
 

 

 

 

A COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMENTO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 
SALVADOR – CHAMAMENTO PÚBLICO – SMS N.º 019/2020.  

 

 

 

 

 

INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA – ISAC, Associação Privada, sem fins lucrativos, 

inscrito no CNPJ sob o nº 14.702.257/0001-08, com endereço no Setor Comercial Sul, 

Quadra 09, Bloco C, Torre C, Ed. Parque Cidade Corporate Sala 1001, Asa Sul – CEP 

70308-200, Brasília (DF), devidamente qualificada nos autos do processo n.º 

8887/2020, vem, perante V. Sa., interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, 

tempestivamente, em face do parecer, publicado em 27 de outubro de 2021, o qual 

desclassificou a ora recorrente, sem a análise dos esclarecimentos apresentados nos 

autos do Chamamento Público de n.º 019/2020, considerando as razões em anexo 

delineadas. 

Após as formalidades de praxe, a Recorrente vem requerer que o presente recurso seja 

encaminhado à instância superior para a devida apreciação da matéria, nos termos da 

lei. 

 

Nestes Termos 

Pede Deferimento. 

Salvador/BA., 03 de Novembro de 2021. 

 

 

KAMYLA OLIVEIRA BORGES BASTOS 

Gerente Operacional 
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EGRÉGIA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO SALVADOR. 

 

 

 

 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 019/2020 

RECORRENTE: INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA – ISAC (MULTICENTRO DE SAÚDE 
CARLOS GOMES - ISAC) 

RECORRIDO: COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

 

 

 

DAS RAZÕES RECURSAIS 

 

 

 

1.0 - DO CABIMENTO DESTE RECURSO 

A Lei Federal nº 8.666/93, que rege de forma subsidiária o presente Chamamento 
Público, assim estabelece acerca do cabimento de recursos administrativos: 

“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 
cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato 
ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante;” 
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Por fim, o Edital de Chamamento nº 019/2020 também prevê a possibilidade de 
interposição de recurso em face de decisão de habilitação/inabilitação, senão 
vejamos: 

“7.2 Das decisões da Comissão Especial de Chamamento Público caberá 
recurso, que poderá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da publicação do resultado do processo de seleção no 
Diário Oficial do Município/DOM.”  

Portanto, perfeitamente cabível a interposição deste, tendo em vista que a decisão 
está viciada no que tange aos fundamentos apresentados para desclassificação da 
Recorrente, não podendo esta prevalecer. 

2.0 - DAS PRELIMINARES 

Preliminarmente, esta Recorrente pede licença para reafirmar o respeito que dedica 
aos membros da douta Comissão Especial e à digna Autoridade Julgadora. Destaca que 
o presente recurso tem estrita vinculação à interpretação objetiva dos fatos do 
procedimento licitatório, bem como em face da inobservância dos esclarecimentos 
apresentados em 13.09.2021, os quais são novamente expostos na presente peça 
recursal, a fim de que sejam devidamente analisados para declarar habilitada a ora 
Recorrente. 

As eventuais discordâncias deduzidas neste recurso fundamentam-se no que preconiza 
de modo específico à Constituição Federal, à Lei de Licitações, o indigitado Edital, e 
Acórdãos e Pareceres do Egrégio Tribunal de Contas da União, que devem ser aplicados, 
e que não foram observados na decisão recorrida. 

2.1 – DO EFEITO SUSPENSIVO 

Requer a Recorrente, sejam recebidas as presentes razões encaminhadas à autoridade 
competente para sua apreciação e julgamento, em conformidade com o art. 109, §§ 2º 
e 4º da Lei nº 8.666/93, concedendo efeito suspensivo à desclassificação aqui 
impugnada até o julgamento final na via administrativa. 

“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 
cabem: 

§ 2º O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá 
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente 
e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto 
eficácia suspensiva aos demais recursos. 

§ 4º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da 
que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 
recurso, sob pena de responsabilidade.” 
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3.0 – DAS RAZÕES RECURSAIS 

A Recorrente entender ser necessária e solicita a revisão da decisão da Comissão 
Especial, uma vez que as exigências do Edital em relação aos itens elencados foram 
amplamente cumpridas, conforme esclarecimentos elencados abaixo: 

a) Aos valores orçados em sua Proposta orçamentária para os itens medicamento 
de uso interno (B.1) e Serviço de Alimentação e Nutrição (C.13), solicitamos que 
seja demonstrada sua viabilidade comprovando se os custos são coerentes com os 
de mercado e compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

Os custos são coerentes com os de mercado e compatíveis com a execução do objeto 
do contrato, conforme demonstra Planilha de composição de preço ora anexado. 

b) Esclarecer a estimativa de custos para o item Locação de Equipamentos 
biomédicos e administrativos (C.2) e a inclusão de rubrica Locação de 
equipamentos médico-hospitalar (C.20) de natureza similar. 

A estimativa de custos do item Locação de Equipamentos biométricos e administrativos 
e a inclusão da rubrica se encontram discriminado na planilha ora anexada, 
esclarecendo os pontos obscuros em definitivo. 

c) Esclarecer a inclusão de rubricas C.17 a C.19 (serviços de apoio à gestão, serviços 
contábeis e serviços jurídicos), tendo em vista tratar-se de despesas 
compartilhadas com a matriz relativas ao Rateio, o que não se confunde com os 
Custos Diretos Administrativos da Unidade. 

Inclusão das rubricas C17 a C19 no quadro orçamentário analítico. Conforme o próprio 
nome do quadro, o quadro é o local onde deve ser apontado na proposta todas e 
quaisquer despesas necessárias ao fiel cumprimento do Contrato, conforme prevê o 
edital, além de entendermos que o referido quadro é um modelo exemplificativo e não 
taxativo, pois há vários custos, que devido a forma de gestão do ISAC não estão 
contemplados no modelo do edital. Seguindo o entendimento do edital da necessidade 
de apontamento todas e quaisquer despesas foi que inserimos tais rubricas. 

No modelo de gestão financeira do ISAC, conforme pode ser observado nas prestações 
de contas dos Multicentros Vale das Pedrinhas e do próprio Carlos Gomes, atualmente 
gerido pelo ISAC, criamos um CNPJ para cada unidade gerida, com o qual todas 
contratações de pessoal, contratação de serviços e compras para unidade são 
realizadas no CNPJ específico da unidade, dando mais transparência a gestão 
financeira e evitando assim a confusão de valores e contas de projetos conforme prevê 
legislação e órgãos de controle. 

Ressaltando, “data vênia”, que inexiste legislação impeditiva para esse tipo de 
contratação, além do mais quando se tem a criação de unidade autônoma dentro da 
unidade federativa que haverá a prestação do serviço contratado. 

Ademais, os serviços apontados nas rubricas C17 a C19 são contratualizados e 
realizados especificamente para unidade de destino tendo cada um CNPJ próprio, 
havendo a necessidade de assessoramento técnico contábil e jurídico próprio, vide  
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exigência de certificado digital pela Secretaria da Receita Federal, assim como 
diversos outros serviços públicos que somente permitem acesso através de profissional 
devidamente habilitado no sistema, sendo irrazoável a contratação de profissional fora 
do estado onde se encontra a unidade, no interesse do cumprimento do seu contrato 
de gestão, não se confundido com outros custos na sede do ISAC compartilhados por 
todos os projetos do ISAC. 

d) Esclarecer a ausência de previsão de gratificação normativa legal (setor fechado) 
para os profissionais de enfermagem (Enfermeiro e Técnico de enfermagem) e 
Responsabilidade técnica para as categorias que se aplicam. 

Quanto os valores de responsabilidade técnica, o valor de responsabilidade técnica da 
enfermagem está contemplado na gratificação normativa de coordenação, e o valor do 
farmacêutico, por equívoco, deixou de ser destacado na planilha, sendo este o valor 
de R$ 454,30 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), conforme 
legislação vigente. 

f) Adequar a previsão do salário base abaixo do previsto pela legislação para as 
categorias Farmacêutico e Técnico em segurança do trabalho. 

No que pertine ao piso do farmacêutico, restou consignado o valor proporcional a uma 
carga horária menor, sendo para 40 (quarenta) horas o valor de R$ 4.543,00 (quatro 
mil, quinhentos e quarenta e três reais), com vigência até abril/2021.  

Já no que se refere ao piso do técnico de segurança do trabalho, atualmente não há 
convenção coletiva de trabalho vigente que dispõe sobre o piso salarial dessa 
categoria, pois o sindicato representativo da classe dispõe de tabela salarial não 
homologada no MPT.  

g) Esclarecer quanto ao valor anual do contrato divergente no quadro orçamentário 
sintético. 

A planilha ora anexada corrige a aparente divergência, na medida em que discrimina 
os valores que se encontravam sem destaque na planilha anterior. 

4.0 – ESCLARECIMENTOS FINAIS 

Desta feita, de acordo com o Edital é que a Licitante trouxe os esclarecimentos acima, 
pois, “data vênia”, a Comissão Especial deixou de observar as seguintes 
determinações: 

“6.1 As Propostas de Trabalho serão julgadas pela Comissão Especial de 
Chamamento Público com observância aos seguintes critérios, além de 
outros definidos no Edital: 

I - economicidade; 

II - otimização dos indicadores objetivos de eficiência e qualidade 
do serviço; 
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6.2 Na aplicação da economicidade, a Comissão Especial observará a 
relação custo-benefício entre o preço proposto e o rol de serviços 
oferecidos;  

6.3 Na aplicação dos indicadores objetivos de eficiência e resultado, 
a Comissão Especial avaliará o grau de atendimento da atividade e 
serviço, segundo Proposta de Trabalho, observada a experiência 
técnica para desempenho da atividade objeto do Contrato de 
Gestão;” 

Cabe salientar que o importante dos itens é o cumprimento de dois critérios: a) o fato 
da proponente possuir no quadro os referidos profissionais citados de acordo com a 
quantidade definida pelo Edital, sem, no entanto, prever a forma de comprovação dos 
mesmos no quadro da entidade; e b) o fato da proponente comprovar que os 
profissionais da equipe atendem às características especificadas no próprio item. 

Desta forma, a fim de comprovar o atendimento de ambas as exigências do referido 
item, pontua-se o que foi apresentado pela proponente foi o regime de contratação 
terceirizado, o qual se encontra em pleno funcionamento na atualidade na unidade da 
Carlos Gomes, sendo destacado na planilha nos itens “A” e “C”, gerando 
economicidade, testada e aprovada pela atual gestão municipal, vide Atestados de 
Capacidade Técnica em anexo. 

Destarte, com sapiência, o jurista Marçal Justen Filho leciona que: 

“Não se pode conceder que as empresas sejam obrigadas a contratar, 
sob vínculo empregatício, alguns profissionais apenas para participar de 
licitação. A interpretação ampliativa e rigorosa da exigência de vínculo 
trabalhista se configura como uma modalidade de distorção: o 
fundamental, para a Administração Pública, é que o profissional esteja 
em condições de efetivamente desempenhar seus trabalhos por ocasião 
do futuro contrato. É inútil, para ela, que os licitantes mantenham 
profissionais de alta qualificação empregados apenas para participar da 
licitação. Aliás, essa é a interpretação que se extrai do próprio art. 30, 
quando estabelece que as exigências acerca de pessoal qualificado 
devem reputar-se atendidas mediante declaração de disponibilidade 
apresentada pelo licitante.”  

Neste sentido, o art. 30 da Lei n.º 8.666/93, aplicado de forma análoga ao Chamamento 
Público, “in verbis”: 

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á 
a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da  
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licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso. 

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II deste artigo, no caso 
de licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente certificados pela entidade profissional competente, 
limitadas as exigências a: 

a) quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante 
de possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional 
de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas 
estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas ou prazos máximos; 

b) (VETADO) 

§ 1º  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste 
artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita 
por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigências a:                (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir 
em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas ou prazos máximos;”  

Por fim, todos esses itens se referem à capacidade operacional da proponente, todavia 
foram apresentados vários atestados técnicos que comprovam a execução do serviço. 
Os atestados apresentados comprovam a execução das atividades relevantes e 
quantidades mínimas, semelhantes à execução das exigências definidas pelo objeto 
ora em questão. Além destes atestados específicos apresentados na habilitação, 
reforça-se que a Licintante presta atualmente o mesmo objeto do presente  
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Chamamento, conforme se verifica do atestado ora anexado, razão pela qual não há 
razão para se concluir pelo não cumprimento das exigências editalícias por simples 
alteração de nomenclatura, ou distribuição distintas dos objetos de cada item 
destacado no Edital. 

Assim vejamos, a suposta redução do quantitativo de pessoal (item vi do parecer), 
“data vênia”, não se sustenta, pois, a proponente realiza a prestação do serviço 
mediante contrato terceirizado, constando seu quantitativo e custo no item C. 
Portanto, não há razão para desclassificação quanto a este item! 

Tal experiência da proponente é inquestionável, uma vez que além dos atestados 
apresentados no referido Chamamento Público, a Licitante possui contratos firmados 
diretamente com o MULTICENTRO DE SAÚDE VALE DAS PEDRINHAS inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 14.702.257/0015-42; UPA BENEDITO BENTES inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
14.702.257/0004-42; UPA IRMÃ DULCE inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.702.257/0012-
52; UPA TRAPICHE DA BARRA inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.702.257/0003-61; UPA 
ANATÓLIO DIAS inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.702.257/0006-04; AME AMBULATÓRIO 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.702.257/0009-57; UPA CIDADE NOVA inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 14.702.257/0011-71; UPA ICUI inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
14.702.257/0013-33, para atender demanda semelhante ao do presente Chamamento, 
seja gestão operacional e execução das ações de serviços de saúde. 

Dito isso, alegar não atendimento dos itens na proposta orçamentária recai em frágil 
fundamento, diante da experiência consolidada da ora Licitante na gestão das unidades 
dos Multicentros da Carlos Gomes e do Vale das Pedrinhas (vide atestados em anexo), 
com a transferência de atividades de planejamento, gestão, operacionalização e 
execução das ações e serviços de saúde, e seus bens patrimoniais.    

Noutro vértice, juridicamente, há de se atentar que a proposta orçamentária não se 
refere apenas à questão financeira, mas sim à capacidade técnica-operacional. Assim 
é que o TCU constantemente reafirma que esta comprovação deve ser norteada pelo 
art. 37, XXI, da CF, que somente admite exigências indispensáveis á garantia do 
cumprimento das obrigações. Em um de seus acórdãos, o Tribunal proferiu a seguinte 
decisão (BRASIL, TCU, 2006d): 

“Sobre a comprovação de capacidade técnica-operacional referente a 
itens irrelevantes ou de valor insignificante frente à estimativa global 
da obra, acompanho, em grande parte, as conclusões da unidade 
instrutiva, que se pronunciou pela ilegalidade das exigências. 
Entretanto, destaco que a jurisprudência deste Tribunal – Decisão 
1.618/2002 e Acórdão 515/2003, ambos de Plenário – já se manifestou 
no sentido de que o art. 30, §1º, inciso I, da Lei n.º 8.666/1993 somente 
se aplica à qualificação técnico-profissional, estando a limitação da 
capacidade técnica-operacional insculpida no art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal de 1988, o qual somente permite exigências de 
qualificação técnica e econômica que sejam indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações.” (sic) 

Ora a comprovação através de atestados, inclusive atestados da própria Secretaria 
Municipal do Salvador, que demonstram a execução de objeto idêntico ao ora  
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licitado, é garantia suficiente de qualificação técnica e financeira da proponente, 
garantindo que a planilha orçamentária para cumprimento das obrigações a serem 
assumidas diante de eventual contrato através do certame. 

 A Lei Federal n.º 8.666/1993, que institui normas gerais de licitação e contratos 
administrativos da Administração Pública, veda que os agentes públicos pratiquem atos 
tendentes a restringir ou frustrar o caráter competitivo do certame, consoante se 
depreende da leitura de seu art. 3º, e assim também é previsto na Lei n.º 13.019/2014, 
que regula o Chamamento Público, em seu art. 24, §2º, a saber: 

“Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de 
termo de colaboração ou de fomento será precedida de chamamento 
público voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem 
mais eficaz a execução do objeto. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
2015) 

...omissos... 

§ 2º É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da 
parceria, admitidos;” 

Cumprimento a legislação, o PRINCIPIO DA IGUALDADE deve prevalecer entre os 
licitantes, sendo vedadas cláusulas ou mesmo interpretações que possam de qualquer 
forma restringir ou impedir a livre participação dos concorrentes interessados. 

E nesse sentido a CF/88, em seu art. 37, XXI, não tolera restrições ao direito das partes 
de concorrer, até o final, nos processos licitatórios, desde que tenham atendidos as 
exigências de habilitação. 

Quer na legislação como na doutrina e jurisprudência, há o consenso de se pautar a 
Administração Pública com moderação em suas exigências para habilitação e 
classificação de licitantes, não se admitindo interpretações ou a imposição de 
condições exageradas que, por motivação irrelevante ou injustificável, expulsem de 
um certame concorrentes a cumprir contratos. 

Há que se salientar a sempre presente incidência do princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório, que, segundo a Prof. Maria 

Sylvia Di Pietro, “Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja a nulidade 
do procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n.º 8.666, ainda tem seu 
sentido explicitado no art. 41, segundo o qual a Administração não pode descumprir 
as normas e condições do edital, ao qual se acha a Administração não pode descumprir 
as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada. E o artigo 43, 
inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de 
acordo com os critérios de avaliação contidos no edital.” (Direito Administrativo. 12 
ed. São Paulo: Editora Atlas 2000, p. 299)     
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Neste diapasão, o julgamento das propostas segue o princípio do julgamento objetivo, 
que decorre diretamente do princípio da legalidade, consistindo no fato de que o 
“julgamento das propostas há de ser feito de acordo com os critérios fixados no edital” 
(Direito Administrativo, 12 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2000, p. 300),  

critérios estes objetivos e previamente estabelecidos (art. 45, da Lei de Licitações), 
de modo a não favorecer ou prejudicar qualquer dos concorrentes. 

Desse entendimento deriva ainda o princípio da impessoalidade, pelo qual a 
Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas 
determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu 
comportamento. 

Desta forma, tem-se que a Administração Pública, para melhor garantir a lisura e 
legalidade de todo o procedimento licitatório, tem que valer-se de critérios pré-
existentes estabelecidos no instrumento convocatório, dando prévia ciência aos 
interessados das condições e exigências que regerão todo o certame, estipulações 
essas que devem ser obedecidas tanto pelos convocados quanto pela Administração 
Pública. 

Elenca-se ainda que a ofensa a qualquer uma dessas diretrizes poderia ocasionar o 
favorecimento de um ou de alguns dos licitantes em detrimento dos demais, ou 
beneficiar somente ao próprio ente público que promove o certame, com ferimento 
aos princípios que devem sempre estar presentes em atos praticados pela 
Administração Pública (moralidade, impessoalidade e legalidade), previstos no art. 37, 
caput, da CF/88 dentre outros, citamos: 

“O que não se permite à Administração é desclassificar proposta ou 
rejeitar proponente por mera suspeita de inexequibilidade ou 
inviabilidade técnica, econômica ou jurídica, sem apontar os motivos 
dessa eliminação do certame.” (Hely Lopes Meirelles. Licitação e 
Contrato Adminsitrativo. 13ª ed. Malheiros: 2002, p. 146)   

Neste sentido, há de se observar o quanto disposto no já citado art. 3º, da Lei de 
Licitações c/c art.5º, da Lei n.º 13.019/2014, que reza sobra Chamamento Público, a 
saber: 

“Art. 5º O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos 
a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento 
da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, 
os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da 
eficácia, destinando-se a assegurar:” 

Neste sentido, defeso à Administração Pública abrir mão de uma proponente 
consagrada, apenas para cumprir com as formalidades editalícias, deixando de 
observar a economicidade e a otimização dos indicadores objetivos de eficiência e 
qualidade do serviço. 

5.0 – DO ERRO DE JULGAMENTO POR EXCESSO DE FORMALISMO 
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Conceda máxima vênia, para as censuras já lançadas contra a decisão de inabilitação 
exarada por essa douta Comissão, que na hipótese de não ser reformada, certamente 
ceifará uma entidade em potencial de prestar a parceria mais econômica e vantajosa 
para a Administração visando a contratação do objeto que voga. 

Não bastassem os efeitos negativos decorrentes da decisão em comento para fins de 
colimados pela licitação, constatados tanto pela restrição ao número de proponentes 
e principalmente pelo que se reputa de erro no julgamento e formalismo demasiado. 

Daí porque a presente insurgência ancorar-se no fato de que a Recorrente cumpriu com 
todas as exigências contidas no regulamento geral do Chamamento Público, pois, 
indiscutivelmente, foram atendidos todos os requisitos demandados pelo Edital, ao 
interesse da Administração e em especial ao interesse público, finalidade do preceito 
legal, não persistindo motivo para não mantê-la no chamamento público. 

Com efeito, cabe indagar, se a documentação a qual na sua integralidade atende às 
exigências do edital, bem como da Lei de Licitações, que fora apresentada dentro do 
envelope de documentos de habilitação da licitação, teria sido de fato observada pela 
douta Comissão, ou se a mesma não fora considerada por não atender alguma forma 
prescrita no comando editalício. 

Importante ressaltar que o legislador originário, muito bem se preocupou em evitar 
que fossem exigidos documentos estranhos aos determinados em lei, assim desde ser 
observado que a documentação relativa à qualificação encontra-se LIMITADA, não 
sendo possível portanto ao Administrador exigir documentos não previstos em lei, sob 
pena de ferir à Legalidade. 

Outro fator preponderante que impossibilita a condução do procedimento licitatório, 
pela forma inicialmente adotada pela Comissão, é que nesse cenário fere-se de morte 
o que determina o Princípio do Julgamento Objetivo das Propostas, insculpido no art. 
24 da lei 13.019/2014 que garante que a licitação se dará com a observância de 
critérios que possibilitem tanto aos demais licitantes, quanto aos Órgãos de Controle, 
a aferição da validade dos documentos acostados ao processo, sendo que no presente 
caso, os proponentes ficam à mercê do julgamento único da forma que a Comissão 
interpretou a veracidade dos documentos apresentados por esta recorrente. 

Mais um princípio também malferido, é o princípio da instrumentalidade das formas, 
o que noutras palavras, significa dizer que estamos diante de um formalismo/rigorismo 
excessivo, ao exigir documentos que se mostram como complementares ao que já foi 
antecipadamente apresentado, sendo que os documentos apresentados, por si só são 
suficientes, ainda que apresentados de outra forma, mas faz com que o fim buscado 
no edital tenha sido alcançado. 

Muito por isso, repisa-se a teste de que o julgamento efetuado por essa douta Comissão 
não esconde um caráter de formalismo/rigorismo que restringe o campo de 
participações das concorrentes no certame, o que anda na contramão do princípio da 
competitividade, a busca da maior vantagem para a administração, o que é possível, 
desde que haja maior amplitude de concorrentes ao certame. 
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Destarte, considerado que a exigência fim fora cumprida; considerando que não há 
prejuízos para os outros licitantes; considerando que a habilitação da Recorrente 
resultará no aumento da competitividade, forçoso é concluir que a manutenção de seu 
alijamento reflete um nocivo e repugnante formalismo/rigorismo, ambos os aspectos 
censurados pela doutrina e mais abalizada jurisprudência pátria. 

De fato, a desclassificação da Recorrente assentou-se na alegação de que teria sido 
desatendidas condições formais de pequena proporção ainda que previstas no edital, 
sobre isso, merecem destaque os seguintes doutrinadores: 

Dora Maria de Oliveira Ramos:  

“ Em princípio, toda proposta que deixar de atender às condições do 
instrumento convocatório é passível de desclassificação. Não obstante 
deve-se ter cautela extremada com os rigorismos inúteis. Por vezes, 
existem exigências que são formuladas no edital/ convite que não têm 
justificativa plausível. 

(...) 

Sempre que possível, deve a Administração excluir de seu instrumento 
convocatório as exigências formais que se mostre exageradas e 
destituídas de objetivo primordial para se atingir os fins da licitação. 

(...) 

Em suma, se a desconformidade de uma proposta com o instrumento 
convocatório for por questão formal, de pequena importância e 
superável por outras formas de avaliação, parece-nos que seria de rigor 
extremado privar a Administração de uma proposta que melhor 
satisfaça seus interesses.” (Temas Polêmicos sobre Licitações e 
Contratos, 4ª Ed., Malheiros Editores, 200, p. 210). 

A propósito do entendimento sobre a formalidade da licitação, o saudoso mestre Hely 
Lopes Meirelles assim de manifestou: 

“Procedimento formal, entretanto, não se confunde com “formalismo”, 
que se caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias. Por isso 
mesmo, não se anula o procedimento diante de meras omissões ou 
irregularidades formais na documentação ou nas propostas, desde que, 
por sua irrelevância, não causem prejuízo à Administração e aos 
licitantes. A regra é a dominante nos processos judiciais: não se decreta 
a nulidade onde não houver dano para qualquer das partes ‘pas de 
nullitesansgrief’ como dizem os franceses.” (Direito Administrativo 
Brasileiro. Malheiros Editores, 20ª ed., p. 248). 

Especificamente, sobre a multiplicidade de formas comprobatórias em tela, o que se 
arrasta a noção de suprimento em nome da razoabilidade, Marçal Justen Filho (op. Cit. 
P. 75), com limpidez peculiar, assim pontifica: 
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“A apresentação de documentos, o preenchimento de formulários, a 
elaboração das propostas não se constituem em condutas ritualísticas. 
Não se trata de verificar a habilidade dos envolvidos em conduzir-se do 
modo mais conforme ao texto da lei. Todas as exigências são o meio de 
verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se sua 
proposta é satisfatória e vantajosa. Portanto, deve-se aceitar a conduta 
do sujeito que evidencie o preenchimento das exigências legais, ainda 
quando não seja adotada a estrita regulação imposta originariamente 
na lei ou no Edital. Na medida do possível, deve promover, mesmo de 
ofício, o suprimento de defeitos de menor monta. Não se deve conceber 
que toda e qualquer divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduz 
à invalidade, á inabilitação ou à desclassificação. O problema prático 
reside em estabelecer limites. Todo e qualquer defeito é suprível? A 
resposta é negativa. Deve-se verificar se a Lei ou o Edital estabeleceram 
determinada exigência, prevendo uma única e inquestionável 
alternativa para atendimento ao requisito, sem qualquer margem de 
dúvida. Quando tal se passar , o defeito é impossível de ser sanado. 
Nem sempre é assim, pois é usual o texto legal ou editalício deixar 
margem a dúvidas ou admitir diversas interpretações. Deve-se ter em 
conta que o formalismo não autoriza que a Administração repute que a 
interpretação por ela própria adotada é a única cabível: isso nada tem 
a ver com formalismo da lei nº 8.666 e retrata, tão somente, uma 
tradição na prática administrativa. Havendo vários sentidos possíveis 
para a regra, deverão prestigiar-se todos aqueles que conduzam à 
satisfação do interesse público.” (destacou-se) 

Deste modo, prestigiar o conteúdo em vez da forma, no caso vertente, é medida que 
corteja o interesse público na medida de aumentar a competitividade e poder 
contratar com a proposta mais vantajosa, expediente propulsor da economicidade, 
mantendo indisponível a satisfação do interesse público, uma vez que a documentação 
apresentada garante indiscutivelmente a proposta apresentada pela Recorrente. 

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Regionais Federais tem 
desprezado rigorismos formais exacerbados no julgamento de processos licitatórios da 
Administração Pública, conforme observa-se dos julgados colacionados: 

“Origem: TRF – PRIMEIRA REGIÃO REO – REMESSA EX-OFÍCIO – 
36000034481 

Processo: 200036000034481 UF: MT ÓRGÃO Julgador: SEXTA TURMA 
Data da decisão: 14/05/2001 Documento: TRF1001248436 DJ Data: 
19/04/2002 PÁGINA: 211. RELATOR: DES. FEDERAL DANIELA PAES 
RIBEIRO 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE 
POR DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. EXCESSO DE 
FORMALISMO. I – LEGALIDADE.  

Certo que a Administração, em tema de licitação, está vinculada às 
normas e condições estabelecidas no Edital (Lei nº 8.666/93, art. 41),  
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e especialmente, ao princípio da legalidade estrita, não deve, contudo 
(em homenagem ao princípio da razoabilidade), prestigiar de forma tão 
exacerbada o rigor formal, a ponto de prejudicar o interesse público 
que, no caso, afere-se pela proposta mais vantajosa. 2. (...). 3. 
Sentença concessiva da segurança, confirmada. 4. Apelação e remessa 
desprovidas.  

Origem: TRIBUNAL – QUARTA REGIÃO MAS – APELAÇÃO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA – 67640 

Processo: 200004011117000 UF: PR Órgão Julgador: TERCEIRA 
TURMA Data da decisão: 26/02/2002 Documento: TRF400083416 
DJU DATA: 03/04/2002 PÁGINA: 509 DJU DATA: 03/04/2002 
RELATOR: JUIZ EDUARDO TONETTO PICARELLI 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. 
FORMALISMO. EXCESSO. 

Deve ser desconsiderado o excesso de formalismo que venha a 
prejudicar o interesse público. NÃO É RAZOÁVEL A DESCLASSIFICÇÃO DA 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 
HIPÓTESE DE MEROS EQUÍVOCOS FORMAIS. A AUSÊNCIA DE JUNTADA DA 
CÓPIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO E A “SUPOSTA” FALTA 
DE ESPECIFICAÇÃO DA RESEVA TÉCNICA INCIDENTE SOBRE OS INSUMOS 
NENHUM TROUXE AO CERTAME E À ADMINISTRAÇÃO.”  

Do mesmo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça avaliza por completo 
a tese encartada pela Recorrente, demonstrando que as regras do edital de convocação 
devem ser interpretadas com razoabilidade, vejamos: 

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – 
PROPOSTA TÉCNICA – INABILITAÇÃO – ARGUIÇÃO DE ASSINATURA NO 
LOCAL PREDETERMINADO – ATO ILEGAL – EXCESSO DE FORMALISMO – 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 

1. A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que 
acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, 
restringindo o número de concorrentes e prejudicando e a escolha da 
melhor proposta. 2. O ato coator foi desproporcional e desarrazoado, 
mormente tendo em conta que não houve falta de assinatura, pura e 
simples, mas assinaturas e rubricas fora do local preestabelecido, o que 
não é suficiente para invalidar a proposta, evidenciando claro excesso 
de formalismo. Precedentes. 3. Segurança concedida. (STJ – MS 5869 – 
DF – 1ª S. Relª Minª Laurita Vaz – DJU 07.10.2002) 

“EMENTA: DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. 
INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
PELO JUDICIÁRIO, FIXANDO-SE O SENTIDO E O ALCANCE DE CADA UMA 
DELAS E ESCOIMANDO EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS E DE EXCESSIVO 
RIGOR PREJUDIAIS AO INTERESSE PÚBLICO.  
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POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA ESSE 
FIM. DEFERIMENTO. (MS nº 5.418/DF, Rel. Ministro Demócrito 
Reinaldo) 

Origem: STJ – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Classe: ROMS – 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – 15530 Processo: 
200201383930 UF: RS órgão Julgador: SEGUNDA TURMA  

Data da decisão: 14/10/2003 Documento: STJ 000519248 DJ DATA: 
01/12/2003 PÁGINA: 294 ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – 
FORMALIDADES: CONSEQUÊNCIAS. 

1.Repudia-se o formalismo quando é inteiramente desimportante para 
a configuração do ato. 2. Falta de assinatura nas planilhas de proposta 
da licitação não invalida o certame, porque rubricadas devidamente. 
(...) 4. Recurso provido.  

“MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – LICITAÇÃO – 
INABILITAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELO 
EDITAL – APRESENTAÇÃO DE OUTRO. TAMBÉM ADMITIDO PELO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E QUE ATENDE AO OBJETIVO DA 
EXIGÊNCIA – BUSCA PELA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA 
ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.  

Na espécie, não há que se falar em violação ao princípio da vinculação 
ao edital, porquanto a certidão apresentada satisfaz plenamente a 
exigência do edital, bem como atende à previsão do art. 31, II da lei nº 
8.666/93. Não obstante o princípio da vinculação ao edital, a análise do 
caso concreto deve ser realizada com atenção ao princípio da 
razoabilidade, tendo em vista o objetivo da licitação, que é selecionar 
a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Nesse sentido, 
“as regras do edital de procedimento licitatório devem ser 
interpretadas de modo que, sem causar qualquer prejuízo à 
administração e aos interessados no certame, possibilitem a 
participação do maior número possível de concorrentes, a fim de que 
seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa 
(STJ, MS nº5606/DF, Min. José Delgado, j. 13.5.98).” (ACMS nº 
2006.036473-7, Des. Francisco Oliveira Filho).”  

Outrossim, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 
3º e 41 da Lei nº 8.666/93), via de regra, os licitantes devem apresentar documentação 
capaz de refletir, desde logo, o atendimento das condições estabelecidas pela 
Administração no edital. No entanto, tendo como finalidade privilegiar a competição 
mediante a manutenção na disputa de licitantes que tenham entregue documentação 
omissa/incompleta, a Lei de Licitações legitima a realização de diligências. 

Nesse sentido, o art. 43, § 3º, da Lei de Licitações estabelece que é “facultada à 
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 
da proposta.” 
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De modo que tal premissa também está prevista no Edital de Chamamento nº 019/2020, 
em seu item 5.2, inclusive, essa nobre Comissão usou de tal prerrogativa apenas para 
02 (duas) concorrentes. Logo, não usar de tal prerrogativa nos apontamentos que 
culminaram na desclassificação da Recorrente trata-se de medida desproporcional e 
desarrazoada. 

À luz desse dispositivo, caberá à Administração solicitar maiores informações a 
respeito do documento apresentado, quando este, por si só, não for suficiente para 
comprovar o atendimento das condições fixadas no edital, a saber: 

“5.2 Regras Procedimentais Complementares: 

...omissos... 

II - Promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar 
a instrução do processo de Chamamento Público, no prazo 
determinado, pela Comissão ou por determinação do Secretário 
Municipal de Saúde, em qualquer fase do Chamamento Público, 
vedada a criação de exigência não prevista no Edital, sob pena de 
desclassificação/inabilitação; 

III - Saneamento de falhas, desde que, a critério da Comissão 
Especial de Chamamento Público, os elementos faltantes possam ser 
apresentados no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de 
inabilitação do proponente e aplicação da multa prevista no Edital; 

IV – Permissão para saneamento de erros materiais irrelevantes, 
mediante ato motivado da Comissão Especial de Chamamento 
Público;” (sic) 

Inclusive, nada obsta que, nesta etapa de diligência, sejam juntados outros 
documentos que esclareçam ou complementem as informações constantes daqueles 
apresentados originariamente pelo licitante. 

Todavia, é importante compreender que os documentos e as informações posteriores 
não podem corresponder a dados inéditos no certame. É preciso que se restrinjam a 
esclarecer e a complementar as informações que já foram apresentadas 
tempestivamente pelo licitante, conforme se vê no presente caso, em que as razões 
aqui apresentadas referem-se tão somente a complementos da documentação 
anteriormente apresentada. 

Enfim, sabe-se que o exercício da atividade em comento (diligência) não é dos mais 
simples. Justamente por isso, é importante que a Administração avalie a solução a ser 
adotada caso a caso, ponderando sempre à luz dos princípios da razoabilidade, da 
proporcionalidade e da finalidade, o que se verifica no caso concreto. 

Ora, o instituto da licitação constitui-se num procedimento administrativo tendente a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública na contratação de 
quaisquer serviços. Por óbvio, quanto mais participantes houver, maiores e melhores  

 

D4Sign 82cfc1c1-da8b-4e36-b576-cac18a92270a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 

serão as possibilidades da Administração firmar contratos que atendam os seus 
interesses, e de consequência, o interesse público. 

Assim sendo, a Recorrente alerta essa d. Comissão para o fato de que não pode ser 
imposta a licitante, nova obrigação sem respaldo legal, não prevista pela Lei 8.666/93 
e repudiada pela jurisprudência e doutrina pátrias, pois a documentação anexada a 
sua pasta de documentos para Habilitação atende a todas as exigências  

legais possíveis, tendo sido apresentada tempestivamente dentro do envelope de 
documentos de habilitação, com validade e valores corretos, a qual produz eficácia 
imediata, não necessitando ser convalidada nem confirmada por qualquer outro 
documento para ser apta a produzir efeitos, pois a mesma garante seus efeitos por si 
só. 

Portanto, não sendo outro o motivo que alicerçou a decisão de desclassificar a 
Recorrente, sendo que tal equívoco restou esclarecido, postula-se por direito e justiça 
a reforma daquele entendimento para classificá-la, e, por conseguinte, prosseguir no 
certame em comento. 

6.0 – CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, a Recorrente vem requerer o acolhimento das preliminares acima 
arguidas, em especial, a nulidade do parecer e, em consequência, do procedimento, 
ante a ausência de regular instrução do feito, para oportunizar a defesa da proponente 
dos itens que causaram a sua desclassificação, bem como dos demais concorrentes, e, 
no mérito, que seja provido o presente recurso, para reformar o parecer, 
classificando a Recorrente nos moldes do Edital de Chamamento Público n.º 019/2020, 
declarando-a vencedora do certame, ante a observância aos princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade, bem como da competitividade e melhor proposta, 
estes abalizadores dos Certames Licitatórios promovidos pela Administração Pública, 
por se tratar de matéria de direito, como já bem fundamentada nos fundamentos 
jurídicos desta, por se tratar da mais cristalina JUSTIÇA e já pacificado principalmente 
pela jurisprudência pátria e acolhida pelas melhores doutrinas aqui abalizadas.   

Nestes termos, 

Pede Provimento. 

Salvador, 03 de Novembro de 2021. 

 

 

KAMYLA OLIVEIRA BORGES BASTOS 

Gerente Operacional 
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19 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 03 de novembro de 2021,

22:26:28

CHAMAMENTO PUBLICO Nº19 pdf
Código do documento 82cfc1c1-da8b-4e36-b576-cac18a92270a

Assinaturas
Kamyla Oliveira Borges Bastos
gerop.bahia@isac.org.br
Assinou como parte

Eventos do documento

03 Nov 2021, 22:05:12
Documento 82cfc1c1-da8b-4e36-b576-cac18a92270a criado por MATTEUS MARQUES RIBEIRO (Conta
a27db2c8-3dbb-444d-af94-9846935f5284). Email :contratos@kairoscare.com.br. - DATE_ATOM:
2021-11-03T22:05:12-03:00

03 Nov 2021, 22:05:59
Assinaturas iniciadas por MATTEUS MARQUES RIBEIRO (a27db2c8-3dbb-444d-af94-9846935f5284). Email:
contratos@kairoscare.com.br. - DATE_ATOM: 2021-11-03T22:05:59-03:00

03 Nov 2021, 22:19:49
MATTEUS MARQUES RIBEIRO (Conta a27db2c8-3dbb-444d-af94-9846935f5284). Email:
contratos@kairoscare.com.br. ADICIONOU o signatário gerop.bahia@isac.org.br - DATE_ATOM:
2021-11-03T22:19:49-03:00

03 Nov 2021, 22:19:53
MATTEUS MARQUES RIBEIRO (Conta a27db2c8-3dbb-444d-af94-9846935f5284). Email:
contratos@kairoscare.com.br. REMOVEU o signatário gerop.bahia@isac.org.br - DATE_ATOM:
2021-11-03T22:19:53-03:00

03 Nov 2021, 22:23:26
MATTEUS MARQUES RIBEIRO (Conta a27db2c8-3dbb-444d-af94-9846935f5284). Email:
contratos@kairoscare.com.br. ADICIONOU o signatário contratos@kairoscare.com.br - DATE_ATOM:
2021-11-03T22:23:26-03:00

03 Nov 2021, 22:23:31
MATTEUS MARQUES RIBEIRO (Conta a27db2c8-3dbb-444d-af94-9846935f5284). Email:
contratos@kairoscare.com.br. REMOVEU o signatário gerop.bahia@isac.org.br - DATE_ATOM:
2021-11-03T22:23:31-03:00
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