
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

/COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

ANÁLISE DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 
LICITAÇÃO URBEL/ SMOBI Nº 004/2019 

 
 
Ref.: Processo 01-157.664/18-85 – Edital URBEL/ SMOBI nº 004/2019 – 
Contratação de serviços para execução e implementação do Projeto de Trabalho 
Técnico Social – PTTS do empreendimento do Córrego Olaria/Jatobá. 
 
 
ASSUNTO: Análise das razões de impugnação 
 
IMPUGNANTE: Civitas Consultoria e Planejamento 
 
 

I – RELATÓRIO 

 

1. Trata-se da análise da impugnação oferecida pela empresa Civitas Consultoria e 

Planejamento contra exigência editalícia relativa à comprovação da qualificação 

técnica das licitantes constantes do item 10.4.3, subitem 10.4.3.2.  

 

2. Segundo aduz a impugnante, a exigência de formação do profissional da licitante 

apenas em Serviço Social ou Ciências Sociais/Sociologia não é razoável, uma vez que 

o arcabouço legal para execução do objeto editalício é mais amplo.  

 

3. Assevera que o Edital URBEL/SMOBI nº 002/2018 anterior do próprio órgão com o 

mesmo objeto reconheceu a capacidade de os profissionais com formação em 

Psicologia e Pedagogia serem responsável(is) técnico(s), ou coordenador(es), ou 

supervisor(es) e, assim, deveria ser parâmetro para avaliar a adequação e a 

necessidade de um determinado comando para a mesma atividade.  

 

4. Destaca que a Portaria nº 464, de 25 de julho de 2018, do Ministério das Cidades, 

que dispõe sobre Trabalho Social nos Programas e Ações do Ministério das Cidades, 

descreve (item 7.3 – Equipe Técnica) de forma bem elucidada a palavra 

“preferencialmente” que difere da palavra “necessariamente”. Ainda, que a referida 

portaria traz, e que é de extrema relevância, que a essa normativa, se aplica somente 

ao “Proponente/Agente Executor”, ou seja, ao Responsável Técnico da URBEL. 

Argumenta que, sendo assim, não se faz justo exigir do licitante um requisito que é de 

exigência somente do “Proponente/Agente Executor” impossibilitando a ampla 

concorrência que busca os interesses da sociedade e o real Interesse Público. 

 

5. Ao final, a impugnante requer a revisão da exigência constante do subitem 

10.4.3.2 e a inserção de profissionais com formação em Psicologia e Pedagogia, o 
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acolhimento do pedido em conformidade com a Portaria nº 464/2018 e, ainda, a 

inserção do critério pleiteado nos próximos editais a fim de dar garantia jurídica. 

 

6. Esta Comissão encaminhou à Coordenadoria Social de Intervenções Estruturantes 

da URBEL, órgão demandante dos serviços, objeto do edital, as razões de 

impugnação para, após manifestação desse órgão, proceder a análise do pleito da 

impugnante, forte no disposto do art. 43, § 3º1, da Lei 8.666/1993. Em resposta, 

referida Coordenadoria manifestou-se nos seguintes termos:  

 
Trata-se de licitação para contratação de trabalho social em empreendimento 

do PAC, Vila Vila São Tomas/ Aeroporto, executado com recursos obtidos 

junto ao Governo Federal / Caixa Econômica. 

 

Por esta razão, é necessário que o trabalho social siga orientações e diretrizes 

federais. 

 

As orientações para o contrato em tela são encontradas no COTS - Caderno 

de Orientação Técnico Social (versão maio/2013). 

 

Entre as orientações encontradas naquele documento, destacamos: 

 

"As normativas do Ministério das Cidades especificam que a equipe técnica 

deve ser coordenada por um Responsável Técnico (RT) com formação em 

Serviço Social e/ou Ciências Sociais / Sociologia (...). Quando o TTS for 

terceirizado, a empresa executora também deverá apresentar um RT, ao qual 

se aplicam as exigências acima" 

 

II – DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO DO ITEM 10.4.3.2 DO EDITAL 

 

7. Preliminarmente, verifica-se que a impugnação é tempestiva e, desse modo, esta 

Comissão passa a analisar seu respectivo mérito, com base na manifestação da 

Coordenadoria Social de Intervenções Estruturantes da URBEL, nos termos da 

fundamentação a seguir expendida. 

 

8. Aqui importa consignar que a referida manifestação da Coordenadoria, embora 

mencione o trabalho social no empreendimento Vila Vila São Tomas/ Aeroporto, os 

seus termos se aplicam ao do Córrego Olaria/Jatobá. 

 

                                                 
1
 Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 

[...]. 
§ 3

o
  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
[...]. 
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9. De início, para análise do arrazoado da impugnante, faz-se mister transcrever a 

integra do item por ela hostilizado:   

 
10.4.3 Qualificação Técnica: 

 

[...]; 

 

10.4.3.2 atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que o(s) profissional(is) 

comprovadamente integrante(s) do quadro permanente da licitante e 

devidamente registrado(s) nas entidades profissionais competentes, que 

possua(m) formação em Serviço Social ou Ciências Sociais / Sociologia, 

executou(aram) na qualidade de responsável(is) técnico(s) ou coordenador(res), 

ou supervisor(res), serviços de mobilização e desenvolvimento de 

comunidades de baixa renda, devendo comprovar pelo menos, ações 

educativas e/ou de fomento à geração de trabalho e renda e qualificação 

profissional, e ainda, ações relativas a processos de remoção e 

reassentamento. 

[...]. 

 

10. Consoante se observa, o edital exige que o(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de 

capacidade técnico-profissional que efetivamente integre(m) o quadro permanente da 

licitante, na qualidade de responsável(is) técnico(s) ou coordenador(res), ou 

supervisor(res), possua(m) formação em Serviço Social ou Ciências 

Sociais/Sociologia. 

 

11. Conforme se depreenderá ao final da leitura desta análise, sobredita exigência foi 

prevista em consonância com as orientações contidas no Caderno de Orientação 

Técnico Social (versão maio/2013) – COTS da Caixa Econômica Federal que assim 

dispõe:  
 

4 ELABORAÇÃO DO PTTS – PONTOS DE ATENÇÃO 

[...] 

4.2 EQUIPE TÉCNICA 

[...] 

As normativas do Ministério das Cidades especificam que a equipe 

técnica deve ser coordenada por um Responsável Técnico (RT) com 

formação em Serviço Social e/ou Ciências Sociais/Sociologia e sua 

assinatura e registro profissional deverão constar no projeto e nos 

relatórios de acompanhamento.  

O RT é responsável pelo ateste da execução das atividades programadas, da 

aplicação dos recursos, bem como pela procedência das despesas e validade 

dos documentos comprobatórios. Em caso de substituição, esta deve ser 

prontamente oficializada à CAIXA, acompanhada do currículo do novo 

responsável.  

Quando o TTS for terceirizado, a empresa executora também deverá 

apresentar um RT, ao qual se aplicam as exigências acima.  
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A execução do Trabalho Social pode ser realizada de forma direta ou indireta, 

ou seja, poderá ser realizada pelo Proponente/Tomador ou por terceiros.  

[...] destacamos 

 

12. A aplicabilidade do COTS no âmbito do edital em apreço fundamenta-se no fato de 

que a contratação para execução e implementação do Projeto de Trabalho Técnico 

Social – PTTS do empreendimento do Córrego Olaria/Jatobá, objeto do Edital, estar 

contemplado no PAC – Programa de Aceleração do Crescimento (Contrato de 

Repasse nº 350.992-99/2011 – Programa PAC2/Saneamento para Todos, para 

implementação de serviços e obras de tratamento de fundo de vale dos córregos 

Olaria e Jatobá – 2ª etapa). 

 

13. Assim, a CEF, na qualidade de Agente Operadora do PAC, tem como atribuições 

analisar, acompanhar, avaliar e atestar a execução do Projeto de TTS e, nesse 

sentido, elaborou o COTS para fins de apoiar as equipes técnicas dos Estados, Distrito 

Federal, Municípios, Entidades Organizadoras no desenvolvimento do Trabalho 

Técnico Social (TTS) nos Programas sob gestão do Ministério das Cidades. 

 

14. Dito isso, de volta à leitura do trecho retrocolacionado do COTS, pode-se inferir 

que a partir das normativas do Ministério das Cidades, a CEF orienta que a equipe 

técnica que executa o PTTS deve ser coordenada por um RT com formação em 

Serviço Social ou Ciências Sociais/Sociologia e sua assinatura e registro profissional 

deverão constar no projeto e nos relatórios de acompanhamento.  

 

15. Ainda, quando o trabalho técnico social for terceirizado, ou seja, for contratado pela 

Administração Pública, a empresa executora, leia-se contratada (que no caso deste 

certame for vencedora da licitação), também deverá apresentar um RT, ao qual se 

aplica a exigência de que a execução do PTTS deve ser coordenada por um RT com 

formação em Serviço Social ou Ciências Sociais/Sociologia.  

 

16. Com efeito, do cotejo entre a disposição do COTS e a exigência editalícia 

guerreada pela impugnante, pode-se concluir que o respectivo instrumento 

convocatório reproduziu a orientação da CEF, considerando que seu objeto é 

contemplado no PAC e de acordo com informação da Coordenadoria Social de 

Intervenções Estruturantes da URBEL a sua execução deve seguir orientações e 

diretrizes federais.  

 

17. A propósito, no caso de o Edital URBEL/SMOBI nº 002/2018 citado pela 

impugnante, vale registrar que as disposições contidas no COTS da CEF não se 

aplicam, pois tal entidade não é a agente operadora.  
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18. Por fim, para análise do argumento da impugnante de que a norma 7.3 da Portaria 

nº 464/2018 utiliza o termo “preferencialmente” que é diferente do “necessariamente” e 

só se aplica ao Responsável Técnico da URBEL, faz-se mister, primeiramente, 

transcrever o citado dispositivo:   

 
7.3 O Coordenador, que será Responsável Técnico pela execução do 

Trabalho Social, deverá compor o quadro de servidores do Proponente/Agente 

Executor, ter graduação em nível superior, preferencialmente em Serviço 

Social ou Sociologia, com experiência de prática profissional em ações 

socioeducativas em intervenções de saneamento e de habitação. 

 

19. Em que pese a redação do item acima transcrito utilizar o termo 

“preferencialmente”, efetivamente, tal norma deve ser lida e interpretada juntamente 

com a regra constante do Caderno de Orientação Técnico Social da Caixa Econômica 

Federal no sentido de que “... a equipe técnica deve ser coordenada por um 

Responsável Técnico (RT) com formação em Serviço Social e/ou Ciências 

Sociais/Sociologia...” , não se podendo olvidar que a CEF é Agente Operadora do PAC 

e como tal tem como atribuições analisar, acompanhar, avaliar e atestar a execução do 

Projeto de TTS.  

20. No que concerne ao entendimento da impugnante de que o sobredito dispositivo 

só se aplica ao Proponente/Agente Executor, verifica-se que este não procede, eis 

que, conforme previsto no item 8 do Anexo II2 da Portaria 464/2018, item esse 

subsequente ao do citado pela impugnante, o Proponente/Agente Executor pode 

terceirizar a execução do trabalho social. Nesse caso, o coordenador, responsável 

técnico pela execução do trabalho social com formação em Serviço Social ou Ciências 

Sociais/Sociologia, será o profissional da empresa contratada (vencedora do certame). 

Nesse sentido, vejamos a redação do item 8:  

 

8. ORIENTAÇÕES PARA TERCEIRIZAÇÃO E PARCERIAS PARA A 

EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL 

 

8.1 Nos casos em que o Proponente optar por terceirizar ações, a 

empresa/instituição deverá ter entre as suas finalidades o Trabalho 

Social, ter reconhecida experiência na temática e ser contratada por 

                                                 
2
 Art. 2º As normas e orientações para elaboração, contratação e execução do Trabalho Social dos 

Programas e Ações do Ministério das Cidades estão dispostas nos Anexos desta Portaria, da seguinte 
forma: 
[...].  
II - Anexo II - Condições Operacionais para o Trabalho Social em intervenções de habitação e 
saneamento objetos de operações de repasse/financiamento firmadas com o setor público, intervenções 
de habitação objetos de operações de repasse firmadas com entidades sem fins lucrativos e 
intervenções inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) dos demais programas que 
envolvam o deslocamento involuntário de famílias; 
[...]. 
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meio de processo licitatório específico, distinto do utilizado para a 

contratação das obras. 

 

8.1.1 Caso o Proponente/Agente Executor opte pela terceirização da 

elaboração do PTS ou execução do Trabalho Social, deverá realizar 

as ações/atividades previstas nas Fases definidas neste Anexo, de 

forma direta, até o início dos serviços terceirizados. 

 

[...] 

 

8.4. A terceirização não desobriga o Proponente/Agente Executor de 

ter, na sua equipe, profissional que exercerá a coordenação da 

equipe pela execução do Trabalho Social. 

 

8.5 O edital de licitação deverá respeitar os trâmites exigidos pela 

Lei nº 8.666, de 1993, Lei nº 12.462, de 2011, e demais normas 

relacionadas ao assunto, além de observar os seguintes aspectos: 

 

21. No caso da terceirização dos serviços, tanto a Administração Municipal, agente 

executora, quanto a empresa contratada, deverão ter profissional com formação em 

Serviço Social ou Ciências Sociais/Sociologia que será responsável pela coordenação 

da execução do PTTS, é o que se depreende da leitura do disposto no item 8.4. acima 

transcrito combinado com previsto  no 4.2 do COTS, oportunamente reproduzido no 

tópico 11 desta análise.   

III – DA DECISÃO 

 

22. Considerando os fatos e fundamentos acima esposados, esta Comissão entende 

pela improcedência da impugnação oferecida pela empresa Civitas Consultoria e 

Planejamento e decide manter inalterada a redação original do Edital URBEL/ SMOBI 

nº 004/2019, para que o certame prossiga regularmente, aplicando-se as regras do 

item 10.4.3, subitem 10.4.3.2, sem qualquer prejuízo ao processo licitatório. 

 

Belo Horizonte, 29 de março de 2019. 

 
Patrícia de Figueiredo e Paula 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 

André Luís Alves Fantauzzi  Lucas Souza Corrêa 
 
 

Débora Maria Moreira de Faria 
 
 


