
 

ATA DE SESSAO INTERNA 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 252/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 01313.11.07.611.2018 
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria 
social especializada em gestão do SUAS, abrangendo a área de vigilância socioassistencial 
com vistas ao acompanhamento da plataforma SAA/REDE SUAS (Federal) e 
SAEPE/SIACOF (Estadual), conforme solicitado o processo administrativo.  
 
 
Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove as quinze horas e quinze 
minutos, no auditório da Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, situado à Rua Francisco 
Drumond, s/n°, Centro Administrativo, nesta cidade, reuniu-se a sob a condução da 
Pregoeira, Ana Carolina Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designadas pelo 
Decreto 6994/2018, em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar 
do Pregão em referência, informamos: 
 
Pergunta: 
 
1- Quanto ao ítem  b) Certidão de registro e quitação expedida pelo Conselho Regional de 
Administração – CRA, da região da sede da licitante. 
 
Solicitamos que seja incluído no edital os outros conselhos de classe pertinentes a politica 
pública do SUAS. Veja anexo a justificativa através dos documento registro de classe do 
licitante. 
 
2- quanto aos itens c.3) Comprovação da titulação acadêmica exigida no edital, para cada 
função, mediante cópia, autenticada em cartório, ou cópias simples e seus respectivos 
originais, do respectivo documento comprobatório (no caso dos “Assessores Técnico 
Organizacional I”, acrescentar documentos comprovativos de registro, regular, junto ao 
Conselho Regional de Administração – CRA). 
 
c.4) Equipe Técnica especializada, composta por 04 (quatro) profissionais, sendo um 
diretor e três assessores especializados, a saber: Responsável Técnico para 
coordenação geral do grupo - Graduação em Serviço Social. Especialista em Gestão 
Social, Políticas Públicas, Redes e Defesa de Direitos. 03 (três) Assessores Técnico 
Organizacional I; Graduação , com especialização na área objeto da consultoria. 
 
Estes dois itens acima restringem a participação dos profissionais estabelecidos na 
resolução nº 17/2011 do Conselho Nacional de Assistência Social que em seu artigo 3 
estabelece o seguinte: Art. 3º São categorias profissionais de nível superior que, 
preferencialmente, poderão compor a gestão do SUAS: 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



Assistente Social 
Psicólogo 
Advogado 
Administrador 
Antropólogo 
Contador 
Economista 
Economista Doméstico 
Pedagogo 
Sociólogo 
Terapeuta ocupacional 
 
Solicitamos a revisão do edital de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de 
Assistência Social que segue anexo. 
 
 
Resposta: 
 

De acordo com a secretaria requisitante: 
 
Conforme solicitação de revisão do edital do Pregão n. 252/2018(Presencial/COMPEL) e 

considerando que: 

O objeto trata da contratação de empresa para “prestação de serviços de assessoria e 

consultoria social especializada em gestão do SUAS, abrangendo a área de vigilância 

Socioassistencial com vistas ao acompanhamento da plataforma  SAA/REDE SUAS 

(Federal) e SAEPE/SIACOF (Estadual)”,  

 

1- Indefere-se a solicitação de inserção de demais Conselhos de Entidade, visto 

que o processo visa a contratação de empresa para consultoria em Gestão 

para atendimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Cidadania. 

2-  Indefere-se a solicitação de reedição do Edital supramencionado, 

considerando que a Resolução CNAS n. 17 de 20 de junho de 2011, define a 

*equipe de referência* definida pela Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/SUAS para 

execução e especificidades dos serviços socioassistenciais e para compor a 

gestão do SUAS. 

O objeto deste contrato é claro, trata-se da contratação de prestadora de serviços para 

consultoria e assessoria e os itens em questão atendem,prioritariamente, as necessidades 



da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania deste município, 

considerando que as categorias profissionais solicitadas na composição da empresa, assim 

como o Conselho de Classe que fiscaliza a atividade objeto do processo de contratação 

atendem, expressamente, o perfil descrito na Resolução CNAS supracitada. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão que vai assinado pelos 
presentes. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
Ana Paula Souza Silva 

Presidente/apoio 

 
 

Ana Carolina da 
Silva dos Santos 

Pregoeira 

 
 

Aracele Santos de 
Oliveira 
Apoio 

 
 

Michelle Silva 
Vasconcelos 

Apoio 
 


