
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
  
 
REFERENTE: CONCORRÊNCIA N.º 003/2017 – COSEL/OBRAS 
PROCESSO N.º 00736.11.07.611.2016 

 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em projetos sociais para executar o Projeto de Trabalho 
Técnico social (PTTS) no empreendimento Residencial Parque das Algarobas I, II e III, integrantes do 

PMCMV. 
 

 
ESCLARECIMENTO IV 

 
 
Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação acima 
mencionada, informamos: 
 
 
Pergunta 1:  
 
No edital item 7.4 letra “d” indica a relação da equipe técnica que deverá ser apresentada. Entendemos que 
no momento da habilitação deverá ser apresentado a comprovação de que a licitante possui em seu quadro a 
referida equipe, bem como a formação dos profissionais visando atender a comprovação do referido item. 
Também deve ser atendido o item 6.2 do termo de referência. Está correto nosso entendimento? 
 

 
Resposta 1:  
 
Esclarecemos para "Qualificação Técnica" apresentar profissionais conforme subitem, no subitem 7.2.4 alínea: 

“d”  do edital. 
 

d) Apresentação de Relação da Equipe Técnica deverá ser montada de forma multidisciplinar: A presença de 

01 (um) sociólogo ou 01 (um) pedagogo ou 01 (um) antropólogo ou 01 (um) psicólogo, na equipe facilita uma 

integração maior no que tange às questões sobre comportamento, cultura, identidade local e comunidade 

que são categorias implícitas no desenvolvimento do projeto social. 

 
d.1)   01 (um) Coordenador - Profissional de Nível Superior, com formação em Serviço 

Social. O profissional deverá atuar como responsável técnico, no planejamento, 

articulação, supervisão e gerenciamento executivo do projeto. Apoio e 

acompanhamento ao trabalho da equipe. 
 

d.2)     02 (dois) Técnicos Sociais I - Profissional de Nível Superior, com formação em Serviço 

Social, executará as atividades do projeto, participando ativamente das atividades de 

forma associada com o coordenador e desempenhará funções de articulação entre a 

equipe técnica e a população do empreendimento. 
 

d.3)    01 (um) Técnico Social II - Profissional de Nível Superior, com formação em Sociologia 

ou Pedagogia ou Psicologia ou Antropologia, executará as atividades do projeto, 

participando ativamente das atividades de forma associada com o coordenador e 

desempenhará funções de articulação entre a equipe técnica e a população do 

empreendimento. 
 

d.4)  02 (dois) Mobilizadores Sociais – Profissional de 2º Grau (Completo) - Manter canais 

de fácil acesso entre os moradores e serviços, estabelecendo vínculos com a 

população do empreendimento. 
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Em ralação ao item 7.2.4 do edital e 6.2 - "ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE" do Projeto Básico – Anexo I eles se 

complementam para o desenvolvimento das atividades PTTS, conforme descrito  abaixo: 
 
6.2 – ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE: 

 

1. Planejamento da execução de todas as atividades em conjunto com a (o) responsável técnica (o) pelo trabalho 

social da SEHAB- Secretaria de Habitação do Município de Camaçari, a partir das ações definidas no projeto; 

2. Desenvolvimento, pela equipe, das ações de campo relacionadas ao remanejamento das famílias, organização 

comunitária, à educação ambiental e sanitária e ao acompanhamento de todas as etapas do projeto; 

3. Elaboração de documentos, pela técnica social, que evidenciem o registro das ações (ex: relatórios parciais, 

fotos, atas, entre outros); 

4. Participação em reuniões, num prazo a ser definido de acordo com a demanda com a (o) responsável técnica (o) 

social da Prefeitura e com a CEF quando existir demanda para tal 

 

Os membros deverão atender aos seguintes requisitos: 

 
 

  FUNÇÃO EXIGÊNCIAS ATRIBUIÇÕES 

 
DESENVOLVER 
ATIVIDADES DO PTTS 
COM EQUIPE 
ESPECIALIZADA. 

- Quadro técnico formado por 
profissional com experiência nas 
atividades descritas no projeto; 
  
- Experiência em execução de 
Projetos e Trabalhos Sociais em 
comunidades. Principalmente para a 
Assistente Social; 
  
- Estar devidamente registrado no 
Conselho de Classe, quando se 
aplica. 
 
- Disponibilidade de horário 

- Execução do PTTS – Projeto de 
Trabalho Técnico Social.  
 
 
- Assessoria na articulação entre os 
eixos estruturantes e respectivas 
macro ações. 

 
Camaçari, 15  de maio de 2017. 
 
 
 
 
 
Marcelo Cerqueira  
Presidente da COSEL OBRAS  


