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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 260/2022 
PREGÃO ELETRONICO/REGISTRO DE PREÇOS: n° 41/2022 
ESCLARECIMENTO SOLICITADO PELA LICITANTE: GRADUX BRASIL EIRELI EPP 

 

A Pregoeira do Município de Nova Lima no exercício de sua competência, 

tempestivamente responde à solicitação de esclarecimentos sobre o Edital do Processo 

em epígrafe, apresentada pela licitante GRADUX BRASIL EIRELI EPP, com as seguintes 

razões de fato e de direito. 

Considerando que as alegações trazidas pela empresa são de natureza técnica, para 

aclaramento da situação, foi solicitada análise e posicionamento técnico pela Secretaria 

requisitante, que concluiu nos seguintes termos: 

 

Questionamentos ao edital de licitação, processo licitatório nº 260/2022, pregão 

eletronico nº 41/2022 

Questionamento 01 

Na página 8, item 7.3, alínea d, consta o seguinte teor: d) Compor na equipe que realizará o 

diagnóstico um profissional do SUAS com experiência em pesquisa relativa à Política de 

Assistência Social, com registro profissional ativo, o qual deverá se responsabilizar pela coleta 

e sistematização de dados sigilosos, sobretudo no que toca o levantamento nominal de 

usuários. A especificação dos profissionais ampara-se na NOB-RH/SUAS, que cita os membros 

das equipes de referência do SUAS, tanto na proteção básica quanto na proteção especial – 

profissionais esses de atuação regulada pelas normativas próprias da Política de Assistência 

Social, e também por seus respectivos Conselhos Profissionais. Justifica, ainda, a contratação 

desses profissionais referente ao fato de suas atribuições serem direta e exclusivamente 

associadas ao diagnóstico, encerrando-se no período em que o mesmo for finalizado. Tais 

atribuições não serão destinadas ao exercício de outras atividades sob responsabilidade de 

assistentes sociais e psicólogos que atuam na Secretaria de Desenvolvimento Social ou na 

Prefeitura de Nova Lima, distribuídos em atividades próprias destes órgãos. (destaques meus)   

PERGUNTA-SE: 1 - A empresa, para participar do supramencionado certame, tem que ter no 

seu quadro de profissionais um profissional do SUAS ou teríamos que contratar alguém do 

referido sistema com experiência exigida no edital, caso a licitante seja declarada vencedora e 

após assinar o contrato ou ordem de serviço? 
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Questionamento 02 

2 - Se a empresa tiver um profissional que não seja do SUAS, porém com experiência exigida na 

mencionada alínea, poderá participar do certame? 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

A pregoeira 


