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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0004/2015 

                                                                                

 

 
 

 
 
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social. 
 
 
OBJETO: O presente Chamamento Público tem por objeto 
credenciamento de empresas especializadas para 
elaboração e execução de nove Projetos de Trabalho 
Social – PTS, no âmbito do Programa Minha Casa Minha 
Vida, nove Diagnósticos Situacionais em Territórios no 
Município de Montes Claros/MG.  
 

                   
DATA/HORA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até 
ás 14h do dia 20 de julho de 2015. 
 
 
DATA/HORA PARA ABERTURA DE SESSÃO-PEDIDO 
DE CREDENCIAMENTO: ás 14h30 do dia 20 de julho de 
2015. 
 
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Montes Claros, 
localizada na Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, 
nesta cidade, CEP 39.401-001. A sessão será conduzida 
pela Comissão Permanente de Licitações e Julgamento – 
CPLJ. 
 
 
LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO 
EDITAL: O Edital estará disponível na íntegra a partir de 
03 de julho de 2015, através do site 
www.montesclaros.mg.gov.br 
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PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, inscrito no CNPJ sob o no. 22.678.874/0001-
35, com endereço na Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Cidade de 
Montes Claros/MG, CEP. 39.401-002, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, torna público que se realizará na Sala da CPLJ, 
localizada na Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, nesta cidade, CEP 39.401-
001, o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 0004/2015, nas condições estabelecidas pelo 
presente edital, ressaltando que todas as partes deste instrumento são 
complementares entre si, de tal modo que qualquer detalhe que se mencione em 
uma delas considerar-se-á especificado e válido para todas as demais. 
 

1. DO OBJETO 

 
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto credenciar empresas 
especializadas para elaboração e execução de nove Projetos de Trabalho Social – 
PTS, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, nove Diagnósticos 
Situacionais em Territórios no Município de Montes Claros/MG informadas neste 
Edital e seus anexos, resultando nos seguintes produtos: 
2.1.1. Elaboração de Diagnóstico Situacional de cada residencial através da 
realização de pesquisa censitária, por meio de aplicação de questionário às famílias 
residentes e, ainda, mapeamento de demanda de mercado e institucional, devendo 
prover subsídios e resultar no: 
2.1.2. Perfil socioeconômico das famílias moradoras dos Residenciais, bem como as 
demandas prioritárias atuais das famílias residentes; 
2.1.3. Mapeamento das Vocações Profissionais e Produtivas (MVP) dos adultos em 
idade produtiva residentes nos residenciais; o nível de capacitação e a qualificação 
profissional dos mesmos e a situação de acesso ao mercado de trabalho 
(formal/informal); juntamente ao levantamento de demandas do mercado de trabalho 
e setores econômicos mais dinâmicos nos territórios/regiões e das disponibilidades 
de cursos de formação/qualificação profissional locais, visando subsidiar o 
planejamento e a execução das ações referentes ao eixo “Geração de Trabalho e 
Renda” dos PTS; 
2.1.4. Levantamento da situação atual de ocupação de cada imóvel localizado nos 
residenciais, visando identificar possíveis situações irregulares, tais como aluguel, 
venda, cessão, etc. 
2.1.5. Elaboração de Projetos de Trabalho Social (PTS) específicos para cada um 
dos quatro residenciais, levando-se em consideração as diretrizes contidas nas 
Portarias Nº 168/2013 e 21/2014 do Ministério das Cidades e o disposto no Anexo II 
- Termo de Referência, sobretudo as orientações e estrutura mínima contidas no 
Anexo II.A, que é parte integrante deste instrumento convocatório. 
2.1.6.  Execução dos Projetos de Trabalho Social (PTS). Os PTS elaborados pela 
empresa Contratada deverão ser considerados como documentos referenciais para 
a execução dos serviços contratados, levando-se em consideração as definições 
contidas neste Termo de Referência, nas Portarias nº. 168/2013 e 21/2014 do 
Ministério das Cidades e demais orientações da Contratante e/ou do Agente 
Operador/Financeiro – Caixa Econômica Federal. 
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2.2. Entretanto, em função da dinâmica comunitária e/ou institucional pública, as 
ações planejadas e a metodologia prevista poderão requerer ajustes, serem 
alteradas e/ou adaptadas, desde que previamente aprovadas pela Coordenação do 
Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV do Município de Montes Claros. 
 
2.3. Os Projetos de Trabalho Social somente serão considerados aptos para 
execução após aprovação da Contratante e do Agente Operador/Financeiro - Caixa 
Econômica Federal. 
 
2.2. Haverá credenciamento para três lotes distintos, assim relacionados: 
 

Lote Território Residencial Valor PTS (R$) Valor Total (R$) 

01 
Independência 

Nova Suíça 239.206,95 

812.031,90 Santos Dumont 136.823,78 

Major Prates Montes Claros 436.001,17 

 
Lote Território Residencial Valor PTS (R$) Valor Total (R$) 

02 Santos Reis 
Vitória I 419.160,00 

1.062.660,00 
Vitória II 643.500,00 

 
Lote Território Residencial Valor PTS (R$) Valor Total (R$) 

03 Village do Lago 

Recantos das Águas 420.000,00 

1.535.964,23 
Montes Sião I 418.320,00 

Monte Sião II 252.000,00 

Minas Gerais 445.644,23 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
2.1. Os recursos a serem utilizados para a execução deste empreendimento serão 
provenientes do FAR – Fundo De Arrendamento Residencial, dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, tendo como Agente Financeiro a CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. 
 

3. DOS ANEXOS 

 
3.1. Fazem parte integrante do presente Edital os seguintes anexos: 
ANEXO I - Recibo de Retirada de Edital pela Internet; 
ANEXO II - Termo de Referência; 

ANEXO II A - Projeto de Trabalho Social (PTS) – Estrutura mínima e 
diretrizes para elaboração; 
ANEXO II B - Quadro mínimo de atividades e serviços por residencial; 
ANEXO II C - Equipe Técnica por residencial – Estrutura mínima e 
especificações; 

ANEXO III - Declaração de conhecimento e aceitação do Programa Minha Casa 
Minha Vida; 
ANEXO IV - Modelo de Credenciamento; 
ANEXO V - Modelo de habilitação; 
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do 
Trabalho. 
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4. PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, que preencherem as condições constantes deste Edital. 
 
4.2. Não poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas: 
4.2.1 - que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 
4.2.2 - que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas 
de contratar com o Município de Montes Claros, durante o prazo da sanção aplicada; 
4.2.3 - que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da 
União, Estados, Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da 
administração indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida sua reabilitação; 
4.2.4 - que tenham sido declaradas impedidas de licitar e contratar com a 
Administração direta e indireta do Município de Montes Claros, durante o prazo da 
sanção aplicada; 
4.2.5 - que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a 
exceção prevista no § 1º do art. 9º da mesma Lei; 
4.2.6 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 
4.2.7 - estrangeiras não autorizadas a funcionar no País. 
 
4.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 
licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
 

5. DA COMISSÃO JULGADORA 

 
5.1. A análise e julgamento dos pedidos de credenciamento e dos documentos de 
habilitação serão realizados pela Comissão Permanente de Licitações e Julgamento 
– CPLJ. 
5.1.1. Nenhum membro da CPLJ poderá participar, de forma alguma, de projeto 
concorrente ou ter quaisquer vínculos profissionais ou empresariais ou de 
parentesco com os proponentes. 
 

6. CREDENCIAMENTO 

 
6.1. O CREDENCIAMENTO será realizado no dia e horário designados em epígrafe, 
ocasião em que deverão ser apresentados os documentos abaixo descritos: 
 
6.1.1. Quanto aos representantes: 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado): instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, 
ou, tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
b) Tratando-se de Procurador: instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual 
constem poderes específicos para formular ofertas, negociar preço, interpor recursos 
e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes 
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ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar 
instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”. 
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-
se exibindo documento oficial que contenha foto. 
 
6.1.1.1. Encerrada a fase de credenciamento pela CPLJ, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais participantes retardatários. 
 
6.1.1.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada participante 
credenciado, e cada representante por apenas 01 (um) participante credenciado. 
 
6.1.2. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 
qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no ANEXO V deste Edital. 
 
6.2. Após o período estabelecido no subitem 6.1.1.1, outros interessados poderão 
encaminhar, na forma prevista neste Edital, a documentação necessária para 
ingressar no credenciamento, enquanto perdurar a vigência do mesmo. 
6.2.1. A abertura e julgamento dos pedidos de credenciamento dos novos 
interessados serão realizados pela CPLJ, em sessão pública, em prazo não superior 
a 30 (trinta) dias da apresentação da documentação. 
6.2.2. Tantos novos integrantes como os já credenciados serão comunicados da 
data e horário da sessão pública para abertura dos envelopes dos novos 
interessados, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
6.3. A seleção da empresa, nos termos deste Edital de Chamamento, não implicará 
na sua contratação pelo agente financeiro autorizado. A contratação dependerá de 
aprovação da análise de risco, da análise técnica de engenharia e da aprovação dos 
projetos em todas as instâncias e órgãos competentes, e sua adequação ao 
“Programa Minha Casa, Minha Vida”.  
6.3.1 A seleção na forma preconizada neste Edital somente terá eficácia se o 
Contrato com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL for formalizado, não cabendo 
ressarcimento em qualquer hipótese, de qualquer quantia despendida pelas 
empresas interessadas em atender este Chamamento Público.  
 

7. DA HABILITAÇÃO 

 
7.1. A habilitação ao presente Chamamento Público será realizada mediante 
comprovação de: 
- Habilitação Jurídica; 
- Regularidade Fiscal e Trabalhista; 
- Qualificação Econômico-Financeira; 
- Qualificação Técnica. 
 
7.2. Os Documentos para Habilitação deverão ser apresentados em envelopes 
lacrados, contendo, em sua parte externa, os seguintes dizeres: 
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Chamamento Público n°. 0004/2015 
Razão Social do Proponente 
Envelope n°. 1 – Habilitação  

 

 
 

 
Chamamento Público n°. 0004/2015 

Razão Social do Proponente 
Envelope n°. 2 – Proposta Técnica  

 

 
7.2.1. A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo 
para desclassificação do participante, que poderá regularizá-lo no ato da entrega. 
7.2.2. Os documentos necessários ao credenciamento e habilitação poderão ser 
apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que 
seja autenticado pela Comissão Organizadora ou por um dos membros da Equipe 
de Apoio, no ato de sua apresentação. 
7.2.3. Os documentos para a habilitação ao presente instrumento serão, 
preferencialmente, arrumados na ordem em que estão citados neste Edital, devendo 
todas as folhas ser rubricadas pelo titular da empresa participante ou representante 
legal e numeradas em ordem crescente. 
7.2.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
7.2.5. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, a 
CPLJ aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação dos documentos de habilitação. 
7.2.6. A CPLJ, a seu critério, diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos 
órgãos expedidores na Internet, a fim de verificar a veracidade de documentos 
obtidos pelo meio eletrônico. 
7.2.7. Se algum documento apresentar falha não sanável, acarretará na inabilitação 
do participante. 
7.2.8. Toda documentação a ser apresentada para fins de habilitação deverá estar 
em nome do participante e, concomitantemente, com indicação do mesmo número 
de inscrição no CNPJ e com o mesmo endereço, quaisquer que sejam estes (da 
matriz ou de filial) exceto para os documentos que são gerados apenas em nome, 
endereço e CNPJ da matriz. Quando da execução do serviço objeto deste certame, 
as respectivas Notas Fiscais deverão ser da mesma empresa/CNPJ/endereço que 
participou desse instrumento. 
 
7.3. Habilitação Jurídica: 
7.3.1. Em se tratando de sociedades empresárias ou simples: o ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou 
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o 
caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores. 
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7.3.2. Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 
 
7.3.3. Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento 
expedido pelo órgão competente. 
 
7.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
7.4.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
7.4.2 - prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 
relativa à sede do licitante; 
 
7.4.3 - prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), para 
as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991; 
 
7.4.4 - prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
 
7.4.5 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de 1o de 
maio de 1943 (CNDT). 
 
7.4.6. A prova de regularidade com a Fazenda Federal prevista no item 7.4.2 e prova 
de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), constante do item 
7.4.3, poderão ser substituídas pela Certidão Unificada expedida conjuntamente pela 
Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) com vigência a partir de 03/11/2014. 
 
7.5. Qualificação econômico-financeira: 
7.5.1  Balanço patrimonial e demonstrações financeiras do último exercício fiscal,  
acompanhado da cópia do termo de abertura e termo de encerramento do livro 
diário, devidamente registrado no órgão competente, onde conste o numero de 
páginas, que demonstrem a boa situação financeira da empresa, com vistas aos 
compromissos que assumir caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por 
índices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (três) meses da data da 
apresentação da proposta, assinados pelo Contabilista e pelo Titular ou 
Representante legal da empresa com assinaturas devidamente identificadas.   
 
7.5.2. Certidão negativa de pedido de falência ou concordata/recuperação judicial ou 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não 
anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sessão púbica deste Chamamento, se 
outro prazo não constar do documento. 
 
7.6. Qualificação Técnica: 
7.6.1. Atestados ou Declarações de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, em nome da licitante, comprovando, no mínimo: 
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a) Experiência na elaboração de Diagnóstico Situacional, ou Social, ou similar, 
preferencialmente, no âmbito da política de habitação de interesse social; 
b) Experiência na elaboração do Projeto de Trabalho Social no contexto da política 
de habitação de interesse social, em residencial com o mínimo de 500 (quinhentas) 
unidades/famílias, preferencialmente, no âmbito do Programa Minha Casa Minha 
Vida do Governo Federal, recursos FAR; 
c) Experiência na execução do Projeto de Trabalho Social, já finalizado, no contexto 
da política de habitação de interesse social, em residencial com o mínimo de 500 
(quinhentas) unidades/famílias, preferencialmente, no âmbito do Programa Minha 
Casa Minha Vida do Governo Federal, recursos FAR. 
 
7.6.2. Responsável Técnico (RT) que, cumulativamente: 
a) possua vínculo empregatício com a Proponente (comprovado por registro em 
CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social; contrato de prestação de 
serviços ou ato constitutivo da empresa, caso faça parte do quadro societário); 
b) tenha formação superior, em instituição de ensino superior, devidamente 
reconhecida pelo MEC, em uma ou mais das seguintes áreas disciplinares: serviço 
social, psicologia, ciências sociais/sociologia ou pedagogia (comprovado por diploma 
de graduação e registro no respectivo Conselho Profissional, se houver, 
acompanhado de declaração de adimplência do mesmo); 
c) possua tempo de formação igual ou superior a 5 (cinco) anos; e 
d) experiência de, no mínimo, 1 (um) ano de Coordenação, Supervisão de Equipe 
Técnica ou Responsabilidade Técnica no desenvolvimento de Projeto de Trabalho 
Social em programas no âmbito da política de habitação de interesse social, em 
intervenção de porte, no mínimo, de 500 (quinhentas) unidades/famílias 
(comprovado através de atestados ou declarações fornecidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado). 
 
7.6.3. Para a execução dos trabalhos, a empresa deverá dispor de Equipe Técnica 
mínima conforme o proposto no Anexo II C, parte integrante deste Edital, havendo a 
exigência de que, minimamente, 60% (sessenta por cento) dos integrantes residam 
no Município de Montes Claros/MG. 
7.6.3.1. Com exceção do Responsável Técnico, a apresentação dos demais 
componentes da Equipe Técnica e respectivos documentos de comprovação, 
conforme descrito no Anexo II, deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
após a homologação deste Chamamento Público. 
7.6.3.2. Toda a Equipe Técnica, inclusive o Responsável Técnico, deverá ter 
disponibilidade para realizar reuniões noturnas, em feriados e finais de semana com 
a comunidade. Dessa forma, deverão ser respeitadas as legislações trabalhistas no 
que diz respeito à observação de compensação de banco de hora extra. 
 
7.7. Documentação Complementar (firmada por representante legal da empresa e 
em papel timbrado): 
 
7.7.1. Declaração de conhecimento e aceitação do Programa Minha Casa Minha 
Vida, nos termos do Anexo III deste Edital; 
 
7.7.2. Modelo de Credenciamento, nos termos do Anexo IV deste Edital; 
 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

 

 

Página 9 de 39 

 

7.7.3. Modelo de Habilitação, nos termos do Anexo V deste Edital; 
 
7.7.4. Modelo de declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, 
nos termos do Anexo VI deste Edital; 
 

8. DA SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
8.1. Declarada aberta a sessão, serão recebidos e analisados pela CPLJ os 
envelopes de credenciamento e de habilitação. 
 
8.2. A CPLJ rubricará todos os envelopes e documentos neles contidos, distribuindo-
os para apreciação e análise recíproca dos representantes presentes, que 
igualmente os rubricará. 
 
8.3. Serão inabilitados os interessados que: 
8.3.1. Não atenderem as especificações do Edital. 
8.3.2. Que tenham sido declarados inidôneos ou punidos com a pena de suspensão 
do direito de licitar e contratar com a administração pública. 
 
8.4. O resultado final será divulgado aos interessados no Diário Oficial do Município. 
O Município de Montes Claros publicará o resultado da Chamada Pública e emitirá o 
termo de pré - qualificação, indicando à CAIXA as empresas selecionadas, com a 
respectiva documentação apresentada. 
 
8.5. Todos os fatos ocorridos na sessão deverão constar em ata e os participantes 
presentes, deverão assiná-la, ao final. 
 
8.6. Aos inabilitados serão assegurados a possibilidade de ingressarem com novo 
pedido de credenciamento, desde que satisfaçam todas as exigências contidas 
neste Edital. 
 

9. DA SELEÇÃO DA EMPRESA 

9.1. Para avaliação do quesito Melhor Técnica, as empresas licitantes deverão 
apresentar Proposta Técnica, em envelope separado, constituída de um conjunto de 
documentos conforme abaixo descrito, subdivididos em duas partes pontuáveis, 
além da parte introdutória: 

 
PARTES ITENS 

INTRODUÇÃO 
.  Índice 
.  Apresentação 

PARTE I 
COMPROVAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

1.1 Conhecimento do Objeto 

PARTE II 
COMPROVAÇÃO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA E 
EXPERIÊNCIA 

2.1 Capacidade Técnica da Empresa licitante 
2.2 Experiência do Responsável Técnico 
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9.2. Cada empresa licitante deverá apresentar o conteúdo da Proposta Técnica em 
documento no formato A4, em papel timbrado, no que couber, com as folhas que a 
compõe encadernadas em formado espiral, numeradas sequencialmente (exceto a 
capa e o índice) e rubricadas pelo representante da empresa. 
 
9.3. As páginas deverão ser impressas na fonte Arial, tamanho 11, com 
espaçamento entre linhas de 1,5, em uma face do papel, cuja quantidade será 
limitada às exigências de cada quesito, conforme será apresentado adiante. 
Poderão ser utilizadas ilustrações, gráficos e mapas, desde que tenha relação com o 
conteúdo apresentado. A redação dos documentos deverá primar pela concisão, 
propriedade e organização das ideias, de modo a oferecer fácil compreensão. 
A pontuação geral da proposta técnica será obtida a partir dos critérios elencados a 
seguir:  
 

ITEM  DISCRIMINAÇÃO 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 

DA NOTA TÉCNICA 

1.1 Conhecimento do Objeto Até 30 pontos 

2.1 Capacidade Técnica da Empresa licitante Até 40 pontos 

2.2 Experiência do Responsável Técnico Até 30 pontos 

TOTAL DA PROPOSTA TÉCNICA 100 

 
9.4. Orientações específicas para apresentação  
A capa do documento deverá conter os dados essenciais que identifiquem o 
trabalho: nome ou timbre da empresa licitante no alto da página, título do documento 
e número do processo centralizados na página e data centralizada ao pé da página. 
 
9.4.1. Quanto à Introdução: 
a) O Índice deverá discriminar e enumerar os itens que compõem o documento, 
seguido de sua localização dentro do texto por meio da paginação dos itens, 
incluindo a Apresentação e aqueles referentes às Partes I e II, mais os anexos; 
b) A Apresentação deverá ser elaborada de forma resumida, evidenciando o objetivo 
do documento e outros elementos que possam elucidar o conteúdo apresentado.  A 
produção textual deste item estará limitada a 01 (uma) página de texto. 
 
9.4.2. Orientações específicas para apresentação da parte I - Comprovação do 
Conhecimento 
O item Conhecimento do Objeto deverá ser elaborado em texto de, no máximo, 03 
(três) páginas, pelo qual a empresa licitante demonstrará seu conhecimento acerca 
do contexto que envolve o objeto da presente licitação. O conteúdo deverá 
contemplar os seguintes aspectos e dimensões: 
a) Explanação geral da proposta no contexto da legislação pertinente; 
b) Especificidades do Programa Minha Casa, Minha Vida no que diz respeito às 
linhas de financiamento, público atendido, exigências do Órgão Gestor, Agentes 
Operadores/Financeiros e demais atores envolvidos; 
c) Contextualização do Trabalho Social em programas habitacionais de interesse 
social no Brasil, destacando sua gênese, evolução e contexto atual, identificando 
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suas potencialidades e desafios, incluindo as especificidades deste trabalho no 
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.  
 
9.4.3. Critérios para avaliação dos conteúdos apresentados - Comprovação do 
Conhecimento 
O item Conhecimento do Objeto será avaliado conforme os conceitos apresentados 
no quadro abaixo, seguindo os critérios especificados, e receberão os pontos 
conferidos a cada um conforme a coluna Pontuação – percentuais em relação à 
pontuação máxima do item (30 pontos). 
 

CONCEITO PONTUAÇÃO 
CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DOS 

CONCEITOS 

 Não 
abordado ou 
erroneamente 
abordado 

0%, ou seja, zero 

Aplicado quando o texto não considerar o tema 
indicado ou quando o texto e as informações 
não corresponderem ao objeto da proposta, ou 
se estes forem contraditórios, ou ainda, se 
deixar a desejar na qualidade de apresentação 
do texto e/ou houver falta de objetividade e 
clareza do texto. 

 Insuficiente 30% ou seja, 9 

Aplicado quando o texto e/ou as informações 
estiverem incompletos ou quando não for 
abordado algum aspecto do problema/objeto, ou 
quando as informações forem insuficientes para 
a completa compreensão do tema abordado, ou 
ainda, se deixar a desejar na qualidade de 
apresentação do texto e/ou houver falta de 
objetividade e clareza do texto. 

 Regular 50% ou seja, 15 

Aplicado quando o texto contiver informações 
mínimas para a compreensão do tema 
abordado, quando houver falta de objetividade e 
clareza do texto ou quando o assunto tiver 
abordagem restrita e sem definição objetiva, ou 
ainda, se deixar a desejar na qualidade de 
apresentação do texto. 

 Bom 

70% ou seja, 21 

Aplicado quando o texto contiver informações 
completas sobre o assunto, sendo, além disso, 
claro, objetivo e com qualidade na 
apresentação. 

 Excelente 

100% ou seja, 30 

Será conceituado como excelente. O texto com 
informações completas sobre o tema, além de 
ser coerente, claro, objetivo, com ótima 
qualidade de apresentação e, sobretudo, se for 
inovador. 

 
9.4.4. Orientações específicas para apresentação da Parte II – Comprovação da 
Capacidade Técnica, Experiência  
A empresa licitante deverá apresentar os documentos de acordo com as 
especificações do item 7.6 deste instrumento convocatório. 
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9.4.5. Orientação para pontuação da Experiência da Empresa licitante  
A pontuação da experiência da Empresa licitante dar-se-á em conformidade com os 
seguintes critérios: 
a) Execução de serviço de elaboração de Diagnóstico Situacional ou Social ou 
similar: será atribuído 1 (um) ponto por atestado/serviço, podendo totalizar o máximo 
de 10 (dez) pontos; 
b) Elaboração de Projeto de Trabalho Social no contexto da política de habitação de 
interesse social, em residencial/intervenção com o mínimo de 500 (quinhentas) 
unidades/famílias: será atribuído 1 (um) ponto por atestado/projeto elaborado, 
podendo totalizar o máximo de 05 (cinco) pontos; 
c) Execução de Projeto de Trabalho Social, já concluído, no contexto da política de 
habitação de interesse social, em residencial/intervenção com o mínimo de 500 
(quinhentas) unidades/famílias: será atribuído 1 (um) ponto por atestado/projeto 
executado, podendo totalizar o máximo de 10 (dez) pontos; 
d) Execução de Projeto de Trabalho Social no contexto de conjuntos habitacionais 
de interesse social no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – Recursos 
FAR. Será atribuído 1 (um) ponto por atestado/projeto executado, podendo totalizar 
o máximo de 10 (dez) pontos; 
e) Atestado que comprove o credenciamento da empresa licitante junto à Caixa 
Econômica Federal para prestação de serviços Técnicos Sociais especializados. 
Serão atribuídos 5 (cinco) pontos pelo atestado. 
 

QUADRO RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO – EXPERIÊNCIA DA 
EMPRESA LICITANTE 

ITENS PONTUÁVEIS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Alínea “a” até 10 pontos 

Alínea “b” até 05 pontos 

Alínea “c” até 10 pontos 

Alínea “d” até 10 pontos 

Alínea “e” 05 pontos 

PONTUAÇÃO MÁXIMA ATÉ 40 PONTOS 

 
9.4.6. A pontuação da experiência do responsável técnico dar-se-á em 
conformidade com os seguintes critérios: 
a) Formação superior no curso de Serviço Social: 05 (cinco) pontos; 
b) Tempo de formação acima de 5 anos: 01 (um) ponto por ano, totalizando o 
máximo de  5 (cinco) pontos; 
c) Atestado(s) que comprove(m) experiência mínima de 1(um) ano na coordenação, 
supervisão de equipe técnica ou responsabilidade técnica no desenvolvimento de 
projeto de trabalho social em programas no âmbito da política de habitação de 
interesse social, em intervenções de porte, no mínimo, de 500 (quinhentas) 
unidades/famílias: 01 (um) ponto por cada projeto no máximo de 10(dez) pontos; 
d) Atestado(s) que comprove(m) experiência como profissional integrante de equipe 
técnica em Projeto de Trabalho Social no âmbito do Programa Minha Casa, Minha 
Vida: 01 (um) ponto por cada projeto trabalhado, no máximo de 10 (dez) pontos.  
 

QUADRO RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO – 
EXPERIÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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ITENS PONTUÁVEIS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Alínea “a” 05 pontos 

Alínea “b” até 05 pontos 

Alínea “c” até 10 pontos  

Alínea “d” até 10 pontos 

PONTUAÇÃO MÁXIMA ATÉ 30 PONTOS 

 
9.4.7.  Em relação ao Responsável Técnico, a empresa licitante deverá apresentar 
também: 
a) O respectivo Curriculun Vitae, atualizado, contendo as seguintes informações: 
nome; data de nascimento; endereço de residência completo; formação acadêmica e 
complementar, especificando entidade formadora e ano da formação; número de 
registro profissional (se for o caso); relação de cargos/funções desempenhadas 
desde sua formatura, com indicação dos nomes das organizações para as quais 
prestou serviço, respectivas localidades, períodos e breve descrição da experiência 
profissional relativa aos serviços prestados, destacando-se aqueles que guardam 
relação com os que serão desempenhados na equipe; data atual e assinatura do 
profissional (documento original). 
a.1) Para toda e qualquer informação descrita no Curriculun Vitae, relativa à 
formação profissional e experiência, deverão ser anexados aos mesmos cópias dos 
documentos de comprovação: diplomas, certificados, atestados/declarações, 
identidade profissional ou civil, etc. Da mesma forma em relação à comprovação de 
residência, em documento recente (mínimo trinta dias). 
b) Declaração firmada pelo profissional, na qual ele concorda com a inclusão de seu 
nome para coordenar a equipe de execução dos serviços constantes neste edital, no 
prazo contratado; 
c) Declaração firmada pelo profissional, na qual ele declara ter conhecimento e 
aceitar de todo o conteúdo do “Termo de Referência” e dos demais documentos 
constantes no edital; 
d) Declaração firmada pelo profissional, de Comprovação de Disponibilidade de 
Tempo para os serviços objeto desta licitação, inclusive em horário noturno e/ou final 
de semana, se necessário. 
 
9.4.8. Critérios básicos de julgamento  
O julgamento das propostas será realizado pela Comissão Permanente de Licitação, 
contando com o apoio técnico da Diretoria de Habitação Popular e Cidadania - 
Coordenação do PMCMV. Será processado de forma independente para cada um 
dos Lotes, conforme discriminado no quadro do item 1 deste documento, iniciando-
se  pelo Lote n° I, passando, em seguida, ao Lote n° II e após o Lote III. 
 
9.4.9. No julgamento de cada Lote, preliminarmente, a Comissão Permanente de 
Licitação verificará se a documentação e as propostas atendem às condições 
estabelecidas no Edital, desclassificando as que não satisfazerem as suas 
exigências, no todo ou em parte. 
 
9.4.10. Somente participarão do julgamento as empresas consideradas habilitadas 
pela Comissão de Licitação, ou seja, aquelas que apresentarem toda a 
documentação conforme exigido no Edital (Jurídica, Financeira, Técnica). 
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9.4.11. A parte técnica da proposta será julgada pela Comissão de Licitação, com o 
apoio técnico da Coordenação do PMCMV, da Diretoria de Habitação Popular e 
Cidadania da Prefeitura Municipal de Montes Claros, seguindo os critérios e 
pontuações definidas neste documento.   
 

a) A Nota Final de Técnica - NFT de cada empresa licitante será obtida segundo o 
que estabelece a fórmula abaixo: 
 

NFT=(PT.1)+(PT.2)+(PT.3)  

 
ONDE:  
PT.1 = Total de pontos obtidos no item 1.1;   
PT.2 = Total de pontos obtidos no  item 2.1;   
PT.3 = Total de pontos obtidos no  item 2.2. Levando-se em consideração: item 1.1 
= Conhecimento do Objeto; item 2.1 = Capacidade Técnica da Empresa licitante; 
item 2.2 = Experiência do Responsável Técnico. 
a) A proposta que obtiver nota inferior a 50 (cinquenta) pontos na Nota Final de 
Técnica - NFT, bem como aquela que obtiver nota nula em quaisquer uns dos itens 
pontuáveis será desclassificada.  
a) No caso de empate entre duas ou mais propostas em relação à Nota de 
Classificação, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, 
para o qual todos as empresas licitantes serão convocados, conforme previsto no§ 
2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93.   
 

 10. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO  
PORTE  

 
10.1. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela 
Lei Complementar nº. 147/2014, deverá ser comprovada mediante apresentação de 
qualquer dos documentos a seguir: 
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE;   
a.1) No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere 
o item será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de 
meses.   
b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – 
DIPJ, ou DASN – Declaração Anual do Simples Nacional, se optante do Simples, 
com respectivo recibo de entrega a RFB e em conformidade com o Balanço e a 
DRE;   
c) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em 
outra área que não a comercial;   
d) Cópia do contrato social e suas alterações; e   
e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum 
dos impedimentos previstos na Lei Complementar nº. 123/2006. 
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10.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal (item 7.4), mesmo que esta apresente 
alguma restrição.   
10.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado, as mesmas, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.   
10.2.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 11.2.1, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no artigo 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar o chamamento.   
 
10.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate 
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSO 

 
11.1. Até 02 (dois) dias úteis da data fixada para o credenciamento e habilitação, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
presente instrumento. 
 
11.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida à CPLJ e protocolizada no Setor de 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Montes Claros, localizado na Avenida Cula 
Mangabeira, nº. 211, Centro, nesta cidade. 
11.2.1. Acolhida a petição contra o instrumento convocatório, em despacho 
fundamentado, será designada nova data para a realização deste Chamamento 
Público. 
 
11.3. A entrega do envelope de credenciamento e habilitação implicará na plena 
aceitação, por parte das interessadas, das condições estabelecidas neste 
instrumento. 
 
11.4. Dos atos da CPLJ caberá recurso, devendo haver manifestação verbal 
imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da 
motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 05 (cinco) dias, que 
começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura, para a 
apresentação das razões por meio de memoriais, ficando os demais participantes, 
desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
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11.5. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo participante na sessão 
pública importará na decadência do direito de recurso. 
 
11.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a CPLJ ratificará sua decisão. 
 
11.7. Os recursos devem ser protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Montes Claros, localizado na Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, 
Centro, nesta cidade. 
 

12. DA HOMOLOGAÇÃO 

 
12.1. Encerrada a fase de recursos, o julgamento proferido pela Comissão 
Permanente de Licitação e Julgamentos - CPLJ será submetido à apreciação do 
Prefeito Municipal para fins de homologação do resultado final e formalização do 
Termo de Seleção. 
 

13. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DE CONTRATO 

 
13.1. O Município de Montes Claros encaminhará à Caixa Econômica Federal a 
relação de classificação das empresas interessadas, sendo de total 
responsabilidade do agente financeiro a seleção definitiva da empresa para fins de 
contratação. 
13.1.1. Os critérios para contratação, forma de pagamento, sanções e 
responsabilidades das partes ficarão exclusivamente a cargo da Caixa Econômica 
Federal. 
 
13.2. A classificação das empresas participantes desta Chamada Pública, não 
implicará na sua contratação pelo agente financeiro. A contratação dependerá da 
aprovação, pelo agente financeiro, da documentação pertinente à referida Chamada 
Pública, e sua adequação às diretrizes do Programa Minha Casa, Minha Vida. 
 
13.3.  A classificação das empresas realizada nesta Chamada Pública, somente terá 
eficácia se for celebrado contrato no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida 
entre a empresa credenciada e o agente financeiro, não cabendo ao Município nem 
a instituição financeira ressarcir a empresa por qualquer valor despendido. 
 

14. DA REVOGAÇÃO 

 
14.1. O Chefe do Executivo poderá revogar o presente chamamento desde que 
presentes razões relevantes de interesse público, decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, devendo anulá-lo, por ilegalidade, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, assegurando-se o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
14.2. O cancelamento do credenciamento não desincumbe o credenciado da 
obrigação de cumprir os eventuais serviços já requisitados pelo Município e das 
responsabilidades a ele vinculados, sendo cabível a aplicação das sanções 
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administrativas previstas na Lei nº. 8.666/93, em caso de irregularidade na execução 
dos respectivos serviços (total ou parcial). 
 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
15.1. O resultado do presente Chamamento Público será divulgado no Diário Oficial 
do Município de Montes Claros e no endereço eletrônico 
www.montesclaros.mg.gov.br. 
 
15.2. A participação na presente seleção implica a concordância, por parte da 
empresa participante, com todos os termos e condições desta Chamada. 
 
15.3. O Município de Montes Claros acompanhará a execução da obra. 
 
15.4. Os casos omissos do presente instrumento serão solucionados pela CPLJ. 
 
15.5. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Chamamento Público, não 
resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Montes 
Claros/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
15.6. Informações complementares e maiores esclarecimentos poderão ser obtidas 
de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, na sala da CPLJ. 
 
Montes Claros/MG, 1º de julho de 2015. 
 
 
Nilma Silva Antunes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Julgamento 
 
 
Ana Maria de Rezende Vieira 
Secretária Municipal Adjunta de Desenvolvimento Social 
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ANEXO I 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

(enviar pelo e-mail: licitamontes@hotmail.com) 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 0004/2015 
 
 
 
 
Denominação: ______________________________________________________ 
CNPJ:             ______________________________________________________ 
Endereço:    _________________________________________________________ 
e-mail: _____________________________________________________________ 
Cidade: ____________________________________________________________ 
CEP: ______________________________________________________________ 
Estado: ____________________________________________________________ 
Telefone: __________________________________________________________ 
Fax: _______________________________________________________________ 
 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.montesclaros.mg.gov.br, nesta data, 
cópia do Edital de Chamamento Público nº. 0004/2015. 
 
 

Local: ___________________, _______ de_________________ 2015. 
 
 

Nome: ____________________________________ 
 
 
 
 
 
Senhor Participante, 
 
Visando à comunicação futura entre este Município e sua empresa, solicitamos a 
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à CPLJ, pelo e-
mail licitamontes@hotmail.com. 
A não remessa do recibo exime o Município da comunicação, por meio de e-mail, de 
eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no edital, bem como de quaisquer 
informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e 
ou esclarecimentos disponibilizados acerca do Chamamento Público nº. 0004/2015. 
 
 
 
 

mailto:licitamontes@hotmail.com
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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1. SETOR SOLICITANTE 
A Prefeitura Municipal de Montes Claros, através da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social – Diretoria de Habitação Popular e Cidadania – Programa 
Minha Casa Minha Vida, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme 
Portarias Nº 168/2013 e 21/2014 do Ministério das Cidades, vem por meio deste 
realizar Chamamento Público para credenciamento de empresa prestadora de 
serviços na área social qualificada para elaborar e executar 9 (nove) Projetos de 
Trabalho Social – PTS e elaboração de  9 (nove) Diagnósticos Situacionais no 
Território Independência – Residencial Nova Suíça, Território Independência – 
Residencial Santos Dumont, Território Major Prates – Residencial Montes 
Claros, Território dos Santos Reis – Residencial Vitória I, Território dos Santos 
Reis – Residencial Vitória II, Território Village do Lago – Residencial Recanto 
das Águas, Território Village do Lago – Residencial Monte Sião I, Território 
Village do Lago – Residencial Monte Sião II, Território Village do Lago – 
Residencial Minas Gerais na cidade de Montes Claros (MG). 
 
2. JUSTIFICATIVA: 
A efetividade do acesso à habitação digna ultrapassa a mudança para uma nova 
unidade habitacional e perpassa por um processo em que os sujeitos envolvidos 
busquem se apropriar do novo espaço, promovendo sua autonomia frente às 
questões de interesse individual e coletivo. 
Os beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida - Faixa I são famílias com 
uma longa trajetória de exclusão em relação ao acesso à moradia digna. No caso 
dos residenciais objetos deste Termo de Referência, os beneficiários são originados 
de diversos bairros do município – demanda aberta e, em sua maioria, não 
possuíam vínculos com o novo local onde passaram a residir, nem tampouco entre 
si. Após o recebimento do benefício habitacional, eles estão diante do desafio de 
vivenciar uma nova forma de vida que exige o compartilhamento de espaço e de 
responsabilidades, uma interação com o novo ambiente físico, e com a nova 
comunidade que se forma e com o entorno. 
A execução do trabalho social, aliada às intervenções urbanísticas se justifica por 
meio do desenvolvimento de ações que, com a participação comunitária, favorece a 
integração das famílias beneficiárias ao espaço habitacional, bem como possibilita a 
construção dos processos de desenvolvimento da autonomia grupal e individual. A 
busca de alternativas de melhoria de renda, da educação, da saúde, da 
sociabilidade, entre outros, promove o exercício de direitos e a construção de uma 
cidadania plena. 
A sustentabilidade de uma intervenção está relacionada com a capacidade da 
condução de um trabalho social na comunidade com a articulação necessária para 
que ela se torne fortalecida e crie vínculos com atores públicos e privados, 
resultando no estabelecimento de parcerias, na reivindicação de direitos e na 
integração entre direito à moradia e acesso a outras políticas sociais. 
Assim, através do conjunto de ações que a compõe, a intervenção social trabalha 
com as famílias questões que envolvem a mudança para a nova moradia, 
promovendo o exercício da participação cidadã, favorecendo a organização da 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

 

 

Página 20 de 39 

 

população, a gestão comunitária, a educação ambiental, a geração de emprego e 
renda, visando à melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas e sua 
permanência nos imóveis, contribuindo, também, para a sustentabilidade dos 
empreendimentos.  
O trabalho social se justifica, ainda, pelo fato de propiciar ações e reflexões visando 
o empoderamento e o protagonismo social dos cidadãos e grupos envolvidos, 
visando à criação de mecanismos capazes de viabilizar a participação dos 
beneficiários nos processos de decisão, implantação e manutenção dos 
bens/serviços, adequando-os às necessidades e à realidade dos grupos sociais 
atendidos, além de incentivar a gestão participativa.  
 
3. OBJETO 
O objeto do presente chamamento público é a contratação de empresa prestadora 
de serviços na área social qualificada para elaborar e executar 9 (nove) Projetos de 
Trabalho Social – PTS  - no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme 
Portarias Nº 168/2013 e 21/2014 do Ministério das Cidades e, também, a elaboração 
de  9 (nove) Diagnósticos Situacionais no Território Independência – Residencial 
Nova Suíça, Território Independência – Residencial Santos Dumont, Território 
Major Prates – Residencial Montes Claros, Território dos Santos Reis – 
Residencial Vitória I, Território dos Santos Reis – Residencial Vitória II, 
Território Village do Lago – Residencial Recanto das Águas, Território Village 
do Lago – Residencial Monte Sião I, Território Village do Lago – Residencial 
Monte Sião II, Território Village do Lago – Residencial Minas Gerais na cidade 
de Montes Claros (MG), identificados no item 2.3 deste documento, resultando nos 
seguintes produtos: 
3.1  Elaboração de Diagnóstico Situacional de cada residencial através da 
realização de pesquisa censitária, por meio de aplicação de questionário às famílias 
residentes e, ainda, mapeamento de demanda de mercado e institucional, devendo 
prover subsídios e resultar no: 
3.2  Perfil socioeconômico das famílias moradoras dos Residenciais, bem como as 
demandas prioritárias atuais das famílias residentes; 
3.3  Mapeamento das Vocações Profissionais e Produtivas (MVP) dos adultos em 
idade produtiva residentes nos residenciais; o nível de capacitação e a qualificação 
profissional dos mesmos e a situação de acesso ao mercado de trabalho 
(formal/informal); juntamente ao levantamento de demandas do mercado de trabalho 
e setores econômicos mais dinâmicos nos territórios/regiões e das disponibilidades 
de cursos de formação/qualificação profissional locais, visando subsidiar o 
planejamento e a execução das ações referentes ao eixo “Geração de Trabalho e 
Renda” dos PTS; 
3.4  Levantamento da situação atual de ocupação de cada imóvel localizado nos 
residenciais, visando identificar possíveis situações irregulares, tais como aluguel, 
venda, cessão, etc. 
3.5  Elaboração de Projetos de Trabalho Social (PTS) específicos para cada um 
dos quatro residenciais, levando-se em consideração as diretrizes contidas nas 
Portarias Nº 168/2013 e 21/2014 do Ministério das Cidades e o disposto neste 
Termo de Referência, sobretudo as orientações e estrutura mínima contidas no 
Anexo I.A, que é parte integrante deste documento. 
3.6  Execução dos Projetos de Trabalho Social (PTS). Os PTS elaborados pela 
empresa Contratada deverão ser considerados como documentos referenciais para 
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a execução dos serviços contratados, levando-se em consideração as definições 
contidas neste Termo de Referência, nas Portarias Nº 168/2013 e 21/2014 do 
Ministério das Cidades e demais orientações da Contratante e/ou do Agente 
Operador/Financeiro – CAIXA. 
Entretanto, em função da dinâmica comunitária e/ou institucional pública, as ações 
planejadas e a metodologia prevista poderão requerer ajustes, serem alteradas e/ou 
adaptadas, desde que previamente aprovadas pela Coordenação do PMCMV da 
Prefeitura de Montes Claros. 
Os Projetos de Trabalho Social somente serão considerados aptos para execução 
após aprovação da Contratante e do Agente Operador/Financeiro - CAIXA. 
 
4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
A seguir encontram-se detalhadas as etapas metodológicas a serem consideradas 
na execução dos serviços licitados: 
4.1  Etapa I - Preparatória  
Os serviços serão iniciados a partir da realização das seguintes ações: 
a)  Reuniões preliminares: a equipe da empresa Contratada deverá participar de 
reuniões com a Responsável Técnica da Contratada, na Prefeitura Municipal de 
Montes Claros, para repasse de informações sobre procedimentos a serem 
adotados durante a execução dos serviços e elaboração de cronograma para as 
ações II e III, abaixo. 
b) Capacitação: a Contratada deverá promover uma oficina, de no mínimo 
6(seis) horas, aos membros da sua equipe e técnicos da Prefeitura envolvidos com o 
trabalho social no PMCMV para capacitação e nivelamento de informações, 
abordando questões que envolvam o Trabalho Social no PMCMV e a proposta de 
intervenção referente ao objeto contratado. 
c) Evento de lançamento: configurando-se como Marco Zero, esta ação 
demarca o início dos trabalhos. Apresentação da Contratada e equipe técnica às 
famílias moradoras dos residenciais e lideranças locais, bem como explanação 
sobre os trabalhos a serem desenvolvidos nos residenciais. Deverão ser realizados 
9 (nove) eventos, distintos, envolvendo as respectivas famílias de cada um dos 
residenciais. 
4.2  Etapa II - Diagnóstico Situacional 
Esta etapa consistirá no levantamento de dados e informações que possibilitarão 
realizar o diagnóstico da situação presente nos nove residenciais, envolvendo as 
famílias residentes e os respectivos territórios onde estão localizados os 
residenciais, conforme o descrito no item 3.2.1 deste Termo de Referência, devendo 
resultar em: 
a) Levantamento do perfil socioeconômico das famílias residentes nos 
residenciais, bem como suas demandas prioritárias; 
b) Mapeamento das Vocações Profissionais e Produtivas (MVP) dos adultos em 
idade produtiva residentes nos  residenciais; o nível de capacitação e a qualificação 
profissional dos mesmos e a situação de acesso ao   mercado de trabalho 
(formal/informal); juntamente ao levantamento de demandas do mercado de trabalho 
e setores econômicos mais dinâmicos no território/região e das disponibilidades de 
cursos de formação/qualificação profissional locais, visando subsidiar o 
planejamento e a execução das ações referentes ao eixo “Geração de Trabalho e 
Renda”;  



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

 

 

Página 22 de 39 

 

c) Levantamento da situação atual de ocupação de cada imóvel localizado nos 
residenciais, visando identificar possíveis situações irregulares, tais como aluguel, 
venda, cessão, etc.  
 
4.2.1 Os modelos dos instrumentos de pesquisa a serem utilizados deverão ser 
apresentados previamente e aprovados pela Contratante. 
4.4  Etapa III - Elaboração dos Projetos de Trabalho Social (PTS)  
A partir da realização do diagnóstico e visitas técnicas aos residenciais, órgãos 
públicos e outras medidas visando ao levantamento de dados e informações para 
conhecimento da realidade local, considerando fontes primárias e secundárias, os 
PTS para cada residencial deverão ser elaborados e apresentados à Contratante 
para análise e envio ao Agente Operador/ Financeiro (CAIXA) para fins de 
aprovação. 
Os projetos sociais deverão conter cinco eixos temáticos estruturantes e inter-
relacionados, a saber: I. Organização Comunitária; II. Educação Ambiental; III. 
Educação Patrimonial; IV. Planejamento e Gestão do Orçamento Familiar; V. 
Geração de Trabalho e Renda. 
A elaboração dos PTS deverá levar em consideração as diretrizes contidas nas 
Portarias Nº 168/2013 e 21/2014do Ministério das Cidades, os valores máximos 
aportados para cada residencial, conforme planilhas de orçamentos contratadas, 
bem como as orientações e estruturas mínimas contidas nos I.A, I.B e I.C, que são 
partes integrantes deste Termo de Referência. 
Caso seja necessário, os ajustes aos PTS solicitados pela Contratante e/ou pelo 
Agente Operador/ Financeiro (CAIXA) deverão ser providenciados pela Contratada. 
4.5  Etapa IV - Execução dos Projetos de Trabalho Social 
Trata-se da etapa de desenvolvimento das ações, conforme PTS aprovados pela 
Contratante e pelo Agente Operador/ Financeiro (CEF), devendo contemplar a 
execução dos serviços e apresentação de produtos compatíveis com os projetos e 
este Termo de Referência, considerando, ainda:  
a) Observância aos procedimentos, às normas e às diretrizes metodológicas 
apresentadas pela Contratante, bem como às Portarias pertinentes do Ministério das 
Cidades;   
b) Observância às composições de custos contratadas, à equipe mínima e aos 
prazos estabelecidos; 
c) Observância aos parâmetros de qualidade exigidos pela Contratante e pelo 
Agente Operador/Financeiro (Caixa); 
d) Execução do Quadro Mínimo de Atividades, conforme descrito no Anexo I.B, 
que é parte integrante deste Termo de Referência. 
e) Caso sejam necessários ajustes durante a execução dos PTS com 
redirecionamento de atividades e/ou remanejamento de valores ou adequação no 
quadro técnico, deverão ser aprovadas pela Contratante e/ou pelo Agente Operador/ 
Financeiro (CEF). 

 
4.6  Prazo e Cronograma para Execução dos Serviços 
O prazo total previsto para execução dos serviços contratados é de 12(doze) meses, 
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Contratante.  
O cronograma para execução de cada etapa metodológica, resultando nos produtos 
contratados, encontra-se descrito no quadro abaixo: 

 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 

 

 

Página 23 de 39 

 

ETAPA METODOLÓGICA CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

1. Etapa I - Preparatória Até 10(dez) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem 
de Serviço pela Contratante. 

2. Etapa II - Diagnóstico 
Situacional 

Até 50(cinquenta) dias, cujo início se dará após conclusão da 
Etapa I – Preparatória. 

3. Etapa III - Elaboração dos 
PTS 

Até 1(um) mês, com início previsto após conclusão e aceite dos 
diagnósticos pela  Contratante. 

4. Etapa IV - Execução dos 
PTS 

Nove meses, com início após aprovação dos PTS pelo Agente 
Operador/Financeiro (CEF), e autorização da Contratante. 

 
4.7 Apresentação de produtos e medição dos serviços contratados. 
Os produtos executados deverão ser apresentados, para fins de medição e 
pagamento, na seguinte forma: 
a) Diagnóstico Situacional: Relatório detalhado contendo o resultado e a análise 
dos itens pesquisados, conforme descrito nos itens 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2 e 3.2.1.3 
deste Termo de Referência, em 2(duas) vias impressas, coloridas e encadernadas e   
2(duas) em meio digital (nas versões Word e PDF, em CD regraváveis); 
b) Elaboração dos PTS: Projetos de Trabalho Social (PTS) para cada um dos 
residenciais, em conformidade com as orientações contidas neste Termo de 
Referência, datados e assinados pelo Responsável Técnico da Contratada, 
apresentados em 2(duas) vias impressas, coloridas e encadernadas e   2(duas) em 
meio digital (nas versões Word e PDF, em CD regraváveis); 
c) Execução dos PTS: Relatórios de Acompanhamento Mensal e Relatório Final, 
podendo a Contratante solicitar outros em função de demanda apresentada. 
Demais instrumentos de registro e sistematização, bem como material didático e de 
comunicação utilizados durante a intervenção social deverão ser apresentados junto 
aos relatórios. Estes, quando julgado necessário pela Contratante, deverão ser por 
ela previamente aprovados.   
Os Relatórios de Acompanhamento Mensal e o Relatório Final deverão ser emitidos 
e apresentados separadamente para cada projeto/residencial, encaminhados 
conforme prazos previstos no Cronograma de Atividades constante dos PTS e em 
modelos a serem disponibilizados pela Contratante ou o Agente 
Operador/Financeiro – CEF, em 2(duas) vias impressas, coloridas e encadernadas e   
2(duas) em meio digital (nas versões Word e PDF, em CD regraváveis). 
A apresentação dos relatórios, nos modelos e prazos previstos, será condicionante 
para análise, aprovação e liberação dos recursos contratados pela Contratante e o 
Agente Operador/Financeiro – CAIXA. 
 
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E EXPERIÊNCIA DA LICITANTE   
As empresas interessadas em participar desta licitação deverão ter capacidade 
técnica e operacional para desenvolver os serviços objetos desta licitação, 
comprovando, minimamente: 
a) Ter como objeto social, claramente descrito em ato constitutivo, a execução 
de serviços compatíveis com a presente licitação, comprovado por meio de cópia do 
contrato social, estatuto ou outro ato constitutivo da empresa; 
b) Experiência na elaboração de Diagnóstico Situacional, ou Social, ou similar, 
preferencialmente, no âmbito da política de habitação de interesse social, 
comprovada por meio de Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica; 
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c) Experiência na elaboração do Projeto de Trabalho Social no contexto da 
política de habitação de interesse social, em residencial com o mínimo de 500 
(quinhentas) unidades/famílias, preferencialmente, no âmbito do Programa Minha 
Casa Minha Vida do Governo Federal, recursos FAR, comprovada por meio de 
Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica;  
d) Experiência na execução de Projeto de Trabalho Social, já finalizado, no 
contexto da política de habitação de interesse social, em residencial com o mínimo 
de 500 (quinhentas) unidades/famílias, preferencialmente, no âmbito do Programa 
Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, recursos FAR, comprovada por meio 
de Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica; 
e) ter Responsável Técnico (RT) que: possua vínculo empregatício com a 
licitante; tenha formação superior em uma ou mais das seguintes áreas disciplinares: 
serviço social, psicologia, ciências sociais/sociologia ou pedagogia, em instituição de 
ensino superior devidamente reconhecida pelo MEC;  possua tempo de formação há 
mais de 05(cinco) anos e experiência de, no mínimo, 01(um) ano em coordenação, 
supervisão de equipe técnica ou responsabilidade técnica no desenvolvimento de 
projeto de trabalho social em programas no âmbito da política de habitação de 
interesse social, em intervenção de porte, no mínimo, de 500 (quinhentas) 
unidades/famílias.  
e. 1) A comprovação do item “e” se dará por meio de: registro em CTPS (Carteira de 
Trabalho e Previdência Social) ou contrato de prestação de serviços ou por meio do 
ato constitutivo da empresa, caso faça parte do quadro de sócios da licitante; 
diploma de graduação; registro no respectivo Conselho Profissional, se houver, 
acompanhado de declaração de adimplência do mesmo, com data não superior a 
60(sessenta dias); e atestado(s) ou declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, declarando que o profissional desempenhou 
coordenação, supervisão de equipe técnica ou responsabilidade técnica, conforme 
acima descrito. 
5.1  Os atestados ou declarações de capacidade técnica mencionados nas alíneas 
“a”, “b”, e “c” acima, serão aceitos somente se emitidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da licitante. 
5.2 Será considerado como relevante para a verificação de capacidade técnica e 
operacional das empresas participantes desta licitação, merecendo pontuação 
específica, aquelas que estejam credenciadas para execução de trabalho social 
junto ao Agente Operador/Financeiro (CEF).  
5.3 Para a execução dos trabalhos a empresa deverá dispor de Equipe Técnica 
mínima conforme o disposto no Anexo I.C, que é parte integrante deste Termo de 
Referência, havendo a exigência de que, minimamente, 60% (sessenta por cento) 
dos integrantes da Equipe Técnica deverão residir no município de Montes Claros-
MG. 
5.4 Com exceção do Responsável Técnico que deverá ser apresentado conforme 
requisitos constantes no item 3.8, alíneas “e” e “e.1)” acima, a apresentação dos 
demais componentes da Equipe Técnica e respectivos documentos de 
comprovação, conforme descrito no Anexo I.C, deverá ocorrer no prazo máximo de 
5(cinco) dias após a homologação deste procedimento licitatório. 
5.5 Toda a equipe, inclusive o Responsável Técnico, deverá ter disponibilidade 
para realizar reuniões noturnas, em feriados e finais de semana com a comunidade. 
Dessa forma, deverão ser respeitadas as legislações trabalhistas no que diz respeito 
à observação de compensação de banco de hora extra.  
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6. CRITERIO DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
Para avaliação do quesito Melhor Técnica, as empresas licitantes deverão 
apresentar Proposta Técnica, em envelope separado, constituída de um conjunto de 
documentos conforme abaixo descrito, subdivididos em duas partes pontuáveis, 
além da parte introdutória: 
 

PARTES ITENS 

INTRODUÇÃO 
.  Índice 
.  Apresentação 

PARTE I 
COMPROVAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

1.1 Conhecimento do Objeto 

PARTE II 
COMPROVAÇÃO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA E 
EXPERIÊNCIA 

2.1 Capacidade Técnica da Empresa licitante 
2.2 Experiência do Responsável Técnico 

 
Cada empresa licitante deverá apresentar o conteúdo da Proposta Técnica em 
documento no formato A4, em papel timbrado, no que couber, com as folhas que a 
compõe encadernadas em formado espiral, numeradas sequencialmente (exceto a 
capa e o índice) e rubricadas pelo representante da empresa. 
As páginas deverão ser impressas na fonte Arial n.º 11, com espaçamento entre 
linhas de 1,5, em uma face do papel, cuja quantidade será limitada às exigências de 
cada quesito, conforme será apresentado adiante. Poderão ser utilizadas 
ilustrações, gráficos e mapas, desde que tenha relação com o conteúdo 
apresentado. A redação dos documentos deverá primar pela concisão, propriedade 
e organização das ideias, de modo a oferecer fácil compreensão. 
A pontuação geral da proposta técnica será obtida a partir dos critérios elencados a 
seguir:  
 

ITEM  DISCRIMINAÇÃO 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 

DA NOTA TÉCNICA 

1.1 Conhecimento do Objeto Até 30 pontos 

2.1 Capacidade Técnica da Empresa licitante Até 40 pontos 

2.2 Experiência do Responsável Técnico Até 30 pontos 

TOTAL DA PROPOSTA TÉCNICA 100 

 
6.1  Orientações específicas para apresentação  
A capa do documento deverá conter os dados essenciais que identifiquem o 
trabalho: nome ou timbre da empresa licitante no alto da página, título do documento 
e número do processo centralizados na página e data centralizada ao pé da página. 
Quanto à Introdução: 
a) O Índice deverá discriminar e enumerar os itens que compõem o documento, 
seguido de sua localização dentro do texto por meio da paginação dos itens, 
incluindo a Apresentação e aqueles referentes às Partes I e II, mais os anexos; 
b) A Apresentação deverá ser elaborada de forma resumida, evidenciando o 
objetivo do documento e outros elementos que possam elucidar o conteúdo 
apresentado.  A produção textual deste item estará limitada a 01 (uma) página de 
texto. 
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6.2  Orientações específicas para apresentação da parte I - Comprovação do 
Conhecimento 
O item Conhecimento do Objeto deverá ser elaborado em texto de, no máximo, 03 
(três) páginas, pelo qual a empresa licitante demonstrará seu conhecimento acerca 
do contexto que envolve o objeto da presente licitação. O conteúdo deverá 
contemplar os seguintes aspectos e dimensões: 
a) Explanação geral da proposta no contexto da legislação pertinente; 
b) Especificidades do Programa Minha Casa, Minha Vida no que diz respeito às 
linhas de financiamento, público atendido, exigências do Órgão Gestor, Agentes 
Operadores/Financeiros e demais atores envolvidos; 
c) Contextualização do Trabalho Social em programas habitacionais de 
interesse social no Brasil, destacando sua gênese, evolução e contexto atual, 
identificando suas potencialidades e desafios, incluindo as especificidades deste 
trabalho no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.  
 
6.3  Critérios para avaliação dos conteúdos apresentados - Comprovação do 
Conhecimento 
O item Conhecimento do Objeto será avaliado conforme os conceitos apresentados 
no quadro abaixo, seguindo os critérios especificados, e receberão os pontos 
conferidos a cada um conforme a coluna Pontuação – percentuais em relação à 
pontuação máxima do item (30 pontos). 
 

CONCEITO PONTUAÇÃO 
CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DOS 

CONCEITOS 

 Não abordado ou 
erroneamente 
abordado 

0%, ou seja, zero 

Aplicado quando o texto não considerar o tema 
indicado ou quando o texto e as informações 
não corresponderem ao objeto da proposta, ou 
se estes forem contraditórios, ou ainda, se 
deixar a desejar na qualidade de apresentação 
do texto e/ou houver falta de objetividade e 
clareza do texto. 

 Insuficiente 30% ou seja, 9 

Aplicado quando o texto e/ou as informações 
estiverem incompletos ou quando não for 
abordado algum aspecto do problema/objeto, ou 
quando as informações forem insuficientes para 
a completa compreensão do tema abordado, ou 
ainda, se deixar a desejar na qualidade de 
apresentação do texto e/ou houver falta de 
objetividade e clareza do texto. 

 Regular 50% ou seja, 15 

Aplicado quando o texto contiver informações 
mínimas para a compreensão do tema 
abordado, quando houver falta de objetividade e 
clareza do texto ou quando o assunto tiver 
abordagem restrita e sem definição objetiva, ou 
ainda, se deixar a desejar na qualidade de 
apresentação do texto. 

 Bom 

70% ou seja, 21 

Aplicado quando o texto contiver informações 
completas sobre o assunto, sendo, além disso, 
claro, objetivo e com qualidade na 
apresentação. 

 Excelente 

100% ou seja, 30 

Será conceituado como excelente. O texto com 
informações completas sobre o tema, além de 
ser coerente, claro, objetivo, com ótima 
qualidade de apresentação e, sobretudo, se for 
inovador. 
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6.4  Orientações específicas para apresentação da Parte II – Comprovação 
da Capacidade Técnica, Experiência  
A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos, os quais 
configuram como exigência para participação do processo licitatório: 
a) Cópia do contrato social, estatuto ou outro ato constitutivo da empresa, 
devidamente registrado no órgão competente, constando como objeto social, 
claramente descrito, a execução de serviços compatíveis com a presente licitação; 
b) Atestado(s) que comprove(m) a experiência na elaboração de Diagnóstico 
Situacional, ou Social, ou similar, preferencialmente, no âmbito da política de 
habitação de interesse social;  
c) Atestado(s) que comprove(m) a experiência em elaboração de Projeto de 
Trabalho Social no contexto da política de habitação de interesse social, em 
residencial com o mínimo de 500 (quinhentas) unidades/famílias, preferencialmente, 
no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, recursos FAR; 
d) Atestado(s) que comprove(m) experiência na execução de Projeto de 
Trabalho Social, já concluído, no contexto da política de habitação de interesse 
social, em residencial com o mínimo de 500 (quinhentas) unidades 
habitacionais/famílias, preferencialmente, no âmbito do Programa Minha Casa Minha 
Vida do Governo Federal, recursos FAR. 
6.4.1  Somente serão aceitos atestados emitidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da empresa licitante. 
6.4.2  Além das exigências descritas nas alíneas acima, a empresa licitante deverá 
ter Responsável Técnico com vínculo empregatício na empresa, seguindo as 
orientações constantes no item 5.3 adiante. 
6.4.3  Deverá, ainda, apresentar declaração de disponibilidade de máquinas e 
equipamentos adequados e suficientes para o cumprimento dos serviços objeto 
desta licitação. 
 
6.5 Orientação para pontuação da Experiência da Empresa licitante  
A pontuação da experiência da Empresa licitante dar-se-á em conformidade com os 
seguintes critérios: 
a) Execução de serviço de elaboração de Diagnóstico Situacional ou Social ou 
similar: será atribuído 1 (um) ponto por atestado/serviço, podendo totalizar o máximo 
de 10 (dez) pontos; 
b) Elaboração de Projeto de Trabalho Social no contexto da política de habitação 
de interesse social, em residencial/intervenção com o mínimo de 500 (quinhentas) 
unidades/famílias: será atribuído 1 (um) ponto por atestado/projeto elaborado, 
podendo totalizar o máximo de 05 (cinco) pontos; 
c) Execução de Projeto de Trabalho Social, já concluído, no contexto da política 
de habitação de interesse social, em residencial/intervenção com o mínimo de 500 
(quinhentas) unidades/famílias: será atribuído 1 (um) ponto por atestado/projeto 
executado, podendo totalizar o máximo de 10 (dez) pontos; 
d) Execução de Projeto de Trabalho Social no contexto de conjuntos 
habitacionais de interesse social no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – 
Recursos FAR. Será atribuído 1 (um) ponto por atestado/projeto executado, 
podendo totalizar o máximo de 10 (dez) pontos; 
e) Atestado que comprove o credenciamento da empresa licitante junto à Caixa 
Econômica Federal para prestação de serviços Técnicos Sociais especializados. 
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Serão atribuídos 5 (cinco) pontos pelo atestado. 

QUADRO RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO – EXPERIÊNCIA DA 
EMPRESA LICITANTE 

ITENS PONTUÁVEIS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Alínea “a” até 10 pontos 

Alínea “b” até 05 pontos 

Alínea “c” até 10 pontos 

Alínea “d” até 10 pontos 

Alínea “e” 05 pontos 

PONTUAÇÃO MÁXIMA ATÉ 40 PONTOS 

 
6.5.1  Orientação para apresentação do item Experiência do Responsável Técnico:  
Por responsável técnico entende-se o profissional que atenda, obrigatoriamente, 
todos os requisitos descritos nas alíneas “a”, “b” ,“c” e “d” abaixo: 
a) Possua vínculo empregatício com a empresa licitante: comprovado através de 
registro em CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) ou através de contrato 
de prestação de serviços regido pela legislação civil comum, devidamente registrado 
no órgão competente, se for o caso; ou faça parte do quadro de sócios da empresa 
licitante, devendo, nesse caso, ser comprovado pelo ato constitutivo da empresa; 
b) Tenha formação superior em uma ou mais das seguintes áreas disciplinares: 
serviço social, psicologia, ciências sociais/sociologia e pedagogia, comprovada por 
meio de diploma de instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo 
MEC e registro no respectivo Conselho Profissional, se houver, acompanhado de 
declaração de adimplência do mesmo, com data não superior a 60(sessenta dias), 
se for o caso; 
c) Tenha tempo de formação maior ou igual a 05 (cinco) anos, comprovado por 
meio do diploma apresentado; 
d) Tenha experiência de, no mínimo, 01(um) ano em coordenação, supervisão 
de equipe técnica ou responsabilidade técnica no desenvolvimento de projeto de 
trabalho social em programas no âmbito da política de habitação de interesse social, 
em intervenções de porte, no mínimo, de 500 (quinhentas) unidades/famílias, 
comprovada por meio de atestado(s) ou declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, declarando que o profissional desempenhou 
tal(is) atribuição(ões). 
6.5.2 A pontuação da experiência do responsável técnico dar-se-á em 
conformidade com os seguintes critérios: 
a) Formação superior no curso de Serviço Social: 05 (cinco) pontos; 
b) Tempo de formação acima de 5 anos: 01 (um) ponto por ano, totalizando o 
máximo de  5 (cinco) pontos; 
c) Atestado(s) que comprove(m) experiência mínima de 1(um) ano na 
coordenação, supervisão de equipe técnica ou responsabilidade técnica no 
desenvolvimento de projeto de trabalho social em programas no âmbito da política 
de habitação de interesse social, em intervenções de porte, no mínimo, de 500 
(quinhentas) unidades/famílias: 01 (um) ponto por cada projeto no máximo de 
10(dez) pontos; 
d) Atestado(s) que comprove(m) experiência como profissional integrante de 
equipe técnica em Projeto de Trabalho Social no âmbito do Programa Minha Casa, 
Minha Vida: 01 (um) ponto por cada projeto trabalhado, no máximo de 10 (dez) 
pontos.  
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QUADRO RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO – EXPERIÊNCIA DO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO 

ITENS PONTUÁVEIS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Alínea “a” 05 pontos 

Alínea “b” até 05 pontos 

Alínea “c” até 10 pontos  

Alínea “d” até 10 pontos 

PONTUAÇÃO MÁXIMA ATÉ 30 PONTOS 

 
6.5.2.1  Em relação ao Responsável Técnico, a empresa licitante deverá 
apresentar também: 
a) O respectivo Curriculun Vitae, atualizado, contendo as seguintes informações: 
nome; data de nascimento; endereço de residência completo; formação acadêmica e 
complementar, especificando entidade formadora e ano da formação; número de 
registro profissional (se for o caso); relação de cargos/funções desempenhadas 
desde sua formatura, com indicação dos nomes das organizações para as quais 
prestou serviço, respectivas localidades, períodos e breve descrição da experiência 
profissional relativa aos serviços prestados, destacando-se aqueles que guardam 
relação com os que serão desempenhados na equipe; data atual e assinatura do 
profissional (documento original). 
a.1) Para toda e qualquer informação descrita no Curriculun Vitae, relativa à 
formação profissional e experiência, deverão ser anexados aos mesmos cópias dos 
documentos de comprovação: diplomas, certificados, atestados/declarações, 
identidade profissional ou civil, etc. Da mesma forma em relação à comprovação de 
residência, em documento recente (mínimo trinta dias). 
b) Declaração firmada pelo profissional, na qual ele concorda com a inclusão de 
seu nome para coordenar a equipe de execução dos serviços constantes neste 
edital, no prazo contratado; 
c) Declaração firmada pelo profissional, na qual ele declara ter conhecimento e 
aceitar de todo o conteúdo do “Termo de Referência” e dos demais documentos 
constantes no edital; 
d) Declaração firmada pelo profissional, de Comprovação de Disponibilidade de 
Tempo para os serviços objeto desta licitação, inclusive em horário noturno e/ou final 
de semana, se necessário. 
 
6.6 Critérios básicos de julgamento  
O julgamento das propostas será realizado pela Comissão Permanente de Licitação, 
contando com o apoio técnico da Diretoria de Habitação Popular e Cidadania - 
Coordenação do PMCMV, observados os critérios de Melhor Técnica por Lote. Será 
processado de forma independente para cada um dos Lotes, conforme discriminado 
no quadro do item 1 deste documento, iniciando-se  pelo Lote n° I, passando, em 
seguida, ao Lote n° II e após o Lote III. 
6.6.1 No julgamento de cada Lote, preliminarmente, a Comissão Permanente de 
Licitação verificará se a documentação e as propostas atendem às condições 
estabelecidas no Edital, desclassificando as que não satisfazerem as suas 
exigências, no todo ou em parte. 
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6.6.2 Somente participarão do julgamento as empresas consideradas habilitadas 
pela Comissão de Licitação, ou seja, aquelas que apresentarem toda a 
documentação conforme  exigido no Edital (Jurídica, Financeira, Técnica). 
6.6.3 Julgamento Melhor Técnica: A parte técnica da proposta será julgada pela 
Comissão de Licitação, com o apoio técnico da Coordenação do PMCMV, da 
Diretoria de Habitação Popular e Cidadania da Prefeitura Municipal de Montes 
Claros, seguindo os critérios e pontuações definidas neste documento.   
a) A Nota Final de Técnica - NFT de cada empresa licitante será obtida 
segundo o que estabelece a fórmula abaixo: 
 

NFT=(PT.1)+(PT.2)+(PT.3)  

ONDE:  
PT.1 = Total de pontos obtidos no item 1.1;   
PT.2 = Total de pontos obtidos no  item 2.1;   
PT.3 = Total de pontos obtidos no  item 2.2. Levando-se em consideração: item 1.1 
= Conhecimento do Objeto; item 2.1 = Capacidade Técnica da Empresa licitante; 
item 2.2 = Experiência do Responsável Técnico. 
b) A proposta que obtiver nota inferior a 50 (cinquenta) pontos na Nota Final de 
Técnica - NFT, bem como aquela que obtiver nota nula em quaisquer uns dos itens 
pontuáveis será desclassificada.  
c) No caso de empate entre duas ou mais propostas em relação à Nota de 
Classificação, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, 
para o qual todos as empresas licitantes serão convocados, conforme previsto no§ 
2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93.   
 
7. ORÇAMENTO 
O valor máximo destinado para prestação dos serviços objetos deste Termo de 
Referência estão limitados a R$ 3.410.656,13 (Três milhões quatrocentos e dez mil 
seiscentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), assim distribuídos: 
 

Lote Território Residencial Valor PTS  (R$) Valor Total (R$) 

I 
Independência 

Nova Suíça R$239.206,95 

R$ 812.031,90 Santos Dumont R$136.823,78 

Major Prates Montes Claros R$ 436.001,17 

 

Lote Território Residencial Valor PTS  (R$) Valor Total (R$) 

II 
Dos Santos 

Reis 

Vitória I 419.160,00 
1.062.660,00 

Vitória II 643.500,00 

 

Lote Território Residencial Valor PTS  (R$) Valor Total (R$) 

III 
Village do 

Lago 

Recanto das Águas 420.000,00 

1.535.964,23 
Monte Sião I 418.320,00 

Monte Sião II 252.000,00 

Minas Gerais 445.644,23 

 
Os valores estimados para esta licitação correspondem ao limite máximo permitido 
para contratação dos serviços a serem executados, não sendo aceitas as propostas 
com valores superiores ao estimado por Lote/Residenciais. 
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8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
O pagamento pelos serviços prestados se dará após comprovação pela Contratada, 
aceite da Contratante e do Agente Operador/Financeiro (CEF), nos seguintes prazos 
e condições de medição: 

 

SERVIÇOS PRAZOS E CONDIÇÕES 
PERCENTUAL 

MÁXIMO 

Etapa I - 
Preparatória 

Mês 1:  
Apresentação de relatório registrando as ações 
executadas nesta Etapa  
Apresentação da metodologia e instrumentos a serem 
utilizados no levantamento de dados da Etapa II – 
Diagnóstico. 

1,0% 

Etapa II - 
Diagnóstico 
Situacional 

Mês 2: 
Apresentação de relatório demonstrativo e analítico da 
situação diagnosticada. 

2,0% 

Etapa III - 
Elaboração dos 

PTS 

Mês 3: 
Apresentação do PTS e aprovação pela CEF 

3,0% 

Etapa IV - 
Execução dos 

PTS 

Meses 4 a 12: 
De acordo com o cronograma físico financeiro 
aprovado no PTS e apresentação de relatórios de 
acompanhamento mensais e finais, por residencial 

94% 

 
Os Cronogramas de Desembolso dos valores aportados para a execução dos 
Projetos de Trabalho Social deverão estar explicitados nos mesmos, levando-se em 
consideração os respectivos valores contratados para cada projeto. 
 
9. RESPONSABILIDADES DAS PARTES  
9.1 Além das demais obrigações apresentadas no Edital, a Contratada deverá: 
a) Prestar os serviços à Contratante em conformidade com o contratado; 
b) Conduzir os trabalhos considerando a lisura e condutas éticas , bem como as 
normas técnicas e legais pertinentes,  incluindo legislação trabalhista; 
c) Arcar com todas as despesas necessárias ao cumprimento dos serviços na 
forma contratada; 
d) Refazer às suas expensas e dentro do prazo determinado pela Contratante os 
serviços que a juízo desta não tenham sido executados a contento ou executados 
diferente da forma contratada e/ou autorizada; 
e) Cumprir os prazos estabelecidos neste TR para a execução dos serviços 
contratados; 
f) Comunicar à Contratante, imediatamente e formalmente, qualquer 
anormalidade constatada na ou para a execução dos serviços ou que venha a 
causar danos ou dolo à Contratante ou a terceiros; 
g) Responsabilizar-se pelos danos causados, direta ou indiretamente à 
Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato; 
h) Disponibilizar os equipamentos necessários para o bom desempenho das 
ações do PTS como: aparelhos para registro   fotográfico das atividades, 
computadores, impressoras, pen drives, projetores, sonorização, material de 
escritório, outros considerados indispensáveis para a realização das atividades; 
i) Disponibilizar crachás e/ou coletes identificadores da empresa para uso 
constante dos integrantes da sua equipe a execução das atividades; 
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j) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de   habilitação e qualificação exigidas 
nesta licitação. 
k) Comunicar à Contratante qualquer alteração efetuada em sua equipe técnica, 
carecendo da aprovação desta a alteração efetuada; 
l) Proceder reprogramação dos PTS, caso haja necessidade, a serem 
aprovadas pela Contratante e pelo    Operador/Financeiro (CEF). 

 
9.2 Além das demais obrigações apresentadas no Edital, a Contratante deverá: 
a) Disponibilizar, tempestivamente, as informações e condições necessárias 
para o bom desenvolvimento dos serviços objeto deste TR; 
b) Indicar o nome do Responsável Técnico que responderá pela Contratante 
durante a execução do contrato, de forma     tempestiva; 
c) Monitorar e avaliar os trabalhos desenvolvidos, aprovar os relatórios 
produzidos e proceder com os trâmites necessários   para os pagamentos, zelando 
pelo cumprimento dos prazos previstos contratualmente; 
d) Efetuar o pagamento pelos serviços apresentados pela Contratada na forma e 
prazos previstos; 
e) Se necessário, indicar redirecionamento, paralisação ou até mesmo 
suspender a qualquer tempo a execução dos serviços contratados, mediante 
justificativa. 
 
10. RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
 
10.1 Ficha Financeira:  
 
10.2 Centro de Custo: 
 
10.3 Recurso: 
 
Montes Claros/MG, Junho/2015 

 
 
Ana Maria de Rezende Vieira 
Secretária Municipal Adjunta de Desenvolvimento Social 
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ANEXO II A 
PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) – ESTRUTURA MÍNIMA E DIRETRIZES 

PARA ELABORAÇÃO 
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ANEXO II B 
QUADRO MÍNIMO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS POR RESIDENCIAL 
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ANEXO II C 
EQUIPE TÉCNICA POR RESIDENCIAL – ESTRUTURA MÍNIMA E 

ESPECIFICAÇÕES 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO PROGRAMA MINHA 

CASA MINHA VIDA 

  
A sociedade empresária _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

__________, estabelecida na Rua ____________, nº. ___, no bairro ____________, 

na cidade de ______________, através do seu representante legal Sr. 

________________________, brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob nº. 

_______, RG nº. ______, DECLARA, sob as penas da Lei, de que tem total 

conhecimento  e condições  de atender ao Programa Minha Casa Minha Vida, 

instituído pela Medida Provisória nº. 459 de 15 de março de 2009, regulamentada 

pelos Decretos nº. 6819 e 6820, de 13 de março de 2009, e operado pela Caixa 

Econômica Federal, assim como tem pleno conhecimento e aceitação integral e 

irretratável dos termos, condições e anexos deste Chamamento Público nº. 

0004/2015. 

 

Data e assinatura do credenciado 
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ANEXO IV 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
      

 

 

A (nome da pessoa jurídica), inscrita na CNPJ nº. ______________, com sede na 
_________________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, 
com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 
Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão 
e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Município de Montes 
Claros/MG  praticar os atos necessários para representar a outorgante no 
Chamamento Público nº. 0004/2015, usando dos recursos legais e acompanhando-
os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, 
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de 
iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.    
 

Local, data e assinatura. 
Representante Legal 
RG e CPF 
(CARIMBO CNPJ DA Instituição) 
Reconhecer firma(s) 
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ANEXO V 
MODELO DE HABILITAÇÃO 

        

            

Eu (nome completo), RG nº ________________, representante credenciado da 
_______________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 
_____________, DECLARO, sob as penas da lei, que conheço as especificações do 
objeto do Chamamento Público nº. 0004/2015 e os termos constantes no edital e 
seus anexos, e que temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências 
para realização dos serviços ali contidas. DECLARO, ainda, que a empresa cumpre 
plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no edital 
supracitado, realizado pelo Município de Montes Claros, inexistindo qualquer fato 
impeditivo de sua participação neste certame. 
 
Data e assinatura do credenciado 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0004/2015. 
 
 

(nome da instituição), inscrito no CNPJ n° _____________________, por intermédio 
de seu representante legal o (a) Sr(a)_________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade no__________________ e do CPF no_____________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze 
anos, na condição de aprendiz. 
 
(data) 
(assinatura do representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


