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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 252/2018 – COMPEL 

OBJETO:Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria social 

especializada em gestãodo SUAS, abrangendo a área de vigilância socioassistencial com vistas 

ao acompanhamento da plataformaSAA/REDE SUAS (Federal) e SAEPE/SIACOF (Estadual), 

conforme solicitado o processo administrativo. 

DATA DE ABERTURA: 11/01/2019 

IMPUGNANTE:TREND CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

O item 20.1 do edital determina que as impugnações devem ser protocoladas até 02 (dois) dias 

úteis antes da data de abertura da sessão do pregão. A Impugnante protocolou sua petição em 

09/01/2019, ao passo que a sessão de abertura está marcada para 11/01/2019. Portanto, 

tempestiva a impugnação. 

DO PEDIDO 

“Diante de todo o exposto, requer seja reconhecida a procedência da presente Impugnação ao 

Instrumento Convocatório, para que seja procedida a sua retificação e republicação, com 

devolução dos prazos, nos termos do §4º do art. 21, da Lei 8.666/93” 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações de impugnação apresentadas pela Impugnante: 

RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO: (1R)alega quea exigência contida no edital de que o 

Responsável Técnico para Coordenação Geral do Grupo de Trabalho tenha especialização em 

Gestão Social, Políticas Públicas, Redes e Defesa de Direitos, representa restrição à ampla 

concorrência e competitividade. Aduz que acerca da área de formação acadêmica em Serviço 

Social, verifica-se total compatibilidade entre exigência editalícia e objeto licitado, mas que a 
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especialização exigida representa restrição indevida. Afirma que trata-se a contratação de um 

processo gerencial das diversas políticas públicas relacionadas à área de assistência e 

desenvolvimento social, elencadas na Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e que 

diversas especializações podem contribuir para uma assessoria e consultoria eficiente na 

gestão do SUAS, dentre elas: Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas, Gestão de 

Políticas Sociais, Gestão de Projetos, dentre outros. Aduz que tais especializações são 

amplamente ofertadas por instituições de ensino superior, ao passo que a exigida no edital 

(Gestão Social, Políticas Públicas, Redes e Defesa de Direitos) é extremamente restrita e 

ofertada por pouquíssimas instituições. Conclui afirmando que o edital, buscando garantir a 

boa qualificação técnica da equipe,  terminou restringindo a competitividade entre os 

licitantes, uma vez que não amplia a possibilidade de especialização do profissional que 

desenvolverá a função de Coordenador Geral do Serviço, pois restringiu a um único curso 

ofertado no país por poucas instituições, mesmo se tratando de um serviço em que diversos 

especialistas em diversas áreas podem contribuir de forma significativa para a consecução do 

objeto. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: As razões suscitadas pelo Recorrente não têm o condão de 

alterar o Edital. Apenas houve má interpretação do texto do item 9.2.3.c.4. Assim consta a 

redação do edital: 

 

Do texto transcrito depreende-se que o responsável técnico deve ser especialista em Gestão 

Social, ou especialista em Políticas Públicas, ou especialista em Redes, ou especialista em 

Defesa de Direitos, sendo estas as quatro únicas especialidades possíveis para o responsável 

técnico que deverá ser indicado por cada licitante para execução do objeto a ser contratado.  

Ademais, inexiste uma especialização no mercado que cumule tão distintos focos dentro da 

área “serviço social”, razão pela qual é absolutamente desarrazoada a interpretação de que 

seriam cumulativas as especializações exigidas no item 9.2.3.c.4. 
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Isto posto, esclarece-se que a interpretação correta para a especialização exigida no item 

9.2.3.c.4 é: “Especialista em Gestão Social e/ou, Políticas Públicas, e/ou Redes, e/ou Defesa de 

Direitos”. 

Assim, razão não assiste à Recorrente quando pretende ver modificado o edital, pois 

obviamente é desnecessário, tendo sido suficiente mero questionamento para esclarecimento do 

ponto, caso houvesse dúvida. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do 

edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina 

e nos dispositivos da Lei 10.520/02, c/c a Lei 8.666/93, resolve JULGAR IMPROCEDENTE 

a impugnação apresentada por TREND CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 10 de janeiro de 2019. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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