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ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N. 

019/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - BA 

REI?: Recurso Administrativo em face de decisan da Comissão de 

Seleção sobre a etapa de avaliação de Propostas de Trabalho das 

Organizações Sociais concorrentes, nu ambito do processo 

administrativo n." ARS712020, referente ao Clumarnento Público n." 

19/2020. 
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O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL — PROVIDA, pessoa 

jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrito no CAP1 mb o n." 07.466.2214/0001-10, com sede â 

Rua Maria Isabel, n." 332, Centro, Lauro de Freitas. Estado da Sabia, CEP n.° 42700-o00, representado por 

sua Diretora-Presidente., Sra. CDrice Pitanga Diniz Guerra, brasileira, médica inscrita no CRM sob o n." 

2251. com  endereço profissional nu mesmo local acima registrado. vem. tempestivamente. com  espeque no 

item 7.2 do edital da Chamamento Pnblico o° 19:2010, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, cm 

impugnação de decisão prolatada pela Comissão de Seleção, conforme as razões recamais abaixo 

delineadas. 

I. DA TEMPF,STIVIDADE 

Inicialmente, ressalte-se a tempesdvidade destas rudes seminais, 
	 derme do prazo 

fetrunal consignado no hem 7.2 do Edital do Chamamento Público n/' 19/2020 

Isto porque a decisão recorrida foi publicada no Diário Oficial do Poder Executivo Municipal em 

27 de outubro de 2021. Logo, considerando a metodologia de contagem de prazos processuais estabelecida 

rio art. 110 da Lei federal n." 8.665/93, percebe-se que o prato remiti] espolarnini no dia 05 do mias de 

novembro. 

Vale salientar, a bem da devida cautela, que o an. 110 do diploma legal supracitado constitui 

nomta geral', vide art. I° da lei ng 8.656/93. Tais normas são aplicáveis a qualquer processo administrativo 

competitivo que vise á celebração de contrato com o Poder Público, sobretudo em razão do fato de que não 

há norma em sentido diverso que tenha sido estabelecida na legislação municipal ou no próprio edital do 

Chamamento Público. 

Desse modo. pede-se pela recepção e julgamento deste recurso, porque tempestivo. 

2. DAS RAZÕES RECURSAIS 

2.I Da Devassaria Desconsideração de um atestado inválido da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A 

MATERNIDADE E INFÂNCIA IMAillA -53 ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE. 

' CS a definição solire as matérias que são objeto de nomes gerais: Moda matéria que extravase o interesse 
Grçonserito de ama entidade restadual, em face da Unita municipal, em face do Esiado) uu porque é comum (todos 
ié 	mcm 	rores / 	p ti 	I 	fp Ing' , 	caiu ca 	. p rf I ' d s 	" 
engendradam conflitos ou dificuldades no intercâmbio nacional, constitui matéria de norma geral" (FERRAZ 
RillatOR, Téret Sampaio. Nomes Gerais o dompeténcia continente uma análise de lin. 24 da Con si PUiçãO 
Federal In: Revista Trimestral de Direito Público, n." 07, Sr, Paulo M1lheire9 p 191 
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Acerca das documentos integrantes da Proposta de Trabalho apresentados pela ASSOCIAÇÃO 

DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UTIAIRA - 53 ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES 

EM SACDE. Comissão de Seleção optou por considerar válido o Atestado de Capacidade Técnica de 
número 04. 

Ressalto entretanto, 	atividade do presente instrumento convocatório, no trecho em que este 
solicita que não serão aceitos atcsados com perlado válido menor de 12 meses, leia-se: 

Destarte, para que a concorrente seja considerada habilitada e mereça Possuir os pontos (02) 
relativos a um atestado de capacidade a mesma deveria ter apresentado o referido documento com o pravo 

válida conforme exige o instnunento convocatório, o que não acontece no caso do atestado de número 04. 

Evidencia-se o aparente equivoco cometido por esta Comissão ao validar tal atestado, quando ao analisar os 

demais documentos relacionados à Proposta de Trabalho que foram declarados inaptos par esta Comissão, 
observa-se que o Atestado e 04. foi acena erroneamente, uma vez que o referido documenta não possui 

um período de validade compatível com o solicitado em edital, sendo este. por sua vez, válido pelo perlado 

de 15/06/2018 a 16/12/2018, conforme podemos constatar abaixe: 

1  4 Ates1.1de de Capaeldads TBalea emrbdo 
Dela suroana o Saude  OD  Estado da 
Balira/8E8AB 11411a 1/10d11420  de seeaf o's 
issmenriais se Mêdia  4 alta  21211151•1111/41 
2tenomente 	hospdaeir 	atendnieMo 
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ARRUA/dal/a MiRele 	 - 80.112211 Geral d 
U1412.. Con1tiltO n 05212018, nO parlada da 
1511:W201e 	R 	16/12/20* 	datado 	de 
1)107.2010 
T^T AI 14{"T e 

Logo, caso esta Comissão decida por não retirar os do a pontes relativos ao atestado supracitado, 

estará indts de encontro ao Edital, instrumentu esse ao qual a administração pública também se vincula, 
sendo um ato manitbaamente ilegal. 

Neste sentido, verifica-se ainda que as atestados de número 05., 06, 09 e 10 não foram aceitos sob a 
jus 	'cativa de que os referidos atestados possuem validade inferior a um ano, conforme se verifica abaixo: 

RuuMarie Pela{ na Centro- Lauro& Frelzuven 
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1. Atestado de Capandmie inflita emnee peLa Secretarie az Sodde no Entalo do 
OarmISESAB 	peia 	produçâo de 	veremos assleenoall Ga 	mede e 	ana 
canpmedade ainnownemo nosprtalor alendfnece9 Nmdilaional ateramenio em 
monto atencilmenw mend mento de unifenuasinderenciada ou radl e Safem de 
Apoie Daccndsted e terapimoo iSAD-n. na Unbeade ApMantlfarra - Hespilai 
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Gral 0e Lean- 	Contra 	n1  052:2012. no parindo de 15.000018 a in/12.2010 
datado170170311 

5.Aleflad0 de Capacidade Técnica eme* pala nammeeni Municçal de San da 
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7  Amstmo de Capaadade recama ocrunso peia Seifelocia Munkfial de Saúde oa 
encenara ao SeivociorMA ene nem% na Unidade rapenaizacia suarenta ve 
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pommtimme 30040019 a 9107r202n da11d0 0.0110n/202D 

6 Ac 	de atado 	Caolcidane Tecnna emitido pela nen/Mana Mentipal de saisie da: &eme  
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Premem" do SaluderflA pela gestão 	t*co,,,feiffilfles 
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9  Vazam ac (9pacidade faceta oinfecio pela Secretaria Mururé de same o 
preleva  cio Savaelen49 Pela geS00  na 1.1  lazle Co 13  fona, alerçallatalleaL291 cie 
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,, e1.4 Colmate 	' 31912020 desde 2N06T.7020 aio a mesenie dota. datado de 
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In  arcace de Capacidade -reforce macia pele Secletela 10.010pal de saúde 
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Pm1bdeimarse* t=r,.. de RUO. COMIAM M2280020 deadê 151010020, Men vcafeciade lel Mas. datada 

de 10M11/2020 

Sabendo disso, tabe o questionamento: em que sentido o at siado de número 04 difere dos demais 

que foram desconsiderados por esta comissào a ponto de ser aceita e validado? Não se sustenta o fato de 

que a norma fora aplicada para os atestados PS, 06, 09 e 10 e não f ra aplicada para o atesrado de número 
04. 

Isto posto, faz-se impreacindivel uma ouve análise e revisão por essa comissão quanto aos pontos 

concedidos ãos ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA -'53 

ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE e que se decrete a supressão dos dois pontas referentes ao 
atestada aceito de forma ilegal 

3. CONCLUSÃO 

Do CepfMt0, 0  Instituto PROVIDA requer o recebimento destas razões recursais, parque 
tempestivas e plenamente admissiveis, bem corno a seu provimento, para que a licitante ASSOCIAÇÃO 

DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA CHALRA - S3 ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM 

SAÚDE lenha a suprimidos 2 pontos, em razão da inadequação do atestado de capacidade técnica n°04. 

relu" De Lauro de Freitas para Salvador, 	 Mia, ato 04 de novembro de 2021. 
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INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL— PROVI')   
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