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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016  PROCESSO Nº 086/2016 

ABERTURA: 03/06/2016 às 14:00 horas 
JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
 

Os serviços postos em licitação serão custeados por recursos oriundos do Governo Federal através 
da Secretaria Municipal de Planejamento - SEMUP.  
 

I – DO PREÂMBULO 
O Município de Itajubá, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 
083/2016, torna público que fará realizar licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS nos 
termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar nº 123 e demais normas 
específicas que integram este Edital.  
 

II – DO OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO TRABALHO 
TÉCNICO SOCIAL NO EMPREEDIMENTO RESIDENCIAL NOVA CANAÃ - 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RECURSOS FAR - FUNDO DE   
ARRENDAMENTO      RESIDENCIAL,     COM   201 UNIDADES   HABITACIONAIS    
NO MUNICÍPIO   DE  ITAJUBÁ/MG, nos termos da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/93, e suas 
alterações posteriores, LEI MUNICIPAL 2.712/2009 DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 
normas específicas e anexos que integram o presente Edital, a ser analisado e julgado no dia 
03/06/2016 às 14:00 horas, no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na 
Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais. 
 

III – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

1. Somente poderão apresentar proposta, empresas legalmente estabelecidas e que satisfaçam as 
condições deste Edital e de seus anexos. 
 

2. Não poderão participar da licitação: 
a) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
b) consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
c) empresas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão 
do direito de licitar por órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal. 
3. Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser 
entregues simultaneamente no Protocolo do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 
situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de 
Minas Gerais, até às 13:45 horas do dia 03/06/2016, improrrogavelmente, em envelopes não 
transparentes, separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e 
frontais, em caracteres destacados, ALÉM DA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA 
LICITANTE, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE 01 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016 

EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA EMPRESA 

ENVELOPE 02 
PROPOSTA COMERCIAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016 

EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA EMPRESA 
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OBS. A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA EMPRESA COMPREENDE, ENDEREÇO 
COMPLETO DA EMPRESA E SÓCIOS, TELEFONE FIXO, FAX E CELULAR DA EMPRESA E 
RESPONSÁVEIS LEGAIS, ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL DA EMPRESA E 
RESPONSÁVEIS LEGAIS).  PODENDO ESTAS INFORMAÇÕES VIREM EM OFÍCIO ANEXO. 
 

 
IV - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 
 

1. Serão admitidas a participar desta licitação somente empresas que apresentem todos os 
indicativos a seguir:  
 

a) detenham atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta Licitação; 
 

b) atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital; 
 

c) apresentem no dia, hora e local designados para a sessão pública desta licitação, declaração 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com 
os dispostos no Inciso VII do artigo 4º. da Lei nº. 10.520/02, podendo ser adotado o modelo 
constante deste Edital. 

 

2.  Não serão admitidas a participar desta licitação as empresas que: 
 

a) estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal; 
b) tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
c) encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
d) licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio, qualquer que seja 
sua forma de constituição; 
e) empresa que tenham sócios que sejam funcionários do Município de Itajubá, Estado de Minas 
Gerais; 
f) tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido 
declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública; 
g) tenham demonstrado desempenho operacional insatisfatório no fornecimento de produtos 
anteriormente mantido com o Município de Itajubá, devidamente comprovado, por razões ainda 
persistentes. 
 
 

V – DO ENVELOPE DE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos solicitados, sob pena de inabilitação. 
 
2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica é o Certificado de Registro Cadastral - CRC 
emitido pelo Município de Itajubá, podendo as empresas interessadas se cadastrar junto à Comissão 
de Registro Cadastral/Departamento de Licitações do Município de Itajubá, instalada no Centro 
Administrativo Presidente Tancredo Neves, localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº 500, 
Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, mediante a apresentação dos 
documentos elencados nos artigos 27 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser 
entregues de forma ordenada, até o terceiro dia útil anterior a data prevista para o 
recebimento da documentação e da proposta. 
 
3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em: 
a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa da Dívida 
Ativa da União e Receita Federal; 
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b) Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da unidade de federação 
da sede da licitante; 
c) Certidão negativa de tributos municipal, mobiliários e imobiliários, emitida pelo município da 
sede do licitante; 
d) Certidão Negativa de Débitos previdenciárias – Previdência Social; 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS – 
demonstrando situação regular; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT. 
g) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca 
onde a licitante possua sua sede, com data não superior a sessenta – 60 – dias da data designada 
para a sessão de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação da presente licitação; 
 
4. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: 
 
a) Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital – ANEXO III –;  
b) Atestado de visita técnica que será realizada às 14:00 horas do dia 25/05/2016 – LOCAL: 

Secretaria Municipal de Planejamento, Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 

Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas 

Gerais, Tel.: 35 3692-1735; 
 

b.1) A visita técnica deverá ser realizada por qualquer profissional capacitado, credenciado pela 

empresa interessada em participar do certame. Carta de Apresentação – ANEXO VI – da 

empresa assinada pelo responsável legal, juntamente com o contrato social em vigor; 
 

b.2) A empresa deverá protocolar os documentos para a realização da Visita Técnica até às 13 

horas e 30 minutos do dia 25/05/2016, no serviço de protocolo do Centro Administrativo 

Presidente Tancredo Neves, Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de 

Itajubá, Estado de Minas Gerais, (35)3692-1748. 

 

b.3) As empresas que participaram da Visita Técnica da TP 002/2016 estão dispensadas de nova 

visita, apresentando apenas declaração que conhece o local onde será realizado o serviço.( 

ANEXO X  do edital). 

 

c) Apresentação de atestado de Qualificação Técnica, expedida por  pessoa jurídica de direito 
público ou privado, de trabalhos similares já realizados, ou seja, em  execução  de  projetos  
sociais, em habitação,  em  territórios  e  populações  vulneráveis  e  que envolvam 
desenvolvimento e participação comunitária. 

 

d) O Atestado de capacidade técnica apresentado, deverão conter as seguintes informações 
básicas: Nome do Contratado e do Contratante, identificação  do contrato (tipo ou natureza do 
serviço). 

 
e) Comprovação de que a empresa possui em seu quadro técnico permanente, responsável 
técnico, com formação em serviço social ou ciências sociais, detentor de atestado de capacidade 
técnica. 

 
f) A comprovação pela licitante do vínculo do responsável técnico será feita por meio de um dos 
seguintes documentos: 

 
f.1)  Empregado  -  apresentar  cópia  do  registro  de  Contrato  de  Trabalho  
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   constante da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou da Ficha de  
   Registro de Empregados (FRE);  
 
   f.2) Profissional Autônomo - apresentar cópia do Contrato de Prestação de  
   Serviços com a empresa, devidamente autenticado;  
 
   f.3)  Sócio  –  apresentar  cópia  do  Contrato  Social  em  vigor,  devidamente  
   registrado, consolidado ou com a última alteração. 

 

 
g) A equipe mínima para a elaboração e execução do PTS e PDST, deverá conter, no momento 
da assinatura do contrato, os seguintes membros: 
 
01 Responsável técnico (com formação em serviço social ou ciências sociais); 
01 Assistente Social; 
01 Psicólogo; 
01 Estagiário; 
01 auxiliar Administrativo; 
 
 
h) Caso ocorra à participação de microempresas ou empresas de pequeno porte, deverão as 

licitantes apresentar declaração de que observam o disposto no §4º do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/06, não se enquadrando em nenhuma das situações dos incisos I a X, 
sujeitando-se em caso de declaração falsa, às penalidades aplicáveis da legislação 
administrativa, civil e penal, além da suspensão prevista no inciso III do art. 87 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 

i) Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado, poderá representar mais de uma licitante. 
 
j) Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, referentes aos serviços a serem prestados. 
 

k) Declaração assinada pelo profissional, responsável técnico, cujo atestado tenha sido utilizado 
para o  atendimento   da   alínea   “e”   do   item   4  deste   Edital,   atestando   o compromisso 
de que assumirá a responsabilidade técnica dos serviços em nome da licitante, além de estar 
devidamente reconhecido pela entidade competente que já tenha executado ou executando 
diretamente serviços conforme objeto desta licitação. 

 
5. A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá em: 
 
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já, exigível e 

apresentado na forma da lei, assinados por profissional competente e pelos diretores da 
empresa, vedada a substituição por balancete ou balanços provisórios, comprovando a boa 
situação econômico-financeira da licitante, consubstanciada nos seguintes índices:  

 
Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,50, índice de Solvência Geral igual ou 
superior a 1,00 e Endividamento Geral (EG) menor que 1,00. Os índices serão obtidos pelas 
fórmulas: 
 
 
1º - Liquidez Corrente =   Ativo Circulante   ≥ 1,50 
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                                         Passivo Circulante 
 
2º - Solvência Geral =               Ativo    Total                 ≥ 1,00 

                       Passivo Circ + Ex. a Longo Prazo 
 
3º - Índice de End. Geral:  Passivo  Circulante + Exigível a Longo Prazo  < 1,00 
                                                                       Ativo Total 
 
6 – Apresentar estes Índices e fórmulas já calculadas, em papel timbrado da empresa e/ou 
escritório de contabilidade, assinado por profissional competente e pelos diretores da 
empresa, devidamente qualificados, com número de documentos e registro profissional da 
entidade competente, com carimbo do CNPJ/MF da empresa.   
 
a) As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço publicado assim como as 
demonstrações contábeis e as demais empresas deverão apresentá-lo, através da cópia extraída do 
livro diário devidamente arquivado no órgão competente, assinado por contador com registro no 
CRC e pelo sócio gerente, incluindo o termo de abertura e encerramento; 
b) No caso de empresas recém-constituídas o Balanço patrimonial poderá ser substituído pelo 
balanço de abertura, o qual deverá comprovar a situação financeira da empresa e deverá estar 
devidamente assinado pelo responsável legal da proponente e por seu contador habilitado 
 
7. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 
fotocópia autenticada em cartório ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, desde que 
perfeitamente legíveis, preferencialmente para agilizar os procedimentos que estejam numerados e 
na ordem prevista neste Edital, a licitante poderá ainda autenticar as fotocópias dos documentos na 
Secretaria Municipal de Planejamento, lotada no Centro Administrativo Presidente Tancredo 
Neves, localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, 
Estado de Minas Gerais, Tel.:  35 3692-1734, desde que observado o prazo de vinte e quatro horas 

de antecedência da data de abertura do processo. 
 

8. As certidões que não contiverem prazo de validade expressos na documentação não poderão ter 
sua data de expedição anterior a sessenta – 60 – dias da data de abertura dos envelopes de 
habilitação da presente licitação. 
 

9. Todos os documentos deverão estar  dentro dos seus respectivos prazos de validade. 
 

10. Declaração de mão-de-obra infantil, conforme Lei Federal nº. 9.854/99, de acordo com o 
modelo do ANEXO VII. 
 
11. Declaração, emitida pelo licitante, em papel timbrado, de inexistência de fato impeditivo à 
habilitação conforme modelo ANEXO VIII. 
 

 
VI - APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

DO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL 
 

1. A empresa licitante proponente deverá preencher a Proposta de Preços – ANEXO II –, que 
integra o presente Edital, com os preços unitários e total. Juntamente com os cronogramas físico 
financeiros do residencial Nova Canaã  conforme ANEXO IX do edital 
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2. O preço proposto deverá compreender todas as despesas com mão de obra e encargos sociais – 
inclusive adicional de insalubridade quando exigido, seguros, e demais encargos necessários, 
ferramentais e equipamentos, tributos federais, estaduais e municipais, atentando as especificações 
técnicas contidas neste Edital, necessários à perfeita execução de todos os serviços, assim como sua 
remuneração e lucro.  
 

3. Na hipótese de incoerência entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro. 
 

4. O prazo de validade da proposta é de no MÍNIMO SESSENTA – 60 – dias, da data de abertura 
do certame. 
 

5. Não poderão constar das propostas, reduções, descontos e ou ofertas especiais e nem propostas 
alternativas. 
 

6. Os preços propostos deverão ser expressos em reais. 
 

7. Anexo à proposta a empresa deverá apresentar o cronograma de desembolso e a 
composição de custos, com prazo de execução de 12 (doze) meses, limitados este a Lei 
Orçamentária Anual nº 2.901/2011, conforme Anexo IX. 
 
8. O objeto ora licitado será adjudicado a uma única empresa licitante. 
 
9. O preço máximo estipulado para o pagamento pelo Município à execução do serviço é de 
R$ 180.900,00 (cento e oitenta mil e novecentos reais). 
 
VII – DOS RECEBIMENTOS E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
 
1. A abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA realizar-se-á no dia, hora e local 
fixados no item II deste Edital em reunião pública, presente os membros da Comissão e os 
representantes das empresas licitantes que comparecerem, desenvolvendo-se os trabalhos da 
licitação de acordo com as fases estabelecidas neste item. 
 
2. As empresas licitantes que não cumprirem o estabelecido no número 3 do item III, não terão seus 
envelopes abertos e serão considerados desqualificados. 
 
3. Aberta à reunião, os representantes das empresas licitantes presentes serão convidados a rubricar, 
juntamente com os membros da Comissão, os invólucros que encerram as propostas das 
concorrentes, após o que, processar-se-á a abertura dos envelopes que contêm os documentos de 
habilitação, para exame e eventual impugnação por parte de quaisquer representantes. 
 
4. Caso não haja possibilidade de apreciação imediata, a Comissão designará nova data e horário 
para a realização de segunda reunião, destinada à proclamação do resultado da habilitação. 
 
5. Concluído o exame da documentação apresentada e das impugnações que tenham sido 
formuladas, cumprirá à Comissão anunciar sua decisão com respeito à habilitação das empresas 
licitantes e consultá-las sobre seu eventual interesse na interposição de recursos e retenção de prazo 
para esse fim. 
 
6. Havendo manifestação da vontade de recorrer da decisão da Comissão, às empresas licitantes é 
outorgado o prazo de cinco – 05 – dias úteis para protocolizar a petição do recurso. 
 
7. Julgados os recursos referentes à habilitação, a Comissão comunicará o resultado às empresas 
licitantes, designando nova data para abertura dos envelopes de nº. 02 PROPOSTA COMERCIAL. 
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8. Havendo renúncia expressa, por parte das empresas licitantes, do seu direito de interporem 
recurso contra a decisão da Comissão no que tange à habilitação, proceder-se-á a abertura dos 
envelopes de nº 02 PROPOSTA COMERCIAL, das empresas licitantes habilitadas, fazendo-se 
rubricar as vias das propostas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 
representantes das empresas licitantes presentes, e devolvendo-se os envelopes nº. 02 às empresas 
licitantes inabilitados. 
 
9. Para ter direito a manifestar-se no curso do procedimento licitatório, inclusive para renunciar ao 
direito de interpor recurso, cada empresa licitante deverá indicar um representante legal, 
devidamente munido de Carta de Preposição – ANEXO VI –, assinada por quem de direito e 
com firma reconhecida. 
 
VIII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
1. Após decisão sobre os recursos interpostos na fase de habilitação, processar-se-á o julgamento 
das propostas das empresas licitantes habilitadas, devolvendo-se os envelopes nº. 02 às empresas 
licitantes inabilitadas. 
 
2. Após aberto os envelopes propostas, todas as vias e folhas serão devidamente rubricadas pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das empresas licitantes 
presentes, concluído o exame destes pelas licitantes, será aberto as licitantes o direito de 
questionamento referente às propostas apresentadas, os quais constarão em ata, cumprirá à 
Comissão anunciar sua decisão de paralisação da sessão de abertura e julgamento das propostas 
para serem encaminhadas ao Departamento de Habitação para a análise técnica da viabilidade de 
execução do objeto. 
 

3. Após análise das propostas pelo Departamento de Habitação, a Comissão reunirá para analisar o 
relatório técnico das propostas, e classificará em ordem crescente as empresas licitantes quanto ao 
MENOR PREÇO POR ITEM, e devidamente justificado nos respectivos Cronogramas, atendidas 
as exigências contidas neste edital e seus anexos. A Comissão lavrará a ata classificatória das 
empresas, a qual será comunicada a todas as empresas licitantes habilitadas, abrindo-se então o 
prazo para a interposição de recursos e contra recursos Art. 109 da Lei 8.666/93. 
 

4. Julgados os recursos referentes à proposta nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93, a Comissão 
comunicará o resultado final às empresas licitantes. 
 

5. Será qualificada em primeiro lugar e apta a assinar contrato com o Município a empresa licitante 
que apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM, e devidamente justificado nos respectivos 
Cronogramas, atendidas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos. 
 

6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 
segundo do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, a classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o 
qual todos os licitantes serão convocados; 
 

7. Será desclassificada: 
 

a) A proponente que apresentar a proposta comercial superior ao valor estipulado no Item VI sub 
item 9 do edital. 

 

b) As propostas que não atendam às exigências deste Edital; 
 

8. Não serão considerados vantagens não previstas no Edital e seus anexos. 
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IX– DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS 
 

1. Cumprir dentro do prazo contratual as obrigações assumidas. 
 

2. A empresa licitante vencedora deverá ainda: 
 

a) Cumprir estritamente as normas e recomendações técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT –, dos órgãos ambientais, de segurança do trabalho e pelo MUNICÍPIO na 
execução dos serviços; 
 

b) Fazer uso de todos os equipamentos, inclusive os de uso pessoal, necessários para assegurar a 
plena execução dos serviços objeto desta contratação, dentro dos padrões de qualidade exigíveis, 
sendo estes de inteira responsabilidade da empresa licitante vencedora; 
 
c) Fazer cumprir os limites de horários dos serviços, devendo a carga de trabalho semanal ser de 
vinte horas semanais – 20 h –, de conformidade com o que estabelece a Consolidação das Leis do 
Trabalho, devendo a todo trabalho que se fizer necessário além da carga semanal algures referida, 
executados nos dias de sábados, domingos e/ou feriados, serem pagos como horas extras, por conta 
exclusivas da empresa licitante vencedora; 
 
d) Constitiuir um Plantão Social de atendimento aos beneficiários em local estratégico e com 
estrutura compatível às necessidades do projeto, sendo que a empresa deve prover um espaço 
próximo ao empreendimento para o atendimento permanente dos beneficiários, contendo no 
mínimo uma sala de atendimentos individuais e uma para reuniões, banheiro, entre outros 
elementos estruturais que se façam necessários, como computador, telefone, impressora, entre 
outras. 
 
 

e) Prova de registro e ou inscrição na entidade profissional competente dos profissionais técnicos 
da empresa. 
 

f) A licitante vencedora deverá comprovar a inclusão em seu Quadro Permanente do Responsável 

Técnico indicado, bem como dos membros da equipe técnica mínima, através da apresentação de 
cópia do Contrato de Trabalho do profissional com prazo superior ao período de experiência 
previsto na legislação ou, cópia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional 
integrante da sociedade, além da devida Certidão de Registro na entidade profissional competente, 
se for o caso; ou, ainda, através do contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil 
comum, devidamente registrado na entidade profissional competente, ou no cartório; 
 

g) Comprovante de que o responsável técnico é membro do Quadro Permanente da empresa, 
através de: 
 

g.1) Carteira de Trabalho e Previdência Social – fotocópia autenticada – e Ficha ou folha do Livro 
de Registro de Empregados – fotocópia autenticada – ou;  
 

g.2) Contrato Social – fotocópia autenticada – ou;  
 

g.3) Contrato particular firmado com a empresa proponente – fotocópia autenticada com firma 
reconhecida –, 
 

h) Caso a empresa licitante necessite substituir este profissional, dever-se-á apresentar 
imediatamente para apreciação do MUNICÍPIO o novo responsável. Este deverá conter em seu 
acervo, atestado técnico de execução do serviço de características semelhantes, conforme previsto 
neste edital; 
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i) Manter em seu quadro de empregados todas as atividades requisitadas necessárias a execução dos 
serviços, devidamente registrados, com comprovação mensal deste registro através do Livro de 
Registro de Empregados, das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, dos 
depósitos do Fundo de Garantia e da SEFIP; 
 

j) Todos os profissionais registrados deverão ter comprovada experiência na atividade registrada 
em Carteira de Trabalho e Previdência Social, com no mínimo seis – 06 – meses de registro na 
atividade, deverão ser idôneos e de boa apresentação; 
 

k) Afastar, dentro de vinte e quatro horas – 24 h – da comunicação que por escrito e nesse sentido 
lhe fizer o MUNICÍPIO, qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada 
inconveniente, que não apresentar qualidade, rendimento e experiência na execução dos serviços, 
correndo por conta exclusiva da empresa licitante vencedora quaisquer ônus legais, trabalhistas e 
previdenciários, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados 
eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria profissional idêntica; 
 

l) Fazer cumprir pelo pessoal as normas disciplinares e de segurança que emanarem do 
MUNICÍPIO por meio de recomendações ou de instruções escritas, além de observar 
rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 
 
m) Refazer, sem qualquer ônus ao MUNICÍPIO, os trabalhos executados deficientemente ou em 
desacordo com as instruções emanadas da fiscalização do MUNICÍPIO, se responsabilizando 
inclusive pelos materiais e mão-de-obra a serem empregados pela correção dos serviços não 
aprovados pela fiscalização; 
 

n) comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir na execução dos serviços. 
 

o) Competirá à empresa licitante vencedora e contratada a cumprir os limites de horário de serviço 
registrando horário de chegada e saída nas unidades onde prestarão serviços. 
 

p) Constituir uma sede física na cidade de Itajubá – MG, com todo o aparato necessário para 
atendimento aos beneficiários do programa, tais como atendente em período integral, uma sala 
para atendimento individual, telefone e e-mail de contato, e a presença dos membros da equipe 
técnica durante a semana para atendimento aos beneficiários. Nesta fase de execução do Projeto 
Social e do PDST a empresa contratada deverá ter um escritório e plantão social para atendimento 
as famílias, instalado no empreendimento ou em local próximo e de fácil acesso.  
 
 

3. Permitir e facilitar a fiscalização e supervisão do MUNICÍPIO e a inspeção dos serviços, em 
qualquer momento, devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados. 
 

4. A empresa licitante vencedora contratada deverá fazer relatório, respeitando o Cronograma de 
acordo com o IX anexo. O fiscal deverá assinar juntamente com o técnico responsável pelo 
serviço. 
 

5. A empresa licitante vencedora contratada deverá executar os serviços contratados, obedecendo 
rigorosamente às normas da ABNT, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos 
ou ditados pelo MUNICÍPIO. 
 

6. A empresa licitante vencedora contratada deverá respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, 
as determinações do MUNICÍPIO. 
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7. Para a perfeita consecução do objeto do presente certame, faz-se necessário o acompanhamento 
de um funcionário habilitado conforme este Edital, devendo este responsável, estar presente 
obrigatoriamente durante os acertos, formas, métodos e detalhamentos para a execução dos 
serviços, bem como apresentar qualquer interferência em tempo hábil, para que o MUNICÍPIO 
tome as devidas providências na solução destes, ficando responsável ainda pela execução dos 
serviços ora licitados, com capacidade e poderes bastantes para representar a contratada perante a 
Fiscalização do MUNICÍPIO e resolver quaisquer questões inerentes aos serviços. 
 

 
X – DAS PENALIDADES 
 

1. Caso à adjudicatária se recuse a executar os serviços, ou o faça fora das especificações, o 
MUNICÍPIO reserva-se o direito de optar pela adjudicação à empresa licitante classificada em 
segundo lugar, sujeitando a empresa faltosa às penalidades previstas em Lei. 
 

2. Na hipótese do item anterior, aceitando a contratação, a segunda adjudicatária fica sujeita às 
mesmas condições propostas pela licitante classificada em primeiro lugar, inclusive quanto aos 
preços. 
 

XI – DO CONTRATO 
1. A empresa licitante vencedora contratada assinará Termo Contratual em até dez – 10 – dias após 
a homologação do resultado – conforme minuta constante no ANEXO IV deste Edital –, de acordo 
com o estabelecido no artigo 62 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 

2. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nas obras e serviços, até vinte e cinco por cento – 25% – do valor 
inicial do contrato; 
 
3. O cronograma de desembolso será realizado conforme cronograma físico-financeiro proposto 
pela empresa licitante vencedora e disponibilidades financeiras do MUNICÍPIO. 
 
XII – DOS RECURSOS 
 
Os recursos cabíveis contra quaisquer atos da administração decorrente desta TOMADA DE 
PREÇOS reger-se-ão pelo artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. Esta licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e 
anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 
devidamente fundamentado, assegurado sempre o direito de ampla defesa. 
 
2. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade, assim como sua revogação por 
interesse público não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do 
artigo 59 da Lei Federal nº. 8.666/93; 
 
3. É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
 
4. A apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das condições deste Edital e de 
seus Anexos, conforme declaração – ANEXO III –. 
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5. Os preços unitários expressos nas planilhas serão o teto máximo aceitável na licitação; 
 
6. São partes integrantes deste Edital: 
 
a) Termo de Referência do Residencial Nova Canaã  – ANEXO I; 
b) Modelo de Proposta – ANEXO II; 
c) Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação do Teor do Edital – ANEXO III; 
d) Minuta de Contrato – ANEXO IV; 
e) Modelo de Carta de Apresentação do Representante na visita técnica – ANEXO V; 
f) Modelo de Carta de Apresentação do Representante para a sessão de abertura dos envelopes – de 

documentação e proposta ANEXO VI; 
g) Declaração de Utilização de Mão-de-obra Infantil – ANEXO VII; 
h) Declaração de inexistência de fato impeditivo – ANEXO VIII; 
i) Cronograma de desembolso Residencial Nova Canaã;; - ANEXO IX; 
j) Modelo de Declaração que conhece o local onde serão realizados os serviços – ANEXO X;  

 
 
 

Itajubá-MG, 06 de maio  de 2016. 
 
 
 
 
 

Walquiria Aparecida da Silva Vieira 
Membro da CPL 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA DO RESIDENCIAL NOVA CANAÃ 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO 

SOCIAL NO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NOVA CANAÃ – PROGRAMA 

MINHA CASA MINHA VIDA – RECURSOS FAR – FUNDO DE 

ARRENDAMENTO RESIDENCIAL, COM 201 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, Portaria 21 do Ministério 

das Cidades e legislações posteriores, obedecidas às condições fixadas neste 

termo de referência e anexos que nortearão o referido processo. 

1. OBJETIVOS DESTE INSTRUMENTO 

 

 O presente Termo de Referência tem por objetivo orientar a contratação de 

empresa especializada na realização de Trabalho Social para prestação de 

serviços técnicos especializados na elaboração e execução do Projeto Social de 

acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento 

definido à luz da Portaria 21/2014, do Ministério das Cidades e demais 

orientações normativas relativas ao Programa Minha Casa Minha Vida. Compõe o 

Projeto Social a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento 

Socioterritorial - PDST prevista na Portaria 21/2014. 

 O público alvo dos trabalhos serão os moradores do empreendimento 

Residencial Nova Canaã localizado na Estrada Eugênio Fratelli Modena – Bairro 

Rebourgeon, construído pelo Programa Minha Casa Minha Vida com Recursos do 
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FAR– Fundo de Arrendamento Residencial composto por 201 Unidades 

Habitacionais Horizontais. 

 O empreendimento encontra-se concluído, entregue e habitado 

apresentando alguns problemas típicos da pós-entrega nos programas de 

habitação de interesse social no que concerne à destinação, uso e ocupação das 

unidades habitacionais e equipamentos sociais, às relações de vizinhança e 

sustentabilidade do empreendimento, para os quais solicita-se a proposição de 

ações mitigadoras. 

 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 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. 

 A empresa contratada deverá elaborar e entregar à demandante: 

• Em até 15 (quinze) dias, o Diagnóstico Socioeconômico e 

Socioterritorial;  

• Em até 45 (quarenta e cinco) dias o Projeto Técnico Social (PTS);  

• Em até 30 (trinta) dias após a apresentação e aprovação do PTS o 

Plano de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST). 

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. 
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 Os parâmetros para definição de critérios, inscrição, hierarquização e 

demanda segue a legislação que regula a matéria, em especial a Portaria nº 

21/2014 do Ministério das Cidades que 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 Social no Residencial Nova Canaã. As atividades 

serão terceirizadas sob coordenação de um profissional a ser definido entre os 

servidores da Secretaria Municipal de Planejamento. O processo de contratação 

da empresa responsável pela elaboração e 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.  ESCOPO DO PROJETO, OBJETIVOS E METAS DOS SERVIÇOS 

CONTRATADOS 

 

O Projeto Social deve ser precedido de diagnóstico socioterritorial 

sistematizado, com levantamento das condições de uso e ocupação das unidades 

habitacionais, problemas e insatisfações, vocações, potencialidades e demandas 

dos moradores, definindo as prioridades e ações passíveis de realização no 

âmbito do trabalho social. A empresa vencedora deverá, após realização do 
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diagnóstico, elaborar o Projeto Social com a planilha de custos e cronogramas de 

atividades e de desembolso, além do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial.  

 

As etapas deverão constituir-se de atividades como visitas domiciliares, 

reuniões, encontros, palestras, apresentação de filmes e/ou vídeos, assembléias 

com os beneficiados; reuniões com a equipe técnica da prefeitura para pontos de 

controle, monitoramento e avaliação de impactos e resultados; confecção de 

relatórios parciais e final com a sistematização de documentos comprobatórios 

tais como atas, listas de presença, fotos, além do cumprimento das atividades 

necessárias ao alcance dos objetivos propostos no PTS aprovado pela CAIXA, 

que terá como foco educação patrimonial, a mobilização e organização 

comunitária e a educação financeira para a sustentabilidade do empreendimento. 

  

A empresa contratada deve atentar para o fato de que existem diversos 

públicos entre o grupo a ser trabalhado: idosos, adultos, jovens, adolescentes e 

crianças e o projeto deverá contemplar atividades específicas para tais perfis. 

Além disso, há um público específico de moradores irregulares (que invadiram, 

compraram irregularmente, alugam ou moram em unidades cedidas dentro do 

empreendimento) e que para com este público os trabalhos deverão ser 

implementados numa perspectiva participativa baseada em atividades que levem 

a um processo de reflexão/ação em busca do desenvolvimento socioorganizativo 

e autonomia das famílias beneficiárias.   

 

 Deverá ser constituído um Plantão Social de atendimento aos beneficiários 

em local estratégico e com estrutura compatível às necessidades do projeto, 

sendo que a empresa deve prover um espaço próximo ao empreendimento para o 

atendimento permanente dos beneficiários, contendo no mínimo uma sala de 

atendimentos individuais e uma para reuniões, banheiro, entre outros elementos 

estruturais que se façam necessários, como computador, telefone, impressora, 

entre outras. 
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 A empresa contratada deverá também apresentar junto com os relatórios 

de atividades mensais, a discriminação das despesas de execução do PTS, com 

as respectivas Notas Fiscais e recibos, inclusive para as prestações de serviços 

contratados, para que ocorra a liberação de recursos destinados ao Trabalho 

Social. Os orçamentos, Notas Fiscais e recibos serão mantidos em boa ordem 

nos arquivos da empresa contratada, bem como na Secretaria Municipal de 

Planejamento, junto aos respectivos relatórios e projeto, para eventuais 

solicitações de comprovação por parte dos órgãos de controle e fiscalização. 

Além disso, para cada atividade orçada, empresa deverá apresentar no mínimo 

03 (três) orçamentos distintos contendo preços praticados no mercado atual, tanto 

para recursos materiais e equipamentos, quanto para a prestação de serviços 

profissionais. 

4. PRODUTOS  

 Os produtos básicos a serem fornecidos pela contratada, respeitando o 

cronograma constante no item 8.2.1 deste instrumento, são: 

 

4.1. Produto 1 - Diagnóstico Socioeconômico e Socioterritorial  

 

A empresa contratada deverá entregar o diagnóstico socioeconômico e 

socioterritorial em até no máximo 15 (quinze) dias após a data da assinatura do 

contrato. Esse diagnóstico deverá conter, no mínimo, informações sobre as 

formas de uso e ocupação das unidades habitacionais e equipamentos públicos e 

mapeamento do entorno do empreendimento, com descrição dos mecanismos 

que garantirão a intersetorialidade e a interinstitucionalidade. 

4.2. Produto 2 - Projeto de Trabalho Social – PTS, Cronograma de 

Atividades, o Cronograma Físico Financeiro e a Planilha de Custos, de acordo 

com as orientações da Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades, entregue em, 

no máximo 45 dias após a contratação. Durante a execução das atividades. 
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 O PTS 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 da comunidade.  

 De acordo com a Portaria 21/2014, os tópicos do Projeto de Trabalho 

Social devem constituir-se minimamente de: 

• Diagnóstico 

• Objetivo e Metas; 

• Indicadores de Resultado; 

• Metodologia; 

• Cronograma de atividades; 

• Cronograma de desembolso; 

• Recursos/ orçamento; 

• Planilha de Custos; 

• Instrumentos de sistematização e registros de atividades; 

• Mecanismos de acompanhamento e avaliação. 

 

 O planejamento refere-se à fase de preparação do PTS e envolve a 

elaboração do diagnóstico da macro área, a caracterização dos moradores, o 

levantamento das demandas e prioridades e a formulação dos objetivos.  

a) O Projeto de Trabalho Social - PTS deverá ser entregue pela empresa 

contratada ao Município em até 45 dias após assinatura do contrato ou emissão 

da autorização dos serviços.  
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b) O PTS deverá ter como referência para sua elaboração diagnóstico 

socioeconômico 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, visando sua adequação as 

ações propostas às características do grupo atendido. 

 Na elaboração do diagnóstico é importante considerar quatro elementos 

compostos nesse termo de referência: 

• Caracterização da Área de Intervenção e Macro área; 

• Caracterização da Organização Comunitária; 

• Caracterização das Famílias; 

• Sistematização das demandas, expectativas, necessidades e dúvidas 

das famílias. 

 O PTS deverá prever avaliação de resultados de acordo com indicadores a 

serem definidos pelo Ministério das Cidades em normativo específico. 

4.3. Produto 3 - Relatórios de Monitoramento 

 Aproximadamente 12 (doze) Relatórios de Monitoramento acompanhados 

dos documentos de sistematização e registro das atividades e materiais didático 

informativos. A elaboração dos relatórios deverá ser produzida durante a 

execução do trabalho social, seguindo as instruções da Portaria 21/2014.  

 A empresa deverá apresentar à prefeitura no mínimo 01 relatório a cada 02 

meses de trabalho social, acompanhado de documentos que comprovam a 

realização das atividades como: fotos, atas, listas de presença, cartilhas, folders, 

materiais didático informativos, questionários, tabulação de dados, sugestões de 

ações voltadas a melhorias da qualidade de vida condominial e outros 

documentos produzidos ao longo da execução das atividades. A prefeitura 

analisará os documentos para aceite prévio e posterior encaminhamento à Caixa 

Econômica Federal. 

  



 

19 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 

 Tel.: (35) 3692-1734  Fax: (35) 3692-1735  licitaitajuba@gmail.com 

 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. 

4.4. Produto 4 – Plano de Desenvolvimento Socioterritorial – PDST, 

conforme orientações da Portaria 21/2014.  

 

 O PDST tem como objetivo desenvolver ações que visem à integração 

territorial e desenvolvimento socioeconômico do empreendimento. Mapear e 

inserir as entidades atuantes na área do empreendimento e entorno que possam 

ser parceiras essenciais na promoção de sua melhoria contínua. Definir as 

estratégias de inserção dessas entidades nas ações do plano e definir um 

cronograma de atividades a serem desenvolvidas pela própria empresa e 

posteriormente pelo próprio condomínio, de forma contínua, com o apoio da 

prefeitura.  

 

 As ações deverão ser implementadas em 04 (quatro) eixos específicos 

definidos pela Portaria 21/2014. São eles: 

• Mobilização, Organização e fortalecimento social e territorial com 

inserção das instituições locais no escopo do projeto e do empreendimento 

na macro área; 

• Acompanhamento e gestão social da intervenção; 

• Educação ambiental e patrimonial; 

• Desenvolvimento socioeconômico.  

 

 O PDST deverá ter um enfoque multidisciplinar e interdisciplinar, 

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 à sustentabilidade, 

manutenção e condução do empreendimento. 
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 Deve pressupor intersetorialidade e interlocução com as demais políticas 

públicas e programas agentes e entidades existentes no município. 

 

 Nesta fase de execução do Projeto Social e do PDST a empresa 

contratada deverá ter um escritório e plantão social para atendimento as famílias, 

instalado no empreendimento ou  

 

em local próximo e de fácil acesso.  

 

4.5. Produto 5 - Relatório Final e avaliação final composta de questionário 

e tabulação dos dados informando os indicadores, resultados e impactos pós 

execução.  

 Os trabalhos deverão ter a duração de no mínimo 12 (doze) meses de 

execução e de monitoramento, e todas as atividades deverão ser registradas com 

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

 O Relatório final será o último produto a ser entregue juntamente com a 

avaliação final de impactos e resultados e o parecer técnico da equipe 

relacionado aos trabalhos realizados. 

 

5. OBJETIVOS E METAS DO TRABALHO SOCIAL 

 

• Entrevistar todas as famílias adquirentes e residentes nas unidades 

habitacionais do empreendimento com vistas a um diagnóstico mais 

fidedigno para a proposição do projeto; 

• Identificar as instituições existentes no entorno do empreendimento 

que possam ser parceiras potenciais no desenvolvimento do projeto e na 

proposição do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial; 
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• Estabelecer mecanismos que garantam a intersetorialidade tanto da 

empresa com a prefeitura, quanto da prefeitura em seus diversos setores 

cuja atuação tenha afinidade com o projeto; 

• Definir escopos específicos para cada público presente no 

empreendimento disponibilizando atividades especificamente voltadas às 

crianças, aos idosos, aos jovens, às lideranças, às mulheres; 

• Oferecer a todos os moradores informações no que concerne o 

Programa Minha Casa Minha Vida, ao contrato, às obrigações, direitos e 

deveres dando ênfase às questões relativas ao correto uso, ocupação e 

destinação das unidades habitacionais, adimplência, preservação e 

manutenção dos imóveis e equipamentos; 

• Oferecer condições para que 100% dos moradores possam se 

reconhecer no novo local de moradia, além de trabalhar a melhoria das 

relações de vizinhança; 

• Disponibilizar a 100% dos moradores condições de participação nos 

processos de discussão de implementação de bens e serviços; 

• Alcançar 100% dos moradores na disseminação das informações e 

noções de educação patrimonial e ambiental e participação coletiva; 

• Implantar coleta seletiva no empreendimento garantindo a 

participação de 100% dos moradores, em consonância com a política de 

resíduos sólidos do município; 

• Oferecer a 100% das famílias orientação e condições de acesso a 

tarifas sociais; 

• Constituir Comissão de Demandas ao Poder Público, identificar e 

capacitar outras lideranças e comissões locais colocando-as em contato 

com os representantes do Orçamento Participativo local e outras 

instituições do entorno com vistas ao desenvolvimento contínuo do 

empreendimento; 

• Criar ações para que imóveis não sejam desocupados, alugado para 

terceiros, vendido ou sob uso e destinação incorreta, como por exemplo, 

para fins comerciais; 
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• Identificar os níveis de desemprego através de um diagnóstico, 

avaliando as potencialidades e demandas locais para propor uma ação 

voltada a geração de trabalho e renda as famílias identificadas. 
 

 Considerando o caráter dinâmico dos projetos sociais, o contratante poderá 

indicar a necessidade de outras ações concernentes aos objetivos do Projeto 

Social e do Programa Minha Casa Minha Vida à luz do diagnóstico socioterritorial 

e da própria evolução das atividades, podendo, para tal, efetuar as alterações que 

se fizerem necessárias no contrato assinado com a empresa contratada. 

6. METODOLOGIA  

 Constitui objeto do presente instrumento a contratação de Pessoa Jurídica 

para prestação dos serviços Técnicos Sociais especializados, em caráter 

temporário e sem exclusividade.  

 A empresa deverá comprovar capacidade técnica e financeira para os 

serviços requeridos e possuir em seu quadro profissionais com formação 

específica em Serviço Social, Sociologia, Pedagogia ou Psicologia com 

experiência em processos participativos e de mobilização comunitária. Uma 

equipe técnica especialmente constituída pela prefeitura realizará a coordenação 

e o monitoramento das atividades realizadas pela empresa e todos os 

documentos e relatórios produzidos ao longo da execução das atividades serão 

analisados previamente por essa equipe antes de serem enviados à CAIXA. 

 Conforme o item 9 deste termo e a Portaria 21/2014 do Ministério das 

Cidades, exija-se que a empresa contratada apresente no ato do contrato uma 

equipe mínima para a elaboração e execução do PTS/ PDST, como: 1(um) 

Responsável Técnico (com formação em serviço social ou ciências sociais); 1(um) 

Assistente Social; 1(um) Psicólogo; 1(um) Estagiário e 1(um)  Auxiliar 

Administrativo. 

 O objetivo primordial do Trabalho Social deve estar centrado na 

compreensão do novo modo de morar em comunidade e a apropriação das regras 
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de convivência e respeito aos espaços coletivos, na preparação dos moradores 

para a promoção da melhoria contínua do empreendimento, e das relações de 

vizinhança, a adimplência e apropriação do bem.  

 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 se consolide o espaço do empreendimento 

como comunidade.   

 As atividades desenvolvidas deverão ser avaliadas e monitoradas contínua 

e sistemicamente, com a participação da equipe técnica e dos moradores, 

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 de Trabalho Social. 

Pontos de controle periódicos deverão ser realizados com a equipe técnica da 

Prefeitura para análise e verificação da evolução das atividades, adequações e 

redirecionamentos quando se fizerem necessários.  

7. PRAZO DA EXECUÇÃO 
 

 O serviço será realizado em 12 (doze) meses, contando-se este prazo a 

partir do sétimo dia seguinte após assinatura do contrato. Entretanto o prazo de 

execução poderá a critério da Administração, ser prorrogado na hipótese e forma 

a que alude o inciso I do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 

7.1 Execuções das Ações 
 

 As atividades propostas deverão ser executadas conforme cronograma 

aprovado. Quaisquer alterações que se fizerem necessárias deverão ser 

justificadas e submetidas à apreciação da prefeitura e CAIXA. Dependendo do 

porte das alterações, far-se-á necessário apresentar Proposta de 
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Reprogramação, modelo CAIXA. No decorrer da execução a empresa contratada 

deverá encaminhar os relatórios das atividades desenvolvidas, sempre 

acompanhados dos documentos comprobatórios.  

 A empresa contratada deverá apresentar junto com os relatórios de 

atividades mensais, a discriminação das despesas de execução do PTS, com as 

respectivas Notas Fiscais e recibos, inclusive para as prestações de serviços 

contratadas, para que ocorra a liberação de recursos destinados ao Trabalho 

Social. 

 Os orçamentos, Notas Fiscais e recibos serão mantidos em boa ordem na 

prefeitura junto aos respectivos relatórios e projeto, para eventuais solicitações de 

comprovação por parte do Tribunal de Contas. 

 Os recursos necessários para execução das ações previstas no PTS 

devem ser detalhados e guardar compatibilidade com o cronograma de atividade, 

podendo ser composta pelo menos dos seguintes itens: 

 

• Recursos materiais; 

• Serviços de Terceiros; 

• Despesas com transporte/locomoção, sendo vedada a manutenção 

ou compra de veículos, inclusive por meio de leasing; 

• Custos com eventos e atividades comunitárias ou geradoras de 

trabalho e renda relacionadas às ações programadas para alcance dos 

objetivos propostos; 

• Custos com projetos de geração de renda e inclusão social, 

produtiva e econômica dos beneficiários, inclusive os elaborados por 

entidades da sociedade civil, desde que presentes na macro área e atuem 

na área de intervenção;  

• É vedado o pagamento de qualquer espécie de remuneração a 

servidor que pertença aos quadros da administração publica Federal, 

Estadual, ou Municipal. 
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7.2  Composições de Custos 

 Os itens de custos deveram ser definidos pela empresa contratada 

respeitando os seguintes critérios: 

• Despesas operacionais e administrativas - correspondem aos custos 

indiretos envolvidos na execução contratual decorrentes dos gastos da 

contratada com sua estrutura administrativa, organizacional e gerencial, 

calculados mediante incidência de um percentual sobre o somatório da 

remuneração, encargos sociais e trabalhistas, insumos de mão-de-obra e 

insumos diversos, tais como as despesas relativas ao: funcionamento e 

manutenção da sede (aluguel, água, luz, telefone, o Imposto Predial 

Territorial Urbano – IPTU, por exemplo); pessoal administrativo; material e 

equipamentos de escritório; supervisão de serviços; e seguros;  

 

• Despesas financeiras - decorrem do custo necessário que a 

empresa tem que dispor para execução do contrato, pois eventuais 

necessidades de desembolso, sem a contrapartida de saldo de caixa 

proveniente dos pagamentos do contrato, irão acarretar um custo 

financeiro;  
 

• Despesas Indiretas - despesas associadas à realização dos 

instrumentos de planejamento (PTS e PDST), quando os serviços forem 

terceirizados pelo município, limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), 

calculadas sobre o valor previsto para as despesas diretas (custos das 

atividades programadas para o(s) Projeto(s);  

 

 Compõe a rubrica despesas indiretas os custos indiretos, tributos e lucro. 

São aceitos como despesas indiretas os itens constantes da tabela abaixo, 

observados os respectivos percentuais e limites. 
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7.3 Despesas Indiretas 

CUSTOS INDIRETOS(%) TRIBUTOS (%)  

LUCRO 

 

TOTAL 
Despesas 

Operacionais/ 

Administrativas 

Despesas 

Financeiras 

Imprevistos Confins PIS/PASEP ISS(*) 

Até 4,35 Até 1,00 Até 3,00 3,00 0,65 Até 5,00  Até 8,00 Até 25,00 

 

 O valor total para a elaboração e execução do Projeto de Trabalho Social 

será de R$180.900,00 (Cento e oitenta mil e novecentos 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.  

 O pagamento das despesas estará sujeito à rigorosa comprovação por 

meio de notas fiscais e recibos. Todas as notas fiscais e recibos deverão ser 

emitidos em nome do município, contendo informações do programa, do contrato, 

do empreendimento e do município. 

 Os recursos financeiros serão creditados pela Caixa Econômica Federal a 

título de reembolso das despesas realizadas após o aceite dos relatórios e 

documentos pela Equipe Técnica de habitação da Prefeitura Municipal de Itajubá 

e após a devida avaliação e aprovação da Caixa Econômica Federal. 

 

8. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

 
8.1 Avaliação  

 
 A avaliação é um método que deve acontecer em todas as fases do 

projeto, possibilitando que as ações propostas possam ser redirecionadas, caso 

seja necessário. 

Após a conclusão das atividades, a empresa contratada deverá encaminhar o 
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Relatório de Avaliação Final do Trabalho Social, que deve ser acompanhado da 

tabulação dos dados e indicadores segundo as seguintes atividades:  

 

 A empresa contratada deverá desenvolver no mínimo as seguintes 

atividades de avaliação: 

 

•  Realizar pesquisa de opinião para avaliação do grau de satisfação 

dos moradores quanto aos bens e serviços implantados; 

•  Avaliar os resultados e impactos decorrentes da intervenção, com 

base na mensuração dos indicadores pré-definidos. 

 

8.2  Monitoramento 
 

Relatório de Acompanhamento do Trabalho Técnico Social 
 

 Os relatórios periódicos deverão ser entregues ao Município nos prazos 

descritos no cronograma a seguir. Deverão ser acompanhados de documentos de 

sistematização tais como: folders, cartilhas, fotos, filmagens, atas de reuniões, 

listas de presença, relatos das dinâmicas de grupo aplicadas, roteiro das 

metodologias adotadas, entre outros. 

 

 A empresa deverá apresentar orçamento e cronograma físico-financeiro 

elaborado após realização do diagnostico. 

 

8.2.1 Cronograma 
 

AÇÃO PRAZO (MESES) 

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

Elaboração e 

entrega do 

Diagnóstico 

Socioeconomico e 

Socioterritorial 

X            
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Elaboração e 

entrega do PTS 

ao Município 

X X           

Execução do PTS   X X X X X X X X X X X 

Entrega dos 

Relatórios de 

Monitoramento ao 

município 

 X  X  X  X  X  X 

Elaboração e 

Execução do 

PDST 

  X X X X X X X X X X 

Elaboração e 

distribuição do 

material 

socioeducativo e 

informativo  

  X X X X X X X X X X 

Plantão Social    X X X X X X X X X X 

Reuniões de 

Ponto de Controle 

com a equipe 

técnica da 

Prefeitura 

X X X X X X X X X X X X 

Assembléias com 

os beneficiários 

 X  X  X  X  X  X 

Elaboração e 

Entrega do 

Relatório final e 

da Pesquisa pós-

execução 

           X 

Quantidade 2 

vias 

2 

vias 

2 
vias 

2 
vias 

2 
vias 

2 
vias 

2 
vias 

2 
vias 

2 
vias 

2 
vias 

2 
vias 

2 
vias 
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9. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 

 A empresa contratada deverá 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. Necessário apresentar 

atestado de capacidade técnica e documentos que comprovem a experiência em 

processos participativos.  
 

 A Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades exige uma equipe 

multiprofissional com experiência devidamente comprovada em processos 

participativos e de mobilização comunitária e com formação acadêmica em 

Serviço Social, Psicologia ou Sociologia com disponibilidade de deslocamentos 

para o empreendimento ou para estabelecer-se provisoriamente no município.  

 Sendo assim, a prefeitura de Itajubá exija-se que se tenha uma equipe 

mínima para a elaboração e execução do PTS e PDST, como: 

•  1 Responsável técnico (com formação em serviço social ou ciências 

sociais) 

•  1 Assistente Social  

•  1 Psicólogo; 

•  1 Estagiário; 

•  1 Auxiliar Administrativo. 

 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. 

10. REMUNERAÇÃO DO TRABALHO 
 

O valor destinado para o Trabalho Social no valor de R$180.900,00 será 

creditado em conta mantida na CAIXA, em nome da empresa na proporção da 
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execução e comprovação das atividades levando em consideração o cronograma 

físico-financeiro proposto e aprovado.  

Os relatórios exigidos serão encaminhados à prefeitura que os enviará à 

CAIXA e que os valores serão creditados somente após a aprovação dos 

mesmos. 

Os pagamentos ficam condicionados também à apresentação dos custos 

relativos a cada etapa identificando a que se refere o valor contido na nota fiscal 

apresentada.  

Deverão ser apresentados 03 (três) orçamentos dos itens de custos 

propostos.  

10.1  Planilha Previsão de Custos do Trabalho Social  

11. 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 comprovem possuir os requisitos exigidos e atendam às 

demais exigências deste instrumento e seus anexos. 

NATUREZA DA DESPESA (Valores em R$) MESES 

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

RECURSOS HUMANOS De 40% a 45% do Valor do TS – = de R$72.360,00 a 
R$81.405,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS De 15% a 20% do Valor do TS – = de R$27.135,00 a 
R$36.180,00   

MATERIAL DE CONSUMO De 02% a 03% do Valor do TS – = de R$3.618,00     a 
R$5.427,00   

EVENTOS 04% do Valor do TS – = R$7.236,00 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,  

PLANTÃO SOCIAL / OUTROS 

03% do Valor do TS = R$5.427,00 

BDI / DESPESAS INDIRETAS Até 25% do Valor do TS – = até R$45.225,00 

TOTAL GERAL (Valor do TS) 100% do Valor do TS = 180.900,00 
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          Para participar do processo licitatório as empresas deverão estar 

cadastradas no SICAF. Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e 

as instruções de preenchimento dos formulários para efetuar o registro no 

Sistema constam no manual do SICAF, que poderá ser obtido por meio da Rede 

Internet, no endereço www.comprasnet.gov.br, onde devem ser acessadas as 

seguintes opções: “Publicações”, “Manuais” e “Manual de Cadastramento de 

Fornecedores – SICAF”.  

 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 com a CAIXA 

suspenso, 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 consangüinidade 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; 
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• Qualificação técnica; 

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

Federal. 

  É condição indispensável para a contratação de serviços de 

consultoria especializada para a execução direta do Projeto de Trabalho Social – 

PTS a apresentação dos seguintes requisitos: 

 

1. Atestado de capacidade técnica comprovando a execução de 

projetos desta natureza, indicando as localidades e o número do contrato 

referente aos empreendimentos; 

2. Acervo técnico da empresa; 

3. Quadro de composição técnica da equipe com os nomes, área de 

formação e currículos (em anexo) dos profissionais que executarão os 

serviços; 

4. Documentos comprovando vinculo dos membros da equipe técnica 

com a empresa; 

5. Documentos comprovando a idoneidade/regularidade junto ao 

CADIN, INSS, FGTS, além das documentações obrigatórias aos licitantes. 

6. Estatuto/Contrato Social, CNPJ, Documentos Pessoais dos 

responsáveis pela entidade, ata da eleição da atual diretoria ou termo de 

posse da atual diretoria (caso seja entidade);  

7. Sede física na cidade de Itajubá – MG, com todo o aparato 

necessário para atendimento aos beneficiários do programa, tais como 

atendente em período integral, uma sala para atendimento individual, 

telefone e e-mail de contato, e a presença dos membros da equipe técnica 

durante a semana para atendimento aos beneficiários. 

 

 Exige-se impreterivelmente que o responsável técnico da empresa 

contratada esteja presente no desenvolvimento de todas as atividades com os 

beneficiários; e que seja realizada reunião semanal de “Ponto de Controle” com a 

equipe técnica do município. 
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 O Plantão Social proposto deverá ser implantado de forma sistemática 

obedecendo às exigências relativas à proximidade em relação ao 

empreendimento, presença de profissional no local em horário comercial e 

sistematização das atividades/deliberações. 

12. DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 Pela efetiva elaboração e 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 de Trabalho Social. 
 

 A contratada deverá informar, no ato de sua contratação, o número da 

conta poupança/corrente da pessoa jurídica e o nome da agência da CAIXA, para 

efetivação do crédito. 

13. DOS ANEXOS  

 Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades. 

14. FONTES CONSULTADAS 

 

• Edital de Credenciamento de Pessoas Jurídicas Para Prestação de 

Serviços Técnicos Sociais Especializados da Caixa Econômica Federal ( 
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www.caixa.gov.br); 

• Termo de Referencia para Elaboração de Plano de Trabalho de 

Gestão de Praça dos Esportes e da Cultura; 

• Portaria 21/2014 – Ministério das Cidades; 

• Portaria 618/2010 – Ministério das Cidades; 

 

• Lei 11977/2009 – Ministério das Cidades. 

 

Itajubá, 22 de Fevereiro de 2016. 

 
 
 
 
Rodrigo Imar Martinez Riêra                                           Edivane Daniele Tavares Barbosa 
Prefeito Municipal de Itajubá                                       Assistente Social Departamento de Habitação 
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ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 

TIPO DE LICITAÇÃO – Tomada de Preços  N° ____/2016 PROCESSO LICITATÓRIO ____ /2016 Fl. 01/01 

EMPRESA: 
 

ENDEREÇO: 
 

TEL.:  

CIDADE: 
 

UF: 
 

INSCR. MUNIC.:  

CNPJ/MF  INSCR. EST.:  

P R O P O S T A   D E   P R E Ç O S 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR 

1 
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL NOVA 

CANAÃ. 

 

VALOR GLOBAL DO LOTE: ( POR EXTENSO) 
R$ 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS (A CONTAR DA DATA DA ABERTURA CERTAME) 
 

DATA/LOCAL 

                                                 
CARIMBO DO CNPJ/MF 
                            
 ASSINATURA. 
 

 
 

---------------------------------- 
(empresa proponente) 

 
 
Endereço: 
CNPJ - MF: 
Nome do responsável pela assinatura do contrato e CPF: 
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ANEXO III  

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

 
 

AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 

 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 006/2016 

 
Prezados Senhores, 
 
 
..........................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., 
Município de ......................, Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada 
pelo seu representante legal o Sr. ......................................................................., 
...................................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... (Profissão), 
portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o 
nº. ......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., 
Bairro ................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, 
sob as penas da lei, que conhece e aceita o inteiro teor completo do Edital de TOMADA DE 
PREÇOS nº 006/2016, que tem conhecimento do local onde será realizado os trabalhos objeto do 
presente certame, e que se submete às disposições regulamentares e legais sobre a licitação, 
especialmente a Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações. 

 
 
 
 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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ANEXO IV 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA ..... 
.................................., QUE CELEBRAM 
ENTRE SI O MUNICIPIO DE ITAJUBÁ E A 
EMPRESA ............................. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - PARTES 
 
Pelo presente Contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, de um lado o MUNICÍPIO 
DE ITAJUBÁ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
18.025.940/0001-09, com sede localizada na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, 
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal, o Sr. Rodrigo Imar Martinez Riêra, brasileiro, solteiro, portador do 
Registro Geral nº M-6.682.951 emitido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 906.814.606-
87, residente e domiciliado na Avenida BPS, nº 493, Bairro Pinheirinho, Município de Itajubá, 
Estado de Minas Gerais, CEP 37.500-183 doravante simplesmente denominado de 
CONTRATANTE e a empresa................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº......................................., com sede na........................, nº.........., Bairro 
........................, Município de .................., Estado de ..................., CEP ..................., neste ato 
representada por seu representante legal o Sr........................................., brasileiro, ..................., 
portador do Registro Geral nº................................, inscrito no CPF/MF sob o nº ............................, 
residente e domiciliado na Rua ........................, nº............ Bairro...................., Município de 
............................., Estado de ................, CEP ......................, doravante simplesmente denominada 
de CONTRATADA, têm, entre si, como justo e contratado, regendo-se pela legislação pátria 
aplicável ao presente contrato, e especialmente pelas cláusulas a seguir declinadas: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 
 
É objeto deste contrato a execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços unitários, 
com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, por medição, dos serviços de 
_______________________________________________________ adjudicados à contratada em 
decorrência do julgamento da licitação TP 006/2016 e, segundo a proposta e demais peças 
integrantes do edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este 
instrumento, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO 
O valor deste contrato é de R$ ________ (_______), correspondente ao produto dos preços 
unitários propostos pela contratada aplicados às quantidades estimadas na planilha de orçamento. 
 
CLÁUSULA QUARTA - MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
Os serviços/materiais serão medidos mensalmente, conforme executados, e de acordo com o 
Cronograma Físico-Financeiro detalhado apresentado pela contratada, observadas as demais 
prescrições do Termo de Referência – ANEXO I do edital de licitação TP 006/2016, parte 
integrante deste instrumento. As medições serão elaboradas tendo em vista os serviços 
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executados no período do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês em curso, pela Supervisão, 
com a participação da Contratada, sendo formalizadas e datadas no último dia de cada mês, para 
serem pagas no mês subsequente. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada sem que esta tenha 
comprovado, por antecipação e mensalmente, o recolhimento do FGTS, devidamente acompanhado 
da relação nominal dos empregados alocados para os serviços (guia do FGTS), bem como de todos 
os encargos trabalhistas e previdenciários, se for o caso. 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos de todas as medições somente serão liberados à 
Contratada mediante demonstração de recolhimento do ISS e condicionados a total conformidade 
com as exigências referentes à Segurança e Saúde Ocupacional. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Serviços/materiais não aceitos pela Supervisão não serão objeto de 
medição. Em nenhuma hipótese poderá haver medição de serviços sem a devida cobertura 
contratual. 
 
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços contratados deverão estar concluídos dentro do prazo máximo de 12 meses corridos, 
contados da data primeira da "Ordem de Serviço" que autoriza  o início das atividades.  
 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
São obrigações da Contratada, sem prejuízo de outras implícitas no edital TP 006/2016, em seus 
Anexos, ou neste contrato: 
 

a) cumprir dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas; 
 

b) assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e conservação dos mesmos; 
 

c) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes 
da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou 
cabíveis; 
 

d) permitir e facilitar, à Supervisão, a inspeção dos serviços, em qualquer dia e horário, devendo 
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados; 
 

e) obedecer integralmente o plano de segurança dos serviços, conforme as Normas de Segurança do 
Trabalho; 
 

f) participar, à Supervisão, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a 
conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas 
para corrigir a situação; 
 

g) executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente as 
normas da ABNT, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou editados pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. 
 

h) respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre execução 
de serviços em locais públicos; 
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i) manter à frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou a que venha a ser 

aprovada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, na hipótese de não exigência 
de indicação, sempre liderada por profissional qualificado, com capacidade e poderes bastantes 
para representá-la perante a Fiscalização do Departamento da Habitação e resolver problemas 
referentes aos serviços em execução; 
 

j) manter, em bom estado, todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços 
contratados, objetivando atender ao cronograma físico-financeiro, à qualidade e às especificações 
técnicas; 
 

k) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO E MULTAS 
A Secretaria Municipal de Planejamento poderá promover a rescisão do contrato, se a contratada, 
além dos motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93: 
 

a) inobservar prazo estabelecido neste contrato ou no edital TP 006/2016;  
 

b) inobservar o nível de qualidade proposto ou exigível para execução dos serviços; 
 

c) inobservar as Normas Regulamentares da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho; 
 

d) subcontratar total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem prévia autorização formal da 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO; 
 

e) ceder o contrato, total ou parcialmente a terceiros; 
 

f) causar o desmensurado ajuizamento de reclamações trabalhistas, contra a contratada ou suas 
subcontratadas onde o Município venha a figurar no polo passivo da ação como responsável solidário 
ou subsidiário. Esta situação agravar-se-á, na primeira Audiência de Conciliação e Julgamento, se o 
Município não for excluído da lide. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ocorrendo atraso não justificado em qualquer etapa prevista no 
edital TP 006/2016, conforme Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela Fiscalização será 
aplicada a multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da 
etapa, reajustado, se for o caso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Ocorrendo atraso não justificado no prazo final de conclusão dos 
serviços será aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia de atraso, calculada sobre o 
valor total do contrato, reajustado, se for o caso. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ocorrendo atraso não justificado na entrega de qualquer 
documento solicitado (cronograma, relatórios, justificativas, etc.) será aplicada multa de 0,1% (um 
décimo por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor dos serviços que der a causa, 
reajustado, se for o caso. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Ocorrendo desistência de execução, ainda que parcial, do objeto do 
Contrato, ou também, recusa em assiná-lo, ou aos ditames do edital e ANEXOS, será aplicada a 
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multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do serviço que der a causa, reajustado, se for 
o caso. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Ocorrendo recusa em executar quaisquer serviços dentro do escopo 
contratado será aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do serviço a 
que der causa, podendo ser reajustado, se for o caso; 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Constatada a falta de compatibilização entre os serviços, sem 
justificativa, será aplicada multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculada sobre 
o valor destes serviços, reajustado, se for o caso; 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos do 
Departamento da Habitação e / ou contra técnicos dos demais órgãos envolvidos, devidamente 
formalizados à Assessoria Jurídica, o profissional responsável pela indisciplina será imediatamente 
afastado dos serviços. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Ocorrendo o não atendimento às determinações técnicas e diretrizes 
formuladas pela Supervisão, sem justificativa, que comprometam o andamento e a qualidade dos 
serviços, será aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do serviço que 
der a causa, reajustado, se for o caso; 
 
PARÁGRAFO NONO – Rescindido o contrato, ficará a contratada além de multa imposta, sujeita 
às sanções estabelecidas nos arts. 80 e 87, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO – As multas serão recomendadas pela Supervisão e aplicadas pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, salvo motivo de força maior, devidamente 
justificados em até 05 (cinco) dias úteis, após a notificação. 
 
CLÁUSULA NONA - RESOLUÇÃO 
Constituem condições resolutivas do contrato: 
 
a) o integral cumprimento do seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo dos serviços 
contratados; 
b) o decurso do prazo contratual de execução; 
c) o acordo formal entre as partes, nos termos do art. 472 do Código Civil Brasileiro. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Resolvido o contrato, por força das condições previstas nos incisos "b" e 
"c" supra, a SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO pagará à contratada, deduzido 
todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor correspondente aos serviços 
efetivamente executados e aproveitados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES 
O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, bem como no disposto no Decreto Municipal nº 10.710, de 28 de junho de 
2001 e da Lei Municipal nº 9.011/2005, com suas alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 
10.101, de 14/01/2011 c/c Decreto Municipal nº 14.277, de 18/02/2011, naquilo que for cabível, 
complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes do edital de licitação TP 
002/2016, que fazem parte integrante deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
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O contrato proveniente desta licitação não poderá ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, 
conforme Decreto Municipal nº 13.757, de 26 de outubro de 2009, com nova redação atribuída pelo 
Decreto Municipal nº 14.364, de 06 de abril de 2011, exceto nas condições previstas no § 3º do art. 
1º, quando serão obedecidos os limites legais previstos no § 1ºdo art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, 
sob pena de incorrer em ilegalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADITAMENTO DE PREÇOS E SERVIÇOS 
 
As atividades eventualmente não previstas na planilha contratual a ela serão automaticamente 
incorporadas, se necessário, tendo por base os preços unitários constantes no Departamento da 
Habitação, vigente na data de elaboração do orçamento, modificado pelo fator "K", fixado nesta 
contratação em _________. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 
As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda do presente 
contrato, o foro da Comarca de Itajubá. 
 
E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente instrumento, digitado em 
cinco vias de igual teor, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito. 
 

Itajubá,     de         de 2016. 
 
 

Rodrigo Imar Martinez Riêra   
Prefeito Municipal de Itajubá 

 
 

 
CONTRATADA 
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ANEXO V 
 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA 
 
 

AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 

 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 002/2016 

 
Prezados Senhores, 

 
A empresa .............................................................. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro 
............., Município de ......................, Estado de .........................., CEP ................., neste ato 
representada pelo seu representante legal o Sr. ......................................................................., 
................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... (Profissão), portador do 
Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro 
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, apresenta o 
profissional – título e nome do profissional –, inscrito no CRES-xx sob o 
nº_________________________ e no CPF/MF sob o nº. ______________________, portador do 
Registro Geral nº. _____________________ emitido pela SSP/___, para representar a mesma na 
VISITA TÉCNICA da licitação, TOMADA DE PREÇOS nº 006/2016, o qual está autorizado a 
decidir sobre quaisquer eventualidades que possam surgir no referido ato. 
 
 
Atenciosamente, 

 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

 
 

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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ANEXO VI 
 
 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA A SESSÃO DE ABERTURA DOS 
ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 
 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 006/2016 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro 
............., Município de ......................, Estado de .........................., CEP ................., neste ato 
representada pelo seu representante legal o Sr. ......................................................................., 
................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... (Profissão), portador do 
Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro 
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, apresenta, para 
representar a mesma, na SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA do Processo Licitatório  TOMADA DE PREÇOS nº 
006/2016, o qual está autorizado a decidir sobre quaisquer eventualidades que possam surgir no 
referido ato. 
 
Atenciosamente, 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
(COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO). 
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ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL  

LEI Nº. 9.854/99 
 
 

 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 006/2016 
 

 
 
A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. 
......., Bairro ............., Município de ......................, Estado de .........................., CEP 
................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., 
(Estado Civil), ....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. 
.......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. ......................., 
residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro 
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, 
sob as penas da lei e para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº. 9.854 de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito – 18 – anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
bem como não emprega menor de dezesseis – 16 – anos, bem como, caso venha a 
empregar menor a partir dos quatorze – 14 – anos, somente o fará na condição de aprendiz. 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
 
 

 
 

  



 

45 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 

 Tel.: (35) 3692-1734  Fax: (35) 3692-1735  licitaitajuba@gmail.com 

 
 

ANEXO VIII 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 006/2016 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 
 
A empresa __________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede administrativa na 
__________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________, portador do 
Rg n.º __________, expedido pela ____, e do CPF n.º __________, declara sob as penas 
da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na presente 
na TOMADA DE PREÇOS nº 006/2016, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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ANEXO IX 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
RESIDENCIAL NOVA CANAÃ 

 
Item  Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 TOTAL 

Material de 
Consumo/ 
pedagógico/comuni
cação 

             

Transporte 
 

             

Eventos (especificar 
em detalhamento a 
parte ) 

             

Serviço de 
Terceiros 
 

             

Alimentação/ 
Hospedagem 

             

Despesas Indiretas  
 

             

Recursos Humanos 
 

             

TOTAL              

 

Composições de Custos 

Custos com recursos materiais e serviços  Valor  R$ 

Material de Consumo/pedagógico/comunicação   

Transporte  

Eventos ( especificar em detalhamento a parte )   

Serviço de Terceiros    

Alimentação/ Hospedagem    

Despesas Indiretas ( Impostos, etc.)  

Subtotal  

Custos com Recursos Humanos  

TOTAL GERAL   
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ANEXO X 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CONHECE O LOCAL ONDE SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS 

 
Referência:  Tomada de Preços nº ___/2016  

Data: ___/___/______  

Empresa Licitante: ________________________________ 

CNPJ: ____________________________  

A empresa acima identificada, por meio de seu representante legal, atesta para 
devidos fins, que efetuou a vistoria às dependências do Residencial Nova Canaã, 
com o objetivo de conhecer o local da execução dos serviços previstos neste 
certame, conforme disposto no Anexo I – Termo de Referência do Residencial 
Nova Canaã. 

 A empresa licitante declara que todas as dúvidas foram sanadas quanto ao local 
de execução dos serviços objeto desta licitação.  

Itajubá ----- de ------ de 2016 

 

___________________________________ 

(Assinatura do Representante legal) 

 

 

 

 

 

 Este atestado deve ser emitido em papel timbrado da Empresa Licitante e deverá 

ser colocado juntamente com os documentos de Habilitação. 

 

 


