$ 1.670 R$ 1.666 R$ 1.666 R$ 1.666 R$ 1.666 R$ 1.666 R$ 10.000 

Despesas Indiretas  R$ 7.500 R$ 7.500 R$ 7.500 R$ 7.500 R$ 7.500 R$ 7.500 R$ 45.000 

Recursos Humanos R$ 11.670 R$ 11.666 R$ 11.666 

 

R$ 11.666 

 

R$ 11.666 

 

R$ 11.666 

 

R$ 70.000 

TOTAL R$45.020 R$44.996 R$44.996 R$44.996 R$44.996 R$44.966 R$ 270.000 

 

 

 

 



 
 
 

 

13.2 Composições de Custos 

Custos com recursos materiais e serviços  Valor  R$ 

Material de Consumo/pedagógico/comunicação  R$ 26.500,00 

Transporte R$ 8.500,00 

Eventos ( especificar em detalhamento a parte )  R$ 40.000,00 

Serviço de Terceiros   R$ 70.000,00 

Alimentação/ Hospedagem   R$ 10.000,00 

Despesas Indiretas ( Impostos, etc.) R$ 45.000,00 

Subtotal R$ 200.000,00 

Custos com Recursos Humanos R$ 70.000,00 

TOTAL GERAL  270.000,00 

 

 14. DOS ANEXOS 

Todos os anexos se encontram disponíveis no site da CAIXA: 

www.caixa.gov.br/downloads/trabalhosocial/manuaisdeorientacoestecnicas/cots. 

Itajubá, 21 de Novembro de 2013. 

 

 

Rodrigo Imar Martinez Riera 
Prefeito Municipal de Itajubá 

 

 

 

Edivane Daniele Tavares Barbosa 

Assistente Social  


