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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 
PROCESSO N.º :  023/2021 – CMS. 

IMPUGNANTE : AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 
LTDA EPP. 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º  : 012/2021-CMS. 

ASSUNTO :  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

1. RETROSPECTO 

 

Trata-se de Impugnação formalizada pela empresa AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EM-

PRESA ESCOLA LTDA EPP em relação ao Pregão Eletrônico n.º 012/2021, cujo objeto é o 

Registro de preços na Contratação de empresa prestadora   de serviços   de agente   integrador 

para o desenvolvimento de atividades com fins de promoção da integração ao mercado de 

trabalho, através da operacionalização de programas de estágio de estudantes, abrangendo o 

gerenciamento do processo seletivo, por meio de seleção pública, realização do planejamento, 

administração e acompanhamento das atividades de estágio no âmbito da Câmara Municipal 

de Santarém. 

  

2. DA SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE  

  

  A impugnante pede a alteração do edital a fim de que seja possível a participação de 

agências virtuais de estágios na licitação, com estrutura necessária para prestar os serviços à 

distância, via internet, visando ampliar o leque de participantes. 

A impugnante embasa seu pedido nos Acórdãos de Relação 1951/2018 – Primeira Câmara e 

8192/2017 – Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, Súmula 222 do Tribunal de 

Contas da União, bem como em atestados de capacidade técnica. 

 

Fora encaminhado a esta Pregoeira para avaliar a admissibilidade e decisão da impugnação.  

 

Em síntese, é o relatório. 

 

3. DA ADMISSIBILIDADE. 

 

 Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, de 

acordo com o art. 24, § 1º, 2º e 3º do Decreto nº 10.024/2019 e item 21.1 do Edital, o qual 

declara que qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital até o terceiro dia útil anteri-

ores a abertura da sessão pública:  

 
Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 

eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada pa-

ra abertura da sessão pública. 

§ 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado 

pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugna-

ção no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação. 

§ 2º  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
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§ 3º  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data pa-

ra realização do certame. 

A impugnante encaminhou em tempo hábil, via portal de compras públicas sua 

impugnação e, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabe-

lecidos nas normas regulamentares. 

 

No mais, a impugnação foi apresentada por parte legítima e interessada, endereça-

da à autoridade competente e devidamente fundamentada. 

 

    Superado o juízo de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Tendo em vista que as presentes razões da impugnação ora apresentadas tratam‐se de 

questões de relacionadas sobre a execução dos serviços e diretamente integrante do Termo de 

referência foram solicitadas as devidas informações do Departamento de Recursos Humanos. 

Neste sentido, obtivemos do departamento os seguintes posicionamentos:  

 

“Em Atenção ao assunto da impugnação de edital, consideramos de suma importân-

cia termos um preposto no local pelas seguintes considerações. 

Considerando que é imprescindível o suporte físico e pessoal para cada estagiário, 

visando possibilitá-lo o atendimento mais direto e presencial de maneira a melhor 

ampará-lo quando for julgado necessário e/ou mais à vontade para assim requerer, 

de forma não onerar o estudante com eventuais gastos;  

Considerando que o alcance de maior eficiência e a salutaridade na relação entre o 

estagiário e o setor de R.H. pois há viabilidade do estudante prontamente conseguir 

resolver e sanar suas pendências contratuais, administrativas e burocráticas, também 

de maneira in loco, sem restringi-lo a um contato tão somente via internet, telefônico 

ou correspondência, assim como o nosso Município possui peculiaridades e especi-

ficidades, onde destacamos principalmente o serviço de internet onde o sinal cai 

com bastante frequência.  

Desta forma expomos as nossas necessidades tentando reduzir o máximo de obstá-

culos para que esse processo seja eficiente e eficaz para ambos os lados.” 

 

4 – DA ANÁLISE DOS PONTOS QUESTIONADOS 

 

  O item 6.1 do Termo de Referência dispõe que “O Agente Integrador de Estágio 

deverá possuir escritório na sede do Município licitante ou indicar preposto que ficará 

responsável por manter contato direto com Câmara Municipal de Santarém durante a vi-

gência do contrato para que possa acompanhar o desenvolvimento das atividades exercidas 

pelos estagiários”(grifo nosso) 

 

  Veja que a administração ao dispor a forma como o serviço deverá ser executado 

não obrigou as empresas licitantes a manter ou a possuir escritório  na sede no Município de 

Santarém, mas apenas solicitou que as empresas que não possuírem tal aparato deverão ao 
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menos indicar um preposto que ficará responsável por manter contato direto com a Câmara 

Municipal de Santarém nos assuntos pertinentes  a execução dos serviços. 

  

  É importante ressaltar que o objeto da presente licitação constituí: 

 

“Registro de preços na Contratação de empresa prestadora   de servi-

ços   de agente   integrador para o desenvolvimento de atividades com 

fins de promoção da integração ao mercado de trabalho, através da 

operacionalização de programas de estágio de estudantes, abrangen-

do o gerenciamento do processo seletivo, por meio de seleção pú-

blica, realização do planejamento, administração e acompanha-

mento das atividades de estágio no âmbito da Câmara Municipal 

de Santarém” (grifo nosso). 
 

 Dessa forma é evidente que a prestação do serviço abrande a contratação de empre-

sa prestadora de serviços de agente integrador para realizar além dos demais atividades ine-

rentes ao objeto, o acompanhamento das atividades de estágio. Deste modo, não entendemos 

haver qualquer obstáculo à participação de licitante que ofereça o serviço por meio de unidade 

de atendimento online com estrutura necessária e suficiente, para prestar os serviços de ma-

neira a cumprir com todas as obrigações dispostas no termo de referência. 

  Contudo com vista a solicitação e justificativa clara do departamento de recursos 

humanos, a empresa licitante deverá indicar um preposto responsável por manter contato dire-

to com a Câmara Municipal de Santarém, conforme item 6.1 do termo de referência. 

 

5 – FUNDAMENTAÇÃO 

 

 O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, 

na medida em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras 

nele estipuladas.  

 Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve 

haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, 

verbis:  

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentá-

vel e será processada e julgada em estrita conformidade com os prin-

cípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são correlatos. 
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Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições 

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.  

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabele-

çam: 

[...] 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou 

a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; 

[grifos acrescidos] 

 

 Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros 

descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros 

princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalida-

de, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.  

 Nesse sentido, vale citar a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1): 

 

Trata-se de principio essencial cuja inobservância enseja nulidade do 

procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ain-

da tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a Administração não 

pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha es-

tritamente vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o jul-

gamento e classificação das propostas se façam de acordo com os cri-

térios de avalição constantes do edital. O principio dirige-se tanto à 

Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos lici-

tantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do ins-

trumento convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem de apre-

sentar a documentação exigida, serão considerados inabitados e rece-

berão de volta, fechado, o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se 

deixarem de atender as exigências concernentes a proposta, serão des-

classificados (artigo 48, inciso I). 
 

 Quando a Administração estabelece, no edital as condições para participar da licita-

ção e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados apresentarão suas propostas 

com base nesses elementos; ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito 

às condições previamente estabelecidas, burlados estarão os princípios da licitação, em espe-

cial o da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos do edital poderá 

ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro licitante que os desrespeitou.

 Também estariam descumpridos os princípios da publicidade e do julgamento obje-

tivo com base em critérios fixados no edital.  

  

 
1 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299. 
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No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho[2]: 

“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administra-

dor e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o proce-

dimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada 

não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de cor-

reção na via administrativa ou judicial. 

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a 

alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interes-

sados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qual-

quer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à im-

pessoalidade e à probidade administrativa. 
 

 Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo 

tempo em que privilegia a transparência do certame, garantindo a plena observância dos prin-

cípios da igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade administrativa, pre-

ceitua que o julgamento das propostas seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das 

regras previamente estipuladas. Isso sem contar a necessidade de perpetuação de tal vincula-

ção durante toda a execução do contrato.  

 

6. CONCLUSÃO 

 

Dessa forma, tendo em vista as razões apresentadas pelo Departamento de Recursos 

Humanos, ante o exposto, com fulcro no princípio da legalidade e vinculação ao edital, decido 

pela ADMISSIBILIDADE e IMPROCEDÊNCIA da impugnação do edital do Pregão Eletrônico 

SRP n.º 012/2021-CMS, apresentada pela empresa AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 

ESCOLA LTDA EPP. 

  

 É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 

 

Santarém/PA, 20 de outubro de 2021. 

 

 

 

VANESSA GOMES ALMEIDA 

Pregoeira 

Portaria n°049/2021-DAG/DRH 

 
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 
2013, p. 246. 
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