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LICITAÇÃO URBEL/SMOBI 003/2020-PE 
  PROCESSO nº. 01-035.030/20-62 

 

Processo: nº. 01-035.030/20-62 

Objeto: Serviços de selagem de imóveis e cadastro socioeconômico de famílias residentes 

nos assentamentos de interesse social do Município, integrantes da Política Municipal 

de Habitação. 

Assunto: Esclarecimentos de dúvidas acerca do Edital URBEL/SMOBI 003/2020 – PE 

 
A Pregoeira Soraya Mamede da Silva, nomeada pela Portaria Conjunta URBEL/SMOBI 
nº. 001/2020, publicada no Diário Oficial do Município – DOM, em 24/01/2020, presta os 
seguintes esclarecimentos às perguntas de interessados na licitação acima epigrafada: 
 
 
Pergunta 1: 
 

“No que se refere ao item:  

14.2.2.2 Atestados de Capacidade Técnico-profissional, emitidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, de que o profissional comprovadamente integrante do quadro 
permanente da LICITANTE, (bacharel em geografia ou graduado em arquitetura, e 
devidamente registrado na entidade profissional competente, ...) 

 Entendemos que conforme a RESOLUÇÃO Nº 1.095, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017 – 
CONFEA: 

“Art. 2º Compete ao engenheiro agrimensor e cartógrafo o desempenho das atividades 1 a 
18 do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, referentes a levantamentos 
topográficos, batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos; sensoriamento remoto; 
loteamento, desmembramento e remembramento; agrimensura legal; elaboração de cartas 
geográficas e locações de obras de engenharia.” 

 Sendo assim, um profissional da Engenharia Cartográfica poderia também executar a 
mesma atividade e dessa forma, comprovar a mesma qualificação técnica enunciada no 
edital. 

 Está correto nosso entendimento?” 

 
Resposta:  
 
Nos documentos Termo de Referência e Orientações Técnicas constituintes da presente 

licitação, depreende-se que a exigência de profissional graduado em Geografia ou 
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Arquitetura como integrante da equipe técnica permanente da empresa, sobremaneira no 

que tange ao desempenho das atividades de selagem de domicílios e cadastramento 

socioeconômico, está atrelada ao fato de se tratarem de dois processos que visam à 

correlação de informações socioeconômicas, realidade e configuração territorial ao tipo de 

ocupação ora em curso nos assentamentos que compõem as áreas de atuação. Lê-se no 

documento Orientações Técnicas que: "O processo que permite levantar características 

sociais e de ocupação de determinado território é a selagem, que se refere à identificação 

das benfeitorias e suas características, seguida do processo de cadastramento 

socioeconômico das famílias residentes e/ou proprietárias de tais benfeitorias, que permite 

identificar o perfil dos seus ocupantes." 

 

Justifica-se no Termo de Referência, que o cadastramento socioeconômico permite a 

seleção da forma de atendimento nos âmbitos da Política Municipal de Habitação, parecer 

que é fornecido por profissional graduado nas áreas de Ciências Humanas ou Ciência 

Sociais Aplicadas. Ademais, o profissional indicado com formação em uma das duas áreas 

exigidas, consoante as atribuições que lhe são conferidas pelo órgão de registro competente, 

atuará em área de interesse social para o Município, para a qual há especificidades a serem 

consideradas. Neste sentido, salienta-se que: 

 

A Resolução nº 51/2013, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil determina como 

atribuição dada ao Arquiteto, no que tange ao Planejamento Urbano e Regional: 

"a) coordenação de equipe multidisciplinar de planejamento concernente a plano ou traçado 

de cidade, plano diretor, plano de requalificação urbana, plano setorial urbano, plano de 

intervenção local, plano de habitação de interesse social, plano de regularização fundiária e 

de elaboração de estudo de impacto de vizinhança."  

Outrossim, concernente ao geógrafo, o Decreto nº85/1990, do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia, determina que cabe a tal profissional o reconhecimento 

antropogeográfico de comunidades, bem como a delimitação e caracterização de sub-

regiões para fins de planejamento e organização físico-espacial.  

 

Em suma, entendendo que se trata de processos que excedem o trabalho de mapeamento, 

mas ao qual agrega-se também o entendimento socioeconômico da situação das famílias 

afetadas, mantem-se a exigência de formação em Geografia ou Arquitetura. 



 

  
 
 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte 

 

Avenida do Contorno, n.º 6.664, Bairro Savassi, CEP 30.110-928 - Belo Horizonte, MG - Telefone (31) 3277-8291  

 
 
 

 

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2020. 
 
 
 

Soraya Mamede da Silva 
Pregoeira 

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL 
 

 


