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EXMº SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÃO – COPEL DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. 

 

 

 

 

Referente ao chamamento público  nº 019/2020 (UPA-San Marcos) 

 

 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA 

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR (IBDAH), pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, inscrito no CNPJ n° 07.267.476/0001-32, situado na Avenida Luiz Tarquínio, 

2576 , Ed. Vilas Business, sala 503, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.709-190, 

endereço eletrônico:  Isan.lima@limaelimaadv.com.br, neste ato representado por seu 

procurador e credenciado , Isan Almeida Lima,  nos termos da procuração e 

credenciamento já anexos aos autos, vem com fundamento no item 7.2, do edital, e art. 109 

Lei nº. 8.666/93, da apresentar o presente 

RECURSO  

referente  a decisão acerca do julgamento das propostas do Chamamento em epígrafe, pelos 

motivos e razões que a seguir expõe e requer. 

I – DA TEMPESTIVIDADE. 

01) Publicada a notificação no Diário Oficial do dia 27.10.2021 (quarta-

feira), o prazo de 5 dias úteis para apresentação da defesa teve como termo inicial o dia 

28.10.2021 (quinta-feira). 

02) Considerando que o dia 29.10.21(sexta-feira), foi feriado dedicado ao 

servidor público,  bem como, que o dia 02.11.21  (terça-feira) foi feriado nacional dedicado ao 

dia de finados o  prazo teria como termo final 05.11.2021 (sexta-feira). 

mailto:Isan.lima@limaelimaadv.com.br
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03) Ocorre que o expediente das repartições do Município foi suspenso no 

dia 01.11.2021, segundo o Dec. Municipal 34.630/21: 

Art. 1º Ressalvados os serviços públicos cuja prestação não admita 

interrupções, o expediente nas repartições públicas municipais no dia 

29 de outubro de 2021 será suspenso, sendo considerado ponto 

facultativo, em virtude das comemorações do Dia do Servidor Público. 

 

Art. 2º O dia 01/11, também suspenso, será cumprido por 

compensação, mediante acréscimo de uma hora na jornada mensal de 

trabalho nos dias úteis antes e/ou após as datas citadas, de acordo 

com Instrução Normativa a ser expedida pela Secretaria Municipal de 

Gestão - SEMGE. 

 

Art. 3º O disposto nos arts. 1º e 2º deste Decreto não se aplica à 

Secretaria Municipal da Saúde, cujo funcionamento será definido pelo 

titular da pasta. 

04) Assim, considerando a suspensão no dia 01.11.21 (segunda-feira), o 

termo final será o dia 08.11.21 (segunda-feira), considerando que não existe expediente 

administrativo no sábado e domingo, dias 06 e 07.11.21. 

II – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

05) A Comissão Julgadora após análise das propostas de preços considerou 

classificadas a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 

ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE e INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE E PROMOÇÃO 

SOCIAL – INSTITUTO PROVIDA.  

06) Decidiu também pela  desclassificação do IBDAH , ora recorrente, e  

outros proponentes , conforme transcrito abaixo: 

Diante o exposto, a Comissão Especial de Chamamento Público, à luz da 

legislação pertinente, bem como dos princípios que regem o 
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procedimento de Chamamento Público, RATIFICA, com os fundamentos 

espraiados na fundamentação da presente decisão, 

independentemente de transcrição, a desclassificação das entidades a 

seguir nominadas: a) INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA – ISAC; b) 

INSTITUTO 2 DE JULHO – PROJETOS, PESQUISAS E INTERVENÇÕES PARA 

O DESENVOLVIMENTO HUMANO; c) SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

OLIVEIRA DOS CAMPINHOS – INSV – INSTITUTO NOSSA SENHORA DA 

VITÓRIA; d) INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA 

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR – IBDAH. Outrossim, declaramos 

classificados o ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA 

UBAÍRA – S3 ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE e INSTITUTO DE 

ASSISTENCIA À SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL – INSTITUTO PROVIDA, 

nesta ordem, nos termos e valores expostos no item anterior, 

determinando, por consequência, imediata publicação do presente 

resultado no Diário Oficial do Município. 

 

III - DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O IBDAH  

07) A Proposta apresentada pelo IBDAH foi desclassificada sob as seguintes 

alegações: 

“A contrário sensu não identificamos possuir tal certificação (CEBAS) 

as Organizações Sociais: INSTITUTO 2 DE JULHO – PROJETOS, 

PESQUISAS E INTERVENÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS – INSV 

– INSTITUTO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, INSTITUTO DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL – INSTITUTO PROVIDA e 

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 

HOSPITALAR - IBDAH. [...] 

Em que pese ao Parecer de Saneamento do INSTITUTO BRASILEIRO DE 

DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR – IBDAH, 
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entendemos que a referida entidade apresentou nova Proposta 

Orçamentária, notadamente quanto a isenção tributária e inclusão 

do CEBAS, alterando significativamente o valor no montante de R$ 

222.870,27 para R$ 52.600,00, a título de A.3 Encargos Sociais 

Incidentes sobre a Remuneração, o que resulta em uma diferença de 

R$ 170.270,27, do Quadro Orçamentário Analítico. Ademais, em 

análise da planilha de Quadro de Encargos Sociais e Trabalhistas, 

registra-se ainda a alteração do Grupo A no percentual de 13,8% para 

8,0%. Registra-se, ainda, a manutenção da inclusão das rubricas C.17 

a C.23 do Quadro Orçamentário Analítico. Nestes termos, por tratar-

se de vício insanável, a Comissão decidiu pela desclassificação da 

Entidade por descumprir o item 4.4.3, alínea “b” e “d” da Seção B do 

Edital” 

 

08) O IBDAH foi desclassificado pela Comissão, por descumprir as alíneas 

“b” e “d” do item 4.4.3 do Edital, que assim dispõem: 

4.4.3 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, com a previsão de todas e 

quaisquer despesas necessárias ao fiel cumprimento do contrato a ser 

celebrado, inclusive todos os custos com material de consumo, 

salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 

pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de 

qualquer natureza, materiais empregados, incluindo ferramentas, 

utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, impostos, 

taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou 

indiretamente, se relacionem com as obrigações contratuais, na forma 

do Anexo VI: 

 a) Quadro orçamentário sintético; 

 b) Quadro orçamentário analítico;  

c) Quadro detalhado de despesas de pessoal; 
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d) Quadro de Encargos Sociais e Trabalhistas. 

09) Assim, em resumo, a Proposta apresentada pelo IBDAH foi a 

desclassificada pela Ilustre Comissão com base nas seguintes alegações: 

Ausência de CEBAS; 

Alteração do percentual a título de encargos na proposta; 

Manutenção das rubricas c.17 a  c.23 no quadro analítico. 

 

10) As alegações invocadas para a desclassificação são absolutamente 

improcedentes como será demonstrado. 

III.a) - Da suposta ausência de CEBAS 

11) Os dispositivos citados como infringidos não fazem referência ao CEBAS. 

12) Contudo, sustenta a Comissão julgadora que realizou consulta ao 

SISCEBAS para verificar se as proponentes eram portadoras do Certificado de entidade 

Beneficente de Assistência social. Aduz ainda, que ao consultar, não identificou o IBDAH como 

uma das certificadas. 

13)  O parecer, em que pese publicado recentemente, é datado de 

22.09.2021: 

 

 

 

14) O IBDAH apresentou sua proposta no dia 23/04/2021, como 

determinado no item 9 do preâmbulo do  Edital. 



   

 
IBDAH – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar CNPJ Nº 07.267.476/ 0001-32- Av. 

Luiz Tarquínio Pontes, 2.576 sala 503, CEP 42.709-190, Buraquinho – Lauro de Freias –Bahia Tel.: (071) 3241-2346 

 

15) Segundo o edital, as condições de habilitação e classificação devem ser 

julgadas com base na data da apresentação da proposta.  

16) Juntamente com a proposta, o IBDAH apresentou a cópia do CEBAS que 

estava dentro do prazo de validade (08/10/21). 

17) Desta forma,  houve um equívoco na verificação da informação sobre 

ser o IBDAH detentor de CEBAS. 

18) De modo a esclarecer qualquer equívoco, foi solicitado  ao setor 

competente do Ministério da Saúde, por meio da  Diretora do Departamento de Certificação de 

Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, Dra. Adriana Lustosa Eloi Vieira (doc.1), 

declaração acerca da situação da instituição junto ao cadastro de entidades beneficentes, 

confirmando a situação regular do IBDAH: 
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19) Assim, provado está que o IBDAH, é possuidor da Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS e que tal certificado estava dentro do prazo 

de validade na data de apresentação da proposta. 

20) Determina a Lei federal 12.101/09 que o CEBAS continuará válido até a 

data da decisão sobre o pedido de sua renovação, ao dispor: 

“Art. 24.  Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo 

cumprimento das condições que ensejaram a certificação da entidade 

como beneficente de assistência social, cabendo-lhes confirmar que 

tais exigências estão sendo atendidas por ocasião da apreciação do 

pedido de renovação da certificação. 

§ 2o  A certificação da entidade permanecerá válida até a data da 

decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente 

apresentado.” 

21) O IBDAH requereu tempestivamente a renovação da data de validade 

do seu CEBAS, que permanece válido como atestado pelo próprio Ministério: 
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22) Destarte, provado está que o IBDAH é titular de CEBAS válido também 

na presente data. 
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23) Diante do exposto, a decisão da Ilustre Comissão deve ser reformada 

para considerar o IBDAH titular de CEBAS válido, como determina expressamente a Lei 

12.101/2009 (§§ 1º e 2º do art. 24). 

III.b) - Proposta Orçamentária. 

24) Alegou a comissão em seu parecer para desclassificar a Recorrente: 

“[...]a referida entidade apresentou nova Proposta 

Orçamentária, notadamente quanto a isenção tributária e 

inclusão do CEBAS, alterando significativamente o valor no 

montante de R$ 222.870,27 para R$ 52.600,00, a título de A.3 

Encargos Sociais Incidentes sobre a Remuneração, o que resulta 

em uma diferença de R$ 170.270,27, do Quadro Orçamentário 

Analítico. 

25) A Ilustre Comissão Julgadora através do despacho proferido em   

10/08/2021, solicitou a todos os licitantes o saneamento das propostas, ao dispor: 

 

26) Ao realizar o saneamento da proposta solicitado pela Ilustre Comissão, 

o IBDAH mantendo o valor global da proposta, realizou a adequação dos valores analíticos 

inclusive aos benefícios decorrentes do CEBAS. 

27) Frise-se que desde a primeira apresentação o IBDAH sinalizou a 

existência de isenção tributária: 
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28) Em verdade, o que se procedeu foi apenas o saneamento de situação 

apontada pela comissão quando a divergência, sendo, portanto, passível o saneamento, desde 

que mantido o valor global da proposta, tal qual foi permitido para todos os demais licitantes 

em relação a itens individuais da proposta. 

29) Atendendo a solicitação da Comissão, o IBDAH apresentou novos 

quadros analítico e sintético, os quais também, atendem aos itens “a” e “b” do item 4.4.3 do 

Edital. 

30) Diante do exposto, tendo apresentado tempestivamente no período 

concedido para o saneamento,  o quadro analítico de acordo com as exigências constantes do 

edital (item 4.4.3 “a” e “b”, a decisão que desclassificou o IBDAH deve ser reformada para 

declarar a classificação do IBDAH também quanto a este item. 

 

III.b.1) Da alteração do percentual a título de encargos na proposta; 

 

31) O IBDAH a exemplo dos demais proponentes foi convocado para sanear 

a proposta apresentada, mantendo o  valor global da proposta. 

32) Nesse sentido, podemos citar a proponente PROVIDA, uma das 

entidades que foi considerada como classificada, que teve a possibilidade de,  no saneamento, 

alterar a previsão de salário base sem alteração do valor global, o que necessariamente, afetará 

os demais itens apresentados na proposta: 

 

 

33) Neste mesmo sentido, foi convocado o IBDAH para sanear a informação 

relativa ao quadro detalhado de despesas de pessoal do grupo A3 e da apresentação da isenção 

/imunidade tributária: 
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34) Nesta oportunidade, o IBDAH apresentou a nova planilha com  os 

encargos sociais no percentual de 32,0132%, com a seguinte composição: 

 

A.3: R$52.600,00  (8% DE FGTS X A REMUNERAÇÃO  DE R$657.500,03) 

+  

 A.4 (DESPESAS PREVISTAS DE PROVISIONAMENTO NOS ITENS B, C, D, 

E e F, NO IMPORTE DE 24,0132%) R$157.886,80 

= 

TOTAL DE ENCARGOS + PROVISIONAMENTO R$ 210.486,80 

(32,0132%). 

 

35) Alega a comissão julgadora que a entidade apresentou nova proposta 

orçamentária no que se refere a isenção e inclusão do CEBAS:  

[...]a referida entidade apresentou nova Proposta Orçamentária, 

notadamente quanto a isenção tributária e inclusão do CEBAS, 

alterando significativamente o valor no montante de R$ 222.870,27 

para R$ 52.600,00, a título de A.3 Encargos Sociais Incidentes sobre a 

Remuneração, o que resulta em uma diferença de R$ 170.270,27, do 

Quadro Orçamentário Analítico. Ademais, em análise da planilha de 

Quadro de Encargos Sociais e Trabalhistas, registra-se ainda a alteração 

do Grupo A no percentual de 13,8% para 8,0%. 
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36) Deve ser ressaltado que não se trata de nova proposta. Foi concedida a 

oportunidade a todos os licitantes sanearem suas propostas as exigências da Comissão. 

37) O saneamento se refere, nos termos pautados pela comissão, na 

adequação da proposta apresentada aos percentuais  de entidades possuidoras de isenção 

tributária, solucionando a divergência apontada pela comissão.  

38) O IBDAH realizou o saneamento da sua proposta mantendo a exigência 

constante do despacho ou seja a manutenção do valor global da proposta. 

39) Realizadas as adequações o seu julgamento deve ser realizado de forma 

independente sem qualquer comparação com a proposta anterior, mediante a possibilidade de 

saneamento concedida de forma isonômica a todos os proponentes. 

40) Vale ressaltar que o princípio da competitividade orienta a 

administração pública a alcançar a proposta mais vantajosa, não sendo permitida a adoção de 

medidas que comprometam o caráter competitivo do certame e caracterizem o afastamento de 

licitantes. 

41) Desta forma, até mesmo em relação a questões formais sobre alocação 

de despesas, sob pena de nulidade por violação ao art. 37, XXI, da CF, as exigências da proposta 

devem se limitar ao estritamente indispensável. 

42) Isso porque para que a Administração alcance o melhor contrato, é 

necessário que agentes públicos promovam uma ampliação razoável do acesso ao processo 

licitatório. 

43)  No mesmo sentido, tem entendido o Tribunal de Contas da União: 

Acórdão 1556/2007-Plenário (Sumário) “A restrição à competitividade, causada pela ausência 

de informações essenciais no instrumento convocatório, é causa que enseja a nulidade da 

licitação”.   

44)  O cumprimento desse princípio exige que não se peque pelo 

“formalismo”, consistente no apego exacerbado à forma e à formalidade, a implicar à absoluta 

frustração da finalidade precípua do certame, que é a de selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Administração Pública. 

45) Não são raros os casos em que, por um julgamento objetivo, porém, 

com apego literal ao texto da lei ou do ato convocatório, se excluem licitantes ou se descartam 

propostas que, potencialmente, representariam o melhor contrato para a Administração. 
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46) Para se evitar situações como essas no curso dos procedimentos 

licitatórios deve-se interpretar a Lei e o Edital como veiculando “exigências instrumentais”. 

47) Nesse sentido, leciona Marçal Justen Filho, que o certame não se presta 

a verificar a habilidade dos envolvidos em conduzir-se do modo mais conforme ao texto da lei, 

mas sim, a bem da verdade, a verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se sua 

proposta é satisfatória e vantajosa para a Administração1. 

48) As exigências devem ser úteis e indispensáveis à licitação, de modo a 

evitar que se desclassifiquem propostas, quando diante de simples omissões ou irregularidades 

na documentação ou proposta que, por sua irrelevância, não causem prejuízo à Administração 

ou aos licitantes2. 

49) No presente caso, o edital é claro em afirmar que o Recorrente será 

responsável por todos os custos e encargos tributários. 

50)  Logo, em sendo mantida o preço global final, não há prejuízo a qualquer 

dos licitantes ou à administração pública. 

51)  Notadamente, diante da posição pacífica do Supremo Tribunal Federal, 

que já decidiu que “Em direito público, só se declara nulidade de ato ou de processo quando da 

inobservância de formalidade legal resulta prejuízo”3. 

52) A título de esclarecimentos apenas, a diferença de valores apontada 

entre a  previsão dos encargos sociais apresentada por primeiro e a apresentada no momento 

do saneamento se deveu a um erro de fórmula que não excluiu as despesas de provisionamento. 

53) Uma vez que, a todos os proponentes foi oportunizado alterar valores 

da composição de itens individuais da proposta, como salários, custos de adicionais, entre 

outros exemplos, é imperioso também acatar a correção de erro material lançado na proposta 

anterior e saneável na presente oportunidade, mantido o valor global. 

54) Contudo, de modo a auxiliar a comissão na compreensão da proposta, 

encaminha planilha detalhada da composição dos encargos: 

 

 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11. ed. São Paulo: 

Dialética, 2005, pg.60. 
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34ª Ed.; Malheiros. São Paulo. 2008, pg. 

276 
3 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários... 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005, citando MS nº22.050-3, T. 

Pleno, rel. Min. Moreira Alves, j. 4.5.95, v.u. DJ de 15.9.95. 
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55) Mantido o valor global da proposta, deve ser reformada a decisão para 

classificar o proponente IBDAH.  

III.b.2) Dos elementos de despesa do grupo C; 

56) No que tangem os elementos de despesas previstos no grupo C, o 

IBDAH foi intimado para justificar as rubricas nos seguintes termos: 

 

“Justificar a inclusão de novas rubricas no Grupo C – Serviços de 

Terceiros (C.17 a C.29) pois, a maioria se elegíveis, são consideradas 

como custos compartilhados da matriz, que deveriam constar no Rateio, 

que não devem ultrapassar 2,5% do valor do contrato.” 

57) Diante disso, o IBDAH apresentou nova proposta deslocando para o item 

D , rateio as atividades que poderiam ser interpretadas como custos compartilhados da matriz: 
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58) Foram mantidos assim, no item C, os custos que na forma que foi 

justificada na manifestação são EXCLUSIVOS da unidade, abaixo demonstrados: 

 

 

59) Ora, os serviços apontados são indubitavelmente vinculados 

exclusivamente à unidade. Inclusive são despesas necessárias, que devem estar previstas no 

preço.   

60) O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC2015, aplicável 

subsidiariamente aos processos administrativos, inclusive os procedimentos licitatórios e 

chamamentos públicos, impõe a qualquer órgão julgador o dever de consulta e esclarecimento, 

indicando de forma clara quais o itens que devem ser objeto de saneamento e o modo como 

deverá ser saneado. 
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61) Ressalte-se que a comissão ao informar que a maioria dos itens se 

elegíveis seriam rateio, não indica de forma precisa quais itens não aceitaria. 

62)  Mais ainda, indica que há itens dentre os elencados que são elegíveis a 

estas despesas.  

63) Uma vez que inclusive há a previsão no edital da coluna outras despesas, 

o que admite que sem qualquer tipo de punição possa o proponente lançar despesas não 

previstas originalmente pela comissão em seu modelo base, há que se reconhecer a 

regularidade da adequação dos itens indicados entre c.17 e  c.23 na proposta.  

64) Desclassificar uma proposta financeira por este tipo de formalidade , 

fere o princípio constitucional isonomia entre os licitantes e principalmente o princípio da 

proposta mais vantajosa eu é o objetivo da licitação.  

65) Deste modo, sob pena de ferir tanto os princípios norteadores deste 

edital, assim como o princípio da isonomia e da busca da proposta mais vantajosa, a Proposta 

do IBDAH deve ser classificada. 

 

IV – DA REFORMA DA CLASSIFICAÇÃO DOS DEMAIS  PROPONENTES. 

IV.A)  S3 SOLUÇÕES – APMIU  

 

66) A Comissão julgou classificada indevidamente a S3 Soluções. 

67) A comissão no julgamento realizou a seguinte interpretação acerca dos 

atestados apresentados pela proponente: 
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68) Consoante previsto no edital, a nota de experiência é atribuída 

conforme a unidade hospitalar: 
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69) Inclusive , é sinalizado que,  no caso de apresentação de mais de um 

atestado em tempo concomitante de experiência de mesma tipologia, deverá ser considerado 

o de maior duração. 

70) Contudo, a comissão registrou o atestado 4, que tem experiência de 

apenas 6 meses como sendo de 25 meses, e atribuiu 2 pontos: 

 

71) Data vênia, caso adotado o critério pela comissão de análise por 

atestado, a experiência do atestado 4 sequer pode ser considerada, pois inferior a 6 meses. 

72) Ademais, as experiências registradas nos atestados 1,2,3 e 4, são 

referentes a mesma unidade, a qual pertence a própria proponente, mediante celebração de 

credenciamento sequencial com o Estado da Bahia, razão pela qual, por se tratar da mesma 

unidade e em período concomitante sequencial, as experiências  dos atestados poderiam ser no 

máximo somadas, enquadrando-se na pontuação máxima de fator 4, e não o total de 8 pontos 

, tal qual  definido pela comissão. 

73) Caso contrário haverá bis idem, pois uma mesma experiência, de uma 

mesma unidade, caso repartida em vários atestados, será capaz de “driblar” o limitador 

estabelecido no próprio edital. 

74) Por essa razão, requer a reforma da decisão para um nota máxima 

possível de 4 pontos, levando em consideração a soma das experiências concomitantes de 

mesma categoria.  

 

ATESTADO/UNIDADE

INÍCIO 

REGISTRADO 

ATESTADO

TÉRMINO 

REGISTRATADO 

ATESTADO

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA EM 

MESES(CORRETO)

TEMPO 

CONSIDERADO 

COMISSÃO

ATESTADO 1(HOSPITAL GERAL UBAIRA) 12/12/2011 12/11/2014 35 35

ATESTADO 2 (HOSPITAL GERAL UBAIRA) 13/11/2014 14/11/2015 12 12

ATESTADO3(HOSPITAL GERAL UBAIRA) 17/12/2016 16/12/2017 12 24

ATESTADO 4(HOSPITAL GERAL UBAIRA) 15/06/2018 16/12/2018 6 25
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IV.b) - PROVIDA  

 

75) A comissão na análise dos atestados apresentados pela PROVIDA 

consignou a seguinte atribuição: 

 

 

76) Contudo, tal atribuição foi realizada em desacordo com o edital. 

77) O instrumento convocatório é claro em dispor que, no caso de 

apresentação de mais de um atestado em tempo concomitante de experiência de mesma 

tipologia, deverá ser considerado o de maior duração. 

 

 

78) O atestado 1 trata de experiência de período concomitante e de mesma 

tipologia (UPA) tanto da previsão no atestado 2 , quanto na do atestado 3 , devendo ser 

considerada exclusivamente a de maior período, qual seja , o atestado 3. 

ATESTADO/UNIDADE

INÍCIO 

REGISTRADO 

ATESTADO

TÉRMINO 

REGISTRATADO 

ATESTADO

TEMPO CONSIDERADO 

COMISSÃO

ATESTADO 1(UPA PORTE IIII MARACANAU) 05/10/2017 26/03/2020 29

ATESTADO 2 (HOSPITAL HMTF, UMMI E UPA PORTE II)16/04/2016 30/04/2017 12

ATESTADO3(HOSPITAL DOCENTE E UPA) 06/09/2016 07/06/2020*** 45

***OBS: DATADO 15/05/2020
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79) Por sua vez,  o atesado 2 trata de experiência de período concomitante 

e de mesm tipologia (hospital), já considerada n o atestado 3, inclusive com maior período. 

80) Assim, requer a revisão da nota de atestados atribuída para 

desconsiderar a pontuação atribuída nos atestados 1 e 2, eis que concomitante e de mesma 

tipologia e considerada exclusivamente a  pontuação do atestado 3, com nota máxima possível 

de 3 pontos.   

V - CONCLUSÃO 

Diante do exposto, na certeza de que esta Ilustre Comissão realizará o julgamento com total 

independência e justiça, o Recorrente requer: 

a) O conhecimento do presente RECURSO com efeitos hierárquico e suspensivo nos termos 

dos §§ 2º e 4º do art. 109 da Lei 8666/93, para no mérito reformar a decisão proferida e: 

a.1)   julgar como classificada a proposta do IBDAH; 

a.2)  rever a nota atribuída aos proponentes S3 e PROVIDA ; 

b) Caso a Comissão a Comissão assim não entenda, que encaminhe o processo a apreciação 

superior com os efeitos de recurso hierárquico; 

c) Que por se tratar de questão jurídica, seja ouvida a Procuradoria Geral do Município, que 

detém o monopólio da assessoria jurídica do Município (lei orgânica e Constituição Federal), 

sob pena de nulidade da decisão. 

d) Devolução de prazo para manifestação da Recorrente, caso qualquer novo documento seja 

juntado ao presente processo; 

 

Salvador, 05 de Outubro de 2021. 

 

Nestes Termos, 

Pede deferimento, 

 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar – IBDAH 

Isan Almeida Lima - PROCURADOR (CREDENCIADO) 

OAB/BA 26.950 
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Anexos 

1. Declaração CEBAS 
2. Planilha encargos 
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