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INFORMAÇÕES SOBRE O REGRAMENTO DO PROGRAMA: 
 

NOME DO PROGRAMA:  

“Proteção à vida, fortalecimento da família, promoção e defesa dos direitos humanos para 

todos” 
 

CÓDIGO DO PROGRAMA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2022: 

PROGRAMA 5034  

Ação Orçamentária – Operações Especiais – 00SN – Apoio à Implementação da Casa da 

Mulher Brasileira e de Centros de Atendimento às Mulheres - Nacional 

 

GESTOR:  

• Secretária Nacional de Políticas para Mulheres – SNPM: 

CNPJ: 2.713.698/0009-68 

 

ORIGEM DOS RECURSOS: NÃO PAC – INVESTIMENTO - LOA 2022 e 

Contrapartida do Proponente/Convenente 

 

CONTATO DOS RESPONSÁVEIS NA SNPM:  

• Coordenação Geral do Programa: cgvv@mdh.gov.br 

 (61) 2027-3672/ 2027-3666/ 2027-3668/2027-3681 

 

Qual a classificação deste recurso: 

Código: 44.90.51 – Obras e Instalações e 44.90.52 e Equipamentos e material 

permanente; 

Código Gestão: 810012 – Gestão: 00001; 

Código de Recolhimento: 98829-4 – Depósito por devolução de valores. 

 

PORTARIA / REGRAMENTO OPERACIONAL APLICÁVEL: 

• Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e alterações 

– regulamenta as transferências voluntárias; 

• IN 02/2017(acessibilidade); 

• Instrução Normativa MP nº 2, de 24 de janeiro de 2018, e suas alterações; 

• Decreto nº 6.170 de 25 de julho de 2007; 

• Decreto nº 7.983/2013; 

• Decreto nº10.112 de 12 de novembro de 2019; 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 211, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019; 

• LDO vigente. 

 

 

mailto:cgvv@mdh.gov.br
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SOBRE A MANDATÁRIA 

A Caixa Econômica Federal, por meio de contrato específico, é a Mandatária do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para execução dos contratos 

de repasse para as construções da Casa da Mulher Brasileira conforme as diretrizes aqui 

dispostas. 

 

1. ENTENDENDO O PROGRAMA – Ação orçamentária 00SN 

 

1.1. O que é? (Objetivo) 

 

1.1.1. O Programa Mulher Segura e Protegida se caracteriza por um conjunto de ações 

estratégicas para qualificação, humanização e promoção da integração dos diversos 

serviços públicos existentes para atendimento às mulheres em situação de violência, 

articulando-os nos âmbitos socioassistencial, psicossocial, da saúde, da segurança 

pública, da justiça e promoção da autonomia econômica, em atendimento ao disposto no 

artigo 8º da Lei Maria da Penha – Lei 11.340/2006. 

 

1.1.2.  Conforme consta no decreto nº 10.112, de 12 de novembro de 2019, o programa 

comporta cinco estratégias de ação: 

 

I - Implementação de unidades da Casa da Mulher Brasileira, espaços 

públicos onde se concentram os principais serviços especializados e 

multidisciplinares da rede de atendimento às mulheres em situação de 

violência, de acordo com as tipologias e as diretrizes estabelecidas pela 

Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos, inclusive em regiões de fronteira, em 

cujas unidades são prestados também serviços especializados de 

enfrentamento ao tráfico de mulheres e situações de vulnerabilidade 

decorrentes do fenômeno migratório; 

 

II - Integração dos sistemas de dados das unidades da Casa da Mulher Brasileira 

com a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180; 

 

III - Implementação de ações articuladas para organização, integração e 

humanização do atendimento às vítimas de violência sexual e outras situações de 

vulnerabilidade, considerado o contexto familiar e social das mulheres; 

 

IV - Implementação de unidades móveis para atendimento das mulheres vítimas 

de violência fora dos espaços urbanos; e 
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V - Execução de ações e promoção de campanhas continuadas de conscientização 

destinadas à prevenção da violência contra a mulher. 

 

1.1.3. A ação central do Programa, que permite o acesso das mulheres em situação de 

violência a um sistema estratégico de serviços públicos, é a implantação da Casa da 

Mulher Brasileira, cuja essência consiste em equipamento público que pode reunir, em 

um mesmo espaço físico, diferentes parceiros, com o objetivo de promover atendimento 

integral e humanizado. 

1.1.4. É de suma importância que existam serviços já implantados da rede de 

atendimento/enfrentamento à violência contra as mulheres em funcionamento na 

localidade onde se pretende implementar a Casa. 

1.1.5. Esta diretriz refere-se ao modelo de transferência de recursos do Governo Federal 

para os Governos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, operacionalizada 

pela Caixa Econômica Federal para a implantação da Casa da Mulher Brasileira na 

modalidade CONSTRUÇÃO (reformas não estão incluídas). 

 

1.1.6. A SNPM desenvolveu quatro tipologias para a construção da edificação da Casa 

da Mulher Brasileira: 

 

• Tipo I – 3.670,00 m² de área construída;  

• Tipo II – 1.430,00 m² de área construída;  

• Tipo III – 270 m² de área construída; e 

• Tipo IV – 165 m² de área construída. 

 

1.1.7. Salienta-se que todos os tipos de Casa envolverão o repasse de recursos para 

viabilizar a implantação, por meio de contratos de repasse ou outro instrumento 

congênere, e ainda, a aquisição conjunta de mobiliário e equipamentos de acordo com o 

leiaute do projeto e especificações técnicas definidas por esta Secretaria. 

 

1.1.8. Cabe esclarecer que o pessoal que atua prestando os atendimentos especializados 

em cada unidade da Casa da Mulher Brasileira é de responsabilidade dos parceiros que 

prestam o serviço no espaço, conforme Acordo de Cooperação a ser firmado entre os 

partícipes. 

 

1.2. A quem se destina? (Beneficiários que podem solicitar o recurso) 

 

1.2.1. Aos Estados, Municípios e Distrito Federal que assinarem o Acordo de 

Cooperação do Programa (documento que compromete os signatários às obrigações e 

atribuições na participação no Programa), ou documento que o substituir. 
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1.2.2. Para que um município receba o equipamento também necessário atender aos 

seguintes critérios*: 

 

a) Que o município seja a Capital do Estado onde o equipamento ainda não foi 

construído; ou, 

 

b) Que o município tenha mais de 50.000 habitantes e atenda às duas das condições 

abaixo: 

 

b.1) tenha comprovada existência de OPM (Organização de Políticas para as 

Mulheres);  

 

b.2) tenha comprovada existência de pelo menos 1 (um) serviço especializado de 

atendimento à mulher vítima de violência, que atenda o município, conforme lista 

abaixo: 

 

a) Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher; 

b) Juizado/Vara Especializado(a) de violência doméstica e familiar; 

c) Promotoria Especializada; 

d) Defensoria Pública ou Núcleo da Mulher – Especializado(a); 

e) Casa Abrigo; 

f) Centro de Referência de Atendimento às Mulheres – CRAM; 

g) “Patrulha Maria da Penha” ou serviço correspondente; e 

h) Serviço de saúde especializado no atendimento às vítimas de violência sexual. 

 

*Observação: os requisitos supramencionados deverão ser comprovados pelo ente 

federativo interessado a fim de viabilizar a aprovação da proposta pela SNPM, por meio 

documentos oficiais, como atos normativos publicados em imprensa oficial, no ato do 

preenchimento da proposta de convênio. 

 

1.3. Como acessar? 

1.3.1. O recebimento de recursos federais pelos Estados, Municípios e Distrito Federal 

é geralmente viabilizado por meio de emendas parlamentares operacionalizadas por   

transferência em contrato de repasse ou instrumento congênere, sendo requisito 

imprescindível para a inauguração do objeto, a assinatura do Acordo de Cooperação do 

Programa (ACT - modelo anexo).  

 

1.3.2. A assinatura do ACT do Programa não é condição para liberação de recursos por 

parte do gestor, mas esse instrumento deverá ser anexado à Plataforma + Brasil, Aba 

Instrumentos Contratuais, após sua assinatura. O montante a ser transferido depende do 
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valor estimado para o modelo adotado na proposta, da contrapartida oferecida, e da 

origem dos recursos.  

 

1.3.3. O Acordo de Cooperação do Programa, que não é de responsabilidade da 

CAIXA, deve ser assinado com a SNPM em até 180 dias após a celebração do 

instrumento de transferência de recursos, sendo possível a prorrogação desse prazo por 

uma vez, por período não superior ao original. O prazo total para a formalização do 

Acordo de Cooperação deve estar limitado à validade do instrumento de transferência de 

recurso público para a implementação da Casa da Mulher Brasileira. 

 

1.3.4. O início do processo de tramitação para a assinatura do documento acima 

mencionado deve ser solicitado à SNPM pelo convenente, assim que o contrato de repasse 

for assinado com a Mandatária. 

 

 

1.4. Órgãos Gestores / Áreas Gestoras 

 

1.4.1. Nacional: SNPM – Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; 

1.4.2. Estadual: Secretarias Estaduais responsáveis pelas Políticas para Mulheres ou 

congênere – que assumem a responsabilidade pelo acompanhamento do programa no seu 

Estado. 

1.4.3 Municipal: Secretarias Municipais responsáveis pelas Políticas para Mulheres ou 

congênere – que assumem a responsabilidade pelo acompanhamento do programa no seu 

Município. 

 

1.5. Legislação 

1.5.1. DECRETO Nº 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007 e alterações - dispõe sobre as 

normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos 

de repasse, e dá outras providências; 

 

1.5.2. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 9 DE OUTUBRO DE 2007 - estabelece 

regras e diretrizes de acessibilidade a serem observadas pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal. 

 

1.5.3. DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 - Estabelece regras e critérios 

para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, 

contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras 

providências. 
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1.5.4. PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU nº 424/2016 e alterações - 

Estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 

2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União 

mediante convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial 

MP/MF/CGU nº 507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e dá outras providências; 

 

1.5.5. INSTRUÇÃO NORMATIVA MP Nº 2, DE 24 DE JANEIRO DE 2018 e 

alterações - Estabelece regras e diretrizes para a execução de contrato de prestação de 

serviço a ser celebrado entre a União e instituições financeiras oficiais federais, para 

atuação como Mandatárias da União, na gestão operacional de contratos de repasse, nos 

termos do Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007; 

 

1.5.6. INSTRUÇÃO NORMATIVA MP Nº 6, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 - 

Altera a Instrução Normativa nº 2, de 24 janeiro de 2018, que estabelece regras e diretrizes 

para a execução de contrato de prestação de serviço a ser celebrado entre a União e 

instituições financeiras oficiais federais, para atuação como Mandatárias da União, na 

gestão operacional de contratos de repasse, nos termos do Decreto nº 6.170, de 25 de 

julho de 2007; 

 

1.5.7. DECRETO 10.112/ de 12 de novembro 2019- Institui o Programa Mulher Segura 

e Protegida; 

 

1.5.8. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 211, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019 - 

Altera a Instrução Normativa nº 2, de 24 janeiro de 2018, e estabelece regras e diretrizes 

para execução de contrato de prestação de serviço entre órgãos e entidades da 

administração pública federal e instituições financeiras oficiais federais, para atuação 

como Mandatárias da União, na gestão operacional de contratos de repasse celebrados 

em diferentes exercícios financeiros. 

 

2. DESCRIÇÃO POR AÇÕES: 

 

2.1.1. AÇÃO ÚNICA  

2.1.2. META 01 – Projeto de Implantação*; 

2.1.3. META 02 – Obra;  

2.1.4. META 03 – Aquisição conjunta de Mobiliário e Equipamentos conforme tipologia 

adotada; vinculada a obra, pois conforme o Art. 6º da Portaria 424, § 9º: “É vedada a 

celebração de contrato de repasse exclusivamente para execução de custeio e aquisição 

de equipamentos. (Incluído pela Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro de 

2019)”.   

 

*Observação:  
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Para cumprimento da Meta 01: O Projeto de implantação diz respeito a todas as 

informações necessárias para que a edificação funcione de maneira completa, e deve 

apresentar informações sobre terraplenagem, fundações, acessibilidade, estacionamentos 

e vias internas, iluminação externa, cercamentos, paisagismo do lote, etc; bem como a 

adaptação do projeto executivo padrão à legislação do Município onde será construído. 

O projeto executivo padrão da edificação é fornecido pela SNPM. Caberá ao Convenente 

adaptar o projeto padrão ao terreno escolhido para a construção, complementando o 

caderno de projetos com as informações necessárias e suficientes ao processo licitatório 

do empreendimento como um todo. 

A meta 01 poderá ser suprimida se o proponente dispuser, em sua estrutura 

organizacional, de órgão com pessoal qualificado para formulação do projeto de 

implantação com todos os itens que o compõem, de forma que sua realização não 

implicará na necessidade de aporte de recursos do contrato de repasse. 

 

3. COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO 

 

3.1. Governo Federal: 

 

3.1.1. O Governo Federal fornece o Projeto Executivo Padrão para cada uma das 

edificações das quatro Tipologias que serão aplicadas conforme esta diretriz 

programática. O proponente deverá entrar em contato com a equipe técnica para solicitar 

o material ou acessar a página correspondente no site do MMFDH. 

 

3.1.2. O material entregue pela SNPM tem um conjunto de disciplinas correspondentes 

a cada edificação: superestrutura (metálica e concreto), cobertura, hidrossanitário - 

drenagem, esgoto, água fria - prevenção e combate ao incêndio, climatização e exaustão 

mecânica, comunicação visual, cabeamento estruturado, CFTV, elétrica e iluminação 

interna, planilha orçamentária, memoriais descritivos e caderno de especificações. 

 

3.1.3. Os recursos federais poderão ser aplicados nos seguintes itens, desde que 

atendidos os requisitos e limites da PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU nº 

424/2016 e suas alterações; 

 

a) Contratação de Levantamentos e Prospecções*: desde que, integrantes do projeto de 

implantação: (i) topografia; (ii) sondagem; e (iii) projeto legal de adaptação do Projeto 

Padrão ao local, no qual deverão constar todos os itens exigidos pela Prefeitura para 

aprovação da construção (tipologia I, II, III ou IV). (Caso os valores referentes à 

elaboração dos projetos, necessários para a construção, ultrapassem os limites 

estabelecidos, poderá haver complementação financeira por parte do proponente, nos 

termos do §8º do art. 21 da Portaria Interministerial nº 424/2016, sendo aceitos limites 

superiores à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO - desde que justificados); 
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b) Contratação de estudos e serviços, desde que, integrantes do projeto de Implantação, 

e exigidos pela legislação aplicável, no estado ou município da construção, tais como 

EIA/RIMA, plano de destinação de resíduos da construção, plano especial de 

drenagem de águas pluviais, enfim, estudos e serviços que tenham caráter prévio e 

necessário para a construção pretendida, respeitando os limites estabelecidos pela 

PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU nº 424/2016.(Caso os valores 

referentes à elaboração dos projetos, necessários para a construção, ultrapassem os 

limites estabelecidos, poderá haver complementação financeira por parte do 

proponente, nos termos do §8º do art. 21 da Portaria Interministerial nº 424/2016, 

sendo aceitos limites superiores à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO - desde que 

justificados); 

 

c) Contratação de complementação do Projeto Executivo Padrão da edificação, que será 

fornecido pela SNPM, conforme descrito no item 3.1.2, ou seja, contratação de Projeto 

de Implantação, a ser composto pelas disciplinas*: fundações, terraplenagem, 

acessibilidade, estacionamentos e vias internas, iluminação externa, cercamentos, 

paisagismo do lote etc.); bem como a adaptação do projeto à legislação do 

Município onde será construído; 

 

d) Contratação da execução de todas as fases da obra* (que engloba desde os serviços 

preliminares e as ligações provisórias); 

 

a) Compra de equipamentos* (móveis e eletroeletrônicos), conforme listagem com as 

especificações técnicas fornecidas pela SNPM, bem como itens de telefonia e rede 

lógica, conforme definidos nos projetos executivos.  

 

*Observação 01: Não serão permitidas aquisições de equipamentos ou bens que não 

estejam na lista que consta no anexo, inclusive veículos de qualquer tipo; a aquisição de 

equipamentos deverá ser realizada juntamente com obras e serviços de engenharia, tendo 

em vista a vedação constante no §9º, art. 6º da PI 424; 

Observação 02: os Termos de Referência que se encontram anexos a esta diretriz são 

meramente orientativos na contratação dos serviços técnicos e projetos acima 

mencionados, ou seja, não caberá análise dos referidos Termos de Referência para 

elaboração dos projetos pela Mandatária;  

Observação 03: Compete à Mandatária (CAIXA) avaliar alterações de contrapartida, e 

esta poderá acatar valores acima dos limites da LDO, caso seja necessário, para a 

execução do objeto, desde que, respeitem os termos do §8º do art. 21 da Portaria 

Interministerial nº 424/2016: “As despesas referentes ao custo para elaboração do projeto 

básico ou termo de referência, além das despesas necessárias ao licenciamento ambiental, 

poderão ser custeadas com recursos oriundos do instrumento pactuado, desde que o 
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desembolso do concedente voltado a essas despesas não seja superior a 5% (cinco por 

cento) do valor total do instrumento. (Alterado pela PORTARIA INTERMINISTERIAL 

Nº 114, DE 7 DE MAIO DE 2018).” 

Observação 04: Na modalidade construção (contrato de repasse), não será permitida 

compra de equipamentos apartada da realização da obra da nova edificação. 

 

3.2. O investimento do Governo Federal NÃO poderá ser aplicado* em: 

a) Aquisição de imóveis ou desapropriações;  

b) Projetos diferentes dos supramencionados; 

c) Urbanização de ruas ou acessos à edificação;  

d) Obras de concessionárias de serviços públicos para fornecimento de serviço à 

edificação;  

e) Pagamentos de taxas e emolumentos; 

f) Remuneração de pessoal efetivo dos órgãos que prestam serviços na CMB; 

g) Veículos de qualquer tipo; 

h) Reformas de qualquer natureza. 

*Observação: Os investimentos listados acima, caso necessários, poderão ser pagos como 

parte da contrapartida financeira pelos Proponentes/Convenentes. 

 

4. DEFINIÇÃO DA TIPOLOGIA 

São indicados os parâmetros abaixo para definição do modelo do serviço a ser adotado e, 

consequentemente, o do valor do investimento a ser pleiteado: 

 

Unidade 

Administrativa 
Número de Habitantes 

Tipologia 

da CMB a 

construir 

Investimento previsto na 

construção e equipagem 

Capital* 
Acima de 1.000.000 de 

Habitantes 
I R$ 13.700.000,00 

Município 
Entre 1.000.000 e 

500.000 Habitantes 
II R$ 7.800.000,00 

Município 
Entre 500.000 e 100.000 

Habitantes 
III R$ 2.000.000,00 

Município 
Entre 100.000 e 50.000 

Habitantes 
IV R$ 1.100.000,00 

* Todas as capitais cuja população for menor que 1.000.000 de habitantes serão modelo 

Tipo II, salvo parecer da SNPM justificando a adoção de outro critério; 

**Algumas cidades de fronteira, poderão ter sua tipologia aplicada conforme necessidades 

especiais do tráfego migratório.  

***Casos especiais deverão ser submetidos à análise da SNPM para aplicações de 

excepcionalidade. 
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5. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

 

5.1. TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO: 

Para a definição da metragem dos terrenos deve-se atender aos critérios da tabela abaixo: 

Tipologia 

da CMB a 

construir 

Área Construída/Metragens da 

Projeção da edificação  

Tamanho mínimo de terreno 

a ser utilizado  

I 
4.000 M² / 52 m (frente) por 78 m 

(lateral) 
6.000 m² 

II 1.500 M² / 30m (frente) por 50m (lateral) 3.000 m² 

III 460 M² / 20m (frente) por 23 m (lateral) 1.000 m² 

IV 240 M²/ 12m (frente) por 20 m (lateral) 500 m² 

 

5.1.1. Além das dimensões, todos os terrenos deverão atender aos seguintes critérios*: 

 

a) Situação de propriedade/posse do terreno, devidamente comprovada por meio de 

matrículas do Registro de Imóveis e demais documentos aplicáveis.  

b) Zoneamento que permita a implantação da Casa da Mulher Brasileira, devidamente 

comprovada por meio de certidão de uso e ocupação do solo ou documentação 

correspondente; 

c) Formato de geometria regular (preferencialmente retangular), onde caibam a projeção 

do prédio, estacionamentos com número de vagas e demais itens de paisagismo e 

urbanização exigidos pela legislação local tais como: (i) guarita, (ii) depósito de lixo, 

(iii) itens de drenagem e contenção de cheias, (iv) subestação de energia elétrica, caso 

necessária ou outros exigidos pela legislação local; 

d) Ser preferencialmente plano (em nível com a rua) ou que demande volume reduzido 

de movimento de terra em área não alagável ou de várzea;  

e) Ser área livre de contaminação, conforme Resolução Conama nº 420, de 28 de 

dezembro de 2009; 

f) Localizar-se em região da cidade de média ou alta densidade demográfica, cujo acesso 

ou endereço não represente risco para acesso pelas mulheres em situação de violência 

ou para o pessoal operacional; e  

g) Localizar-se em região com oferta farta e variada de meios de transporte - mobilidade 

urbana. 

 

5.1.2. Quanto aos itens “b”, “c”, “d” e “e”, esses poderão ser atestados por meio de 

declaração da autoridade competente do proponente sobre atendimentos dos requisitos. 
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5.1.3. Quanto aos itens “f” e “g”, esses poderão ser atestados por meio de declaração do 

Organismo de Políticas para Mulheres (“OPM”) do Proponente acerca do atendimento 

aos requisitos. 

 

5.1.4. Quanto ao terreno, é desejável ainda que tenha proximidade de localização com 

outros serviços de referência da Rede de Atendimento às Mulheres, principalmente 

serviços de saúde, segurança pública ou socioassistencial ou com outros serviços 

públicos; 

 

5.1.5. Para os Tipos III e IV poderão ser admitidos terrenos em áreas rurais, desde que 

fique comprovada a existência de acesso público ao local e existência de infraestrutura 

mínima para abastecimento de água potável, escoamento de esgoto, coleta de lixo, 

iluminação pública e telefonia. (Essas condições podem ser atestadas por declaração da 

autoridade competente do proponente sobre atendimentos aos requisitos);  

 

*Observação: A análise quanto ao preenchimento dos requisitos elencados no item 5.1.1 

a 5.1.5 será realizada pela SNPM quando do registro da proposta na Plataforma + Brasil. 

Para escolha dos terrenos devem ser adicionadas às áreas de projeção da edificação, 

espaços para acessos, estacionamentos, passagens de pedestres, pátio de mastros e etc... 

 

5.2. PROJETOS:  

5.2.1 Conforme item 3.1, o Governo Federal fornece um projeto executivo padrão para 

cada edificação. O material está disponível na página eletrônica das Diretrizes. 

 

5.2.2.1 Caberá ao Convenente adaptar/implantar o projeto padrão ao terreno elegível 

escolhido, complementando o caderno de projetos executivos do empreendimento com 

as informações necessárias e suficientes ao processo licitatório do objeto como um todo, 

ou seja, preparar um PROJETO DE IMPLANTAÇÃO específico.   

 

5.2.2 Para isso também será fornecida uma minuta de Termo de Referência para 

contratação de projetos complementares, conforme itens 3.1.3 (a), (b) e (c), com 

informações suficientes para caracterizar a contratação da complementação necessária do 

Projeto Executivo Padrão da edificação, para adaptação/implantação ao terreno elegível 

escolhido.  

 

5.3. CONSTRUÇÃO:  

Para todas as tipologias será fornecida uma minuta de Termo de Referência, com 

informações suficientes para caracterizar a contratação da construção do 

empreendimento. Este documento deverá ser complementado após o término do projeto 

implantação ao local. 
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5.4. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS: 

Para cada tipologia será fornecida a planta de leiaute que deverá ser rigorosamente 

seguida. Esse documento será composto ainda por especificações e planilhas suficientes, 

além do termo de referência a ser utilizado nas licitações de aquisição, conforme anexos. 

Ver links nos anexos. 

 

6. APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO: 

A Mandatária fará a análise e aprovação do plano de trabalho e suas alterações caso seja 

necessário. 

 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Quaisquer reprogramações deverão ser analisadas e aprovadas previamente pela 

Mandatária - CAIXA, e, desde que, não contrariem o disposto nessas Diretrizes, não há 

necessidade de comunicação ou autorização do MMFDH. 

 

8. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Não serão solicitados outros documentos além dos já constam na PORTARIA 

INTERMINISTERIAL ME/CGU nº 558/2019 MP/MF/CGU nº 424/2016. 

 

9. ANEXOS – PARA OS ANEXOS ENTRE NO LINK, ATENÇÃO A 

MODALIDADE PARA ACESSAR CORRETAMENTE OS ARQUIVOS DA 

TIPOLOGIA CORRETA: 

 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-

mulheres/diretrizes-sobre-a-casa-da-mulher-brasileira 

 

9.1. Projeto Padrão Executivo da Edificação  

a) Tipologia I; 

b) Tipologia II; 

c) Tipologia III; 

d) Tipologia IV: 

 

9.2. Planilha de Mobiliário e Equipamentos: 

a) Tipologia I; 

b) Tipologia II; 

c) Tipologia III; 

d) Tipologia IV; 

e) Especificações para compra conjunta de móveis e equipamentos: 

 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/diretrizes-sobre-a-casa-da-mulher-brasileira
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/diretrizes-sobre-a-casa-da-mulher-brasileira
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* As IMPRESSORAS não serão especificadas. Este equipamento poderá ser 

disponibilizado como parte de contrato de “outsourcing”, que poderá vir a ser 

incluído na verba de custeio, se for o caso. 

 

9.3. Modelos de Termo de Referência (estes itens são orientativos e não serão 

verificados pela Mandatária): 

 

a) Contratação dos serviços de sondagem; 

b) Contratação dos serviços de Topografia; 

c) Contratação dos serviços de projeto executivo para adaptação ao local; 

d) Contratação dos serviços de projeto executivo de fundações; 

e) Contratação de estudos ambientais; 

f) Contratação para execução de obra: 

 

9.4. Maquetes eletrônicas e imagens renderizadas. 

 

9.5. Minuta do Acordo de Cooperação Técnica do Programa Mulher Segura e 

Protegida e Plano de trabalho do ACT. 

 

 


