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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR — BANIA 

COPTO - ~CE D4* 1491°)°  
4 

ICIÇVSSIntel  

kg4d° 	9%‘44- 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVE1‘12;c"  DOS CAMPINHOS — 

INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA/INSV, pessoa jurídica de direito 

privado sem fins lucrativos, com sede na R. Coronel Sebastião Dias, s/n, Oliveira dos 

Campinhos, Santo Amaro, Bahia, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o número 

13.824.560/0001-02, através de seu representante legal, VALERIANO JOSÉ DE FREITAS 

NETO, brasileiro, casado, portador do RG n°. 0249062550, expedido pela SSP/BA, 

devidamente inscrito no CPF/MF, sob o n° 438.205.495-87nos autos do Chamamento 

Público 013/2020  cujo objeto é a SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM 

FINS LUCRATIVOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 8.631/2014, 

REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL N° 28.232/2016 (ALTERADO PELO 

DECRETO N° 32.202/2020), PARA, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO, REALIZAR 

ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA POLICUNICA/MULTICENTRO DE SAÚDE 

NARANDIBA, SEUS BENS PATRIMONIAIS, CONFORME DEFINIDO NESTE EDITAL E 

SEUS ANEXOS, irresignada, data máxima venia, com a decisão proferida pela douta 

Comissão Especial, vem, respeitosamente, interpor o presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO  nos moldes do art. 109, da lei n° 8.666/93, em face da referida decisão 

que desclassificou a recorrente, articulando as razões de fato e de direito a expor: 

DO CABIMENTO — TEMPESTIVIDADE E EFEITOS 

Trata-se certame com sessão inaugural realizada às 14h do dia 31/07/2020, na 

sede da Secretaria Municipal de Saúde — SMS, conforme os itens 8 e 9 do instrumento 

convocatório. 

CHAMAMENTO PÚBLICO n° 013/2020 
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Na referida sessão os interessados apresentaram a documentação exigida e, 

após escrutínio e manifestação dos presentes, foi determinada a suspensão da sessão para 

análise da documentação por parte da douta Comissão. 

A decisão ora espancada foi publicada no Diário Oficial do Município dos dias 

17 a 19 de outubro de 2020, sábado a segunda-feira, iniciando-se, portanto, o prazo recursal 

no dia 20/10/2020, terça-feira. 

Neste compasso, segundo disposto na Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, Lei Federal n° 8666/93, o licitante poderá interpor recurso no prazo de 05 

(cinco) dias úteis após a ciência do ato, ou seja, no caso sob análise, o prazo iniciou-se 

em 20/10/2020 com término em 26/10/2020 nos exatos termos da legislação aplicável ao 

caso em tela, senão vejamos: 

"Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes 

da aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

habilitação ou inabilitação do licitante; 

julgamento das propostas; 

anulação ou revogação da licitação; 

indeferimento do pedido de inscrição em registro 

cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

Em consonância com o regramento legal o item 7.2 do instrumento 

convocatório assim dispõe: 
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7.2. Das decisões da Comissão Especial de 

Chamamento Público caberá recurso, que poderá ser interposto 

no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data da publicação 

do resultado do processo de seleção no Diário Oficial do 

Município/DOM 

Repise-se, portanto, que a decisão ora impugnada foi divulgada no DOM de 17 

a 19/10/2020, com abertura do prazo recursal em 20/10/2020, terça-feira, e término em 

26/10/2020, restando evidenciada a tempestividade da presente manifestação. 

1. DOS FATOS: 

Da leitura da decisão impugnada verifica-se que a Comissão Especial 

entendeu por desclassificar a Recorrente sob o(s) seguinte(s) argumento(s): 

O INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA — INSV 

apresentou em sua Proposta Orçamentária: i. inclusão de rubricas com 

despesas que são incompatíveis com o objeto deste certame; ii. 

ausência de rubricas no Grupo B e C que foram exigidas no roteiro 

para elaboração proposta orçamentária do edital. Nestes termos, 

decidimos pela desclassificação da Entidade por descumprir o item 

4.4.3 alínea "b", Seção B c/c item 2 alínea "b", Seção C do Edital, na 

forma deste Parecer 

Aduziu ainda: 

Os defeitos suso indicados nas propostas acima avaliadas, 

considerando a monta e os reflexos financeiros, econômicos, 

trabalhistas, administrativos e outros, cuja exigências são co gentes, 

não admitem justificativa plausível ou correção sem que haja enorme 
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modificação das planilhas orçamentárias originárias, exacerbando a 

caracterização de mero erro, conformando, se admitido fosse, 

verdadeiro refazimento da proposta. Sendo assim, considerando que 

não se admite refazimento da proposta, resta-nos, pois, caracterizar os 

vícios encontrados como insanáveis e relevantes ao ponto de não 

admitirem a possibilidade de saneamento. 

Data máxima venia, verifica-se, portanto, que a própria Comissão reconhece 

que usou "dois pesos, duas medidas" no julgamento das propostas de preço eis que, 

enquanto optou por alijar sumariamente a Recorrente do processo licitatório, com outras 

concorrentes a Comissão foi mais flexível, numa evidente e injusta violação ao principio da 

isonomia. 

Não obstante o flagrante erro noticiado ut supra, cumpre destacar que a 

argumentação para a exclusão da Recorrente "i. inclusão de rubricas com despesas que são 

incompatíveis com o objeto deste certame; ii. ausência de rubricas no Grupo 8 e C que foram 

exigidas no roteiro para elaboração proposta orçamentária do edital." carece de melhor 

aclaramento por parte da Comissão sob pena de tornar-se viciada face à ausência de 

fundamentação 

Em que pese reconheça a boa-fé e o saber jurídico desta honrada Comissão, 

os vícios apontados, violação ao princípio da isonomia e ausência de fundamentação, acaso 

não corrigido, ferem de morte a legalidade e a lisura do certame e, por certo, hão de ser 

reparados por esta via recursal ou, até mesmo, pela via judicial na hipótese de insistência 

da Comissão em laborar em tão flagrante erro procedimental. 

Neste diapasão faz-se mister esclarecer os seguintes pontos: 

Preambularmente faz-se necessário o debate acerca da ausência de 

fundamentação CLARA para a desclassificação da Recorrente. 
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Trata-se o referido vício de um severo atendado à legalidade e lisura do 

presente processo licitatório, redundando na evidente nulidade das decisões tomadas pela 

Comissão em razão da ausência da fundamentação exigida. 

Cumpre-nos destacar que os atos praticados no curso de um certame licitatório 

pertencem à categoria dos atos administrativos vinculados  e, nesta senda, devem ser 

motivados, ou seja, fundamentados, justificados para que se revistam da legalidade 

necessária ao desempenho de sua finalidade. 

De acordo com José Cretella Júnior (1998, p. 195): "ato administrativo perfeito 

é aquele que preenche todos os requisitos exigidos para tal". Quando não há a 

convergência desses requisitos, a estrutura do ato é defeituosa, imperfeita. 

Para que o ato administrativo se aperfeiçoe, reunindo condições de eficácia 

para a produção de efeitos jurídicos válidos, a sua estrutura deverá ser composta por 

certos requisitos, a saber, competência, finalidade, forma, objeto e motivo. 

A maior parte da doutrina reconhece esses requisitos em razão deles estarem 

previstos na lei que regula a Ação Popular (Lei n. 4.717/1965). 

Verifica-se, portanto, que a Administração, ao praticar um ato, deverá indicar 

o motivo que impulsionou a sua atuação.  Quando a matéria de fato ou de direito em 

que se fundamenta o ato for materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao 

resultado obtido, o ato poderá ser invalidado judicialmente. 

Ora, no curso de um processo licitatório não restam dúvidas que a 

Administração está adstrita a obedecer fielmente à lei e, mais ainda, justificar as razões 

dos atos praticados e das decisões levadas a efeito sob pena de absoluta nulidade. 

A leitura do PARECER DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 

TRABALHO evidencia o desrespeito da Comissão para com os mais caros multi citados 

Princípios do Direito eis que ao inabilitar a requerente, não aponta, como deveria i. quais 
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seriam as despesas incompatíveis com o objeto do certame  e ii. quais rubricas 

estariam ausentes nos Grupos B e C. 

Note-se, mais uma vez, que a diversos outros concorrentes, IGH, FABAMED, 

GACC, IMAPS SAÚDE, PROVIDA e S3 foi dada a possibilidade de CORREÇÃO da 

planilha de preços, o que não foi oportunizado à Requerente conforme trecho abaixo 

transcrito de publicação no DOM de 23/09/2020: 

A Comissão Especial de Chamamento Público, instituída pela Portaria n° 

911/2019, nos termos da Lei Municipal n° 8.631/2014, regulamentada pelo 

Decreto Municipal n° 28.232/2016, alterado pelo Decreto n° 32.202/2020, 

comunica aos interessados no Chamamento Público n°. 013/2020, Processo 

Administrativo SMS n°10014/2020, cujo objeto é a seleção pública destinada 

à escolha de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada 

como organização social na área de saúde, para celebrar contrato de gestão 

visando a transferência de atividades de planejamento, gestão, 

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da 

Polichica/Multicentro de Saúde de Narandiba, à luz dos elementos que 

integram os presentes autos e de acordo com os critérios fixados no 

Chamamento Público, conclui que as Planilhas Orçamentárias apresentadas 

pelos participantes: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH, 

FUNDAÇÃO ABM DE PESQUISA E EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE - 

FABAMED, GRUPO DE APOIO i1/4  CRIANÇA COM CANCER - GACC, 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE 

MUTUIPE - IMAPS SAÚDE, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA /1/4  SAÚDE E 

PROMOÇÃO SOCIAL - PROVIDA INSTITUTO, ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAERA -S3 ESTRATÉGIAS E 

SOLUÇÕES EM SAÚDE necessitam de adequação e complementacão  e 

concede prazo até o dia 28/09/2020, às 16:00 horas para que as Proponentes 

adeguem e complementem suas propostas. Os saneamentos poderão ser 

enviados via e-mail: chamamento.saude@salvador.ba.gov.br.  O Processo 

Administrativo correspondente está com vista franqueada aos interessados 

nos dias úteis das 13:00 horas às 17:00 horas, na sala da COPEUSMS, 

situada na Rua Grécia - Edf. Caramuru, n° 03 - 6° andar - sala 603 - 

Comércio. 
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A ausência de fundamentação desta decisão, portanto, viola o ordenamento 

jurídico pátrio e, por conseguinte, viola, ainda, o Princípio da Legalidade insculpido no art. 

50, II da Constituição Federal. 

Ademais disso, ao não apontar de forma clara os motivos de inabilitação da(s) 

licitante(s) alijada(s) do certame a Comissão viola, também, o Princípio do Contraditório e 

da Ampla Defesa insertos no art. 50, LV da Carta Magna 

O certo é que, como dito, ao não apontar de forma clara os motivos da 

inabilitação da Requerente na ata de julgamento a Comissão, claramente, impede que o 

INSV se insurja especificamente contra o "motivo" de sua inabilitação eis que tal 

fundamentação simplesmente não existe. 

É direito de todo cidadão, aqui extensível às empresas e instituições das mais 

variadas formas, saber, clara e especificamente, as condutas ilegais e/ou ilegítimas que 

lhe são imputadas pela Administração. 

Ao não especificar claramente os motivos da inabilitação da Recorrente a 

Comissão, em verdade, tolhe o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, 

atitude esta que não encontra guarida no Estado de Direito. Afinal, ao não apontar as 

supostas irregularidades que levaram ao afastamento da Recorrente do processo em 

epígrafe, como esta poderia contra-argumentar e, pior, explicitar o equívoco porventura 

cometido pela Comissão? 

Vale dizer, se não sabe qual falha ou irregularidade lhe foi imputada, como 

pode a Recorrente frontalmente exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa? 

Assim, para que possa o feito retornar à legalidade indispensável à validade 

dos atos administrativos, requer a Recorrente seja acolhida a presente alegação com a 

devida indicação das "inconformidades" encontradas pela Comissão e a concessão de 

oportunidade para a sua correção, nos exatos termos do quanto oportunizado aos demais 

concorrentes sob pena de violação ao Princípio da Isonomia. 
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Caso assim não entenda esta douta Comissão, o que apenas se admite por 

amor ao debate, e em atenção ao Princípio da Eventualidade, pugna a Recorrente pelo 

acolhimento da anexa proposta de preço corrigida. 

Da leitura da planilha anteriormente entregue, verifica-se que a Recorrente, por 

equívoco, utilizou a matriz relativa aos processos de licitação de Unidades de Pronto 

Atendimento — UPAs, quando o presente certame se trata da contratação de Organização 

Social para a gestão e operacionalização de multicentro de saúde. 

Por conta do aludido equivoco, foram incluídos na planilha, valores relativos ao 

serviço de ambulância, rubrica esta ausente no presente certame.  

Ora, à vista de tal equívoco, caberia à Comissão questionar a Requerente que 

em sede de saneamento poderia alocar a referida despesa em outra rubrica da mesma 

natureza ou, melhor, conceder o respectivo desconto no preço final, com evidente vantagem 

para o contratante, ou seja, o município de Salvador. 

Planilha Original: 

A' ,.. 	 - 	- URSOS HUMANOS4 VALOR MENSALTIM 

A.I Composição da Remuneração R$ 	 683.973,00 

A.2 Benefícios R$ 	 11.816,64 

A.3 Encargos Sociais Incidentes sobre a Remuneração R$ 	 54.717,84 

:\.4 l' rm, isionamento R$ 	 256.695,07 

Subtotal- R$ 	 1.007.20245 17-41TP 

MATERIAL DE CONSUM VALOR MENSAL EM REMI. 
B.1 Medicamentos de uso B.1 R$ 	 34.000,00 

8.2 
Material de imagens (material de radiologia)  B.2 R$ 	 8.000,00 

8.3 
Material médico-hospitalar de consumo (penso e insumos)  8.4 R$ 	 24.650,00 

B.4 Material de manutenção predial B.7 R$ 	 3.900,00 



B.5  Material de limpeza e descartáveis B.5 R$ 	 4.800,00 
8.6 Material de expediente (material de escritório) B.6 R$ 	 1.800,00 

B.7  Enxoval e Uniforme B.I0 R$ 	 8.600,00 

B.8  Combustíveis e Lubrificantes B.11 R$ 	 1.600,00 

8.9  Equipamentos de proteção individual (EPI's) B.8 R$ 	 9.000,00 
8.10 Gases medicinais  B.9 R$ 	 7.800,00 

8.11 
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SERVIÇOS DE TERCEIROS VALOR MENSAL EM REAIS 

Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico-
hospitalares/administrativos' C.2 

R$ 	 8.000,000 

C.2 Locação de equipamentos biomedicos/administrativos C.1 C3 C.4 
It$ 	 12.000,000 

C.3 Locação de veículos (ambulância) C.4 
R$ 	 4.600,000 

CA Serviços de Tecnologia da Informação (equipamentos, software, rede, 
sistema e etc) C.5  

C.5 Serviços de vigilância/Segurança patrimonial C.16 
R$ 	 _ 

C.6 Fornecimento de água e saneamento C.6 R$ 	 12.450,000 

C.7 Fornecimento de energia elétrica C.7 
RS 	 12.000,000 

C.8 Telefonia e Internet C.8 
R$ 	 2.540,000 

C.9 Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos C.9 
R$ 	 2.800,000 

C.10 Serviços de conservação e manutenção predial C.10 R$ 	 4.500,000 

C.11 Serviço de Rouparia/Lavanderia C.17 
R$ 	 3.800,000 

C.12 Serviço de telemedicina para ECO C.13 R$ 	 6.800,000 
C.13 Serviço de alimentação e nutrição C.18 R$ 	 30.800,000 
C.I4 Serviços gráficos/publicação C.14 4R.$ 	 2.050,000 
C.15 Serviço de guarda/digitalização de prontuários C.I5 2.800.000 
C.I6 Serviço de laboratório de Análises Clinicas (.l I & C.I2 30.800,00 

Subtotal - R$ 	 147.940,00 

D.1 

. 	OUTRAS DESPESAS 
VALOR MENSAL EM REAIS 

Despesa Administrativa RS 	 9.000,00 
D.2 Asseçoria Juridica RS 	 6.000.00 

Subtotal - R$ 	 15.000,00 

TOTAL MENSAL - R$ 	 1.274.292,55 

TOTAL ANUAL (12 MESES) - R$ 	 15.291.51040 

R DO CONTRATO (R$) EM 24 MESES - RS 	 30.583.021,20 



IN se 
Planilha ajustada: 

A RECURSOS HUMANOS2 VALOR MENSAL EM 
REAIS 

A.1 Composição da Remuneração 
R$ 	 683.973,00 

A.2 Benefícios 
R$ 	 11.816,64 

A.3 Encargos Sociais Incidentes sobre a remuneração R$ 	 54.717,84 

A.4 Provisionamento R$ 	 256.695.07 
Subtotal - Rs 	1.007.202 5 

MATERIAL DE CONSUMO 
, 	.., „..... 	-----,- 

VALOR MENSAL EM 
REAIS —. 

B. 1 Medicamentos de uso interno 8.1 R$ 	 34.000,00 

8.2 Material de Exames radiológicos (bioimagem) & Material de Laboratório (coleta de 
amostras biológicas) ACRECENTAR DESCRITIVO B.2 

R$ 	 4.000,00 

8.3 Material de Laboratório (coleta de amostras biológicas) B.2 
R$ 	 4.000,00 

8.4 Material médico-hospitalar (penso e insumos) B.3 R$ 	 24.650,00 

13.5 Material de limpeza e descartáveis B.5 R$ 	 4.800,00 

8.6 Material de expediente B.6 R$ 	 1.800,00 
8.7 Material de Manutenção predial B.4 R$ 	 3.900,00 

8.8 Equipamentos de proteção individual (EP1's) 13.9 R$ 	 9.000,00 
13.9 Gases medicinais (oxigênio e ar comprimido)  B.10 RS 	 7.800,00 

13.10 Enxoval e Uniforme B.7 R$ 	 8.600,00 
13.11 Combustíveis e Lubrificantes  B.8 R$ 	 1.600,00 

104.150,00 
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SERVIÇOS DE TERCEIROS VALOR MENSAL EM 
REAIS 

C.1 Locação c/ Manutenção de Equipamentos médico-hospitalares C.2 

R$ 	 9.000,000 

C.2 Manutenção preventiva e conetiva de Equipamentos médico-hospitalares C.1 
R$ 	 8.000,000 

C.3 Manutenção preventiva e conetiva de Equipamentos não clínicos e mobiliário C.2 
R$ 	 3.000,00 

C.4 Locação c/ Manutenção de equipamentos de refrigeração C.3 
R$ 	 4.600,00 

C.5 
Serviços de Tecnologia da Informação (equipamentos, software, rede, sistemas, etc.) 
C.4 R$ 	 12.000,000 

C.6 Fornecimento de água e saneamento C.6 R$ 	 12.450,000 

C.7 Fornecimento de energia elétrica C.7 R$ 	 12.000,000 

C.8 Telefonia e Internet C.8 
R$ 	 2.540,000 

C.9 Recolhimento e tratamento (gerenciarnento) de resíduos C.10 
R$ 	 2.800,000 

C.I0 Serviços de conservação e manutenção predial CIO R$ 	 4.500,000 

C.11 Serviço de Laboratório de Análises Clínicas C.16 
R$ 	 22.000,00 

C.12 Serviço de Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia C.I6 R$ 	 8.800,00 

C. 13 Serviço de Telemedicina C.13 R$ 	 6.800.000 

C.14 Serviços gráficos / impressos C.14 R$ 	 2.050,000 

C. 15 Serviço de guarda / digitaliwição de prontuários C.15 R$ 	 2.800,000 

C.16 Serviço de Vigilância / Segurança patrimonial R$ 	 _ 

C.17 Serviço de Rouparia / Lavanderia C.11 R$ 	 3.800,000 

C.18 
Serviço de alimentação e nutrição ESTA RUBRICA FOI APRESENTADA AQUI 
COMO PODERIA SER APRESENTADA NA PLANILFIA DE PESSOAL COMO 
BENEFICIOS.C.13 

R$ 	 30.800,000 

Subtotal - R$ 	 147.940,000 

D-1  

OUTRAS DESPESAS 
VALOR MENSAL EM 

 
FtEAIS 

Despesa Adimistrativa (empresa de auditoria) R$ 	 9.000,00 

D.2 Asse orla Juridica R$ 	 6.000.00 

Subtotal R$ 	 15.000 00 

TOTAL MENSAL R$ 	 1.274.292,55 

TOTAL ANUAL R$ 	 15.291.510,60 

VALOR DO CONTRATO (RS) EM 24 MESES - R$ 	 30.583.021,20 
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Caso a Comissão entenda pela necessidade de expurgo da rubrica indevida, 

com o necessário rebate no preço a Requerente não se opõe ao desconto do valor da 

parcela indevida do seu preço final, o que obviamente redunda em vantagem ainda maior 

para a Administração conforme se verifica da anexa PLANILHA COM DESCONTO que 

acompanha a presente peça recursal. 

Para melhor compreensão dos fundamentos que levam à necessidade de 

reforma e, portanto, ao afastamento da decisão que desclassificou a Recorrente faz-se 

necessário a apresentação de breves comentários acerca do processo licitatório. 

Assim, em que pese o saber jurídico desta douta comissão o recorrente pede 

venia para transcrever os seguintes escólios extraídos de irrepreensível artigo da lavra de 

Juliano José Lopes e Juliana Vareschini: 

Aduziram os autores: 

Nas palavras dos mestres Carlos Ari Sundfeld e Benedicto Pereira Porto Neto: 

"Não se pode imaginar a licitação como um conjunto de 
formalidades desvinculadas de seus fins. A licitação não é um 
jogo, em que se pode naturalmente ganhar ou perder em 
virtude de milimétrico desvio em relação ao alvo - risco que 
constitui a própria essência, e graça, dos esportes." 

A obrigação de licitar decorre da noção de que o Estado existe para atender 

aos anseios da coletividade e que, para tanto, manuseia recursos públicos. Ao fazê-lo, 

deverá demonstrar que está gerindo tais recursos da melhor forma possível.  Nessa 

perspectiva, quando se fizer necessário contratar com terceiros para adquirir os bens e 

serviços indispensáveis ao atendimento dos interesses da coletividade deve sempre buscar 

a melhor proposta existente no mercado.  

A licitação é, portanto, o procedimento de que se vale a Administração Pública 

para selecionar a melhor proposta apresentada com vias a atender o interesse público. 

Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua licitação como: 



iNse =Ia 

"(...) o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa 
governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, 
realizar obras e serviços, outorgar concessões, permissões de 
obra, serviço ou de uso exclusivo de bem público, segundo 
condições por ela estipuladas previamente, convoca interessados 
na apresentação de propostas, a fim de selecionara que se revele 
mais conveniente em função de parâmetros antecipadamente 
estabelecidos e divulgados" 

Com efeito, é requisito para a instauração da licitação a existência de 

competitividade.  Por evidente, só existe competitividade quando houver mais de uma 

possibilidade de contratação, tanto no que se refere ao objeto (mais de um), quanto no que 

concerne ao fornecedor (mais de um). 

Como parte integrante do ordenamento jurídico pátrio o processo licitatório 

está, portanto, adstrito á observância das regras dele emanadas e, bem assim, à aplicação 

dos Princípios Normativos que as orientam. 

J.J. Gomes Canotilho assinala que "... os princípios são multifuncionais. Podem 

desempenhar uma função argumentativa, permitindo, por exemplo denotar a ratio legis de 

uma disposição ... ou revelar normas que não são expressas por qualquer enunciado 

legislativo, possibilitando aos juristas, sobretudo aos juizes, o desenvolvimento, integração 

e complementação do direito" 

Diferentemente do sistema legislativo, que possui, em si, um rígido e 

inafastável sistema hierárquico, fazendo com que, por exemplo, uma determinada norma 

perca a sua eficácia em razão do seu conflito com normativo hierarquicamente privilegiado, 

os princípios não obedecem a mesma sistemática e necessitam ter sua aplicabilidade 

e eficácia mitigados quando em conflito. 

Nesta esteira há de verificar-se o que reza o art. 37 da nossa carta Política: 

"Art. 37 — A Administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: 
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XXI — ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 
à garantia do cumprimento das obrigações. 

Na basilar lição de Hely Lopes Meirelles, "o edital é a lei interna da licitação e, 

como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu 

(art. 41)". Sendo assim, definidas as condições e publicado o instrumento convocatório, fica 

a entidade estritamente vinculada aos seus termos, não podendo estabelecer exigências ou 

condições nele não previstas, nem tampouco praticar atos não amparados pelo edital. 

Tal condição é conhecido, na doutrina e jurisprudência pátrios, como Princípio 

da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

Importa destacar, contudo, que o principio da vinculação ao edital não é 

absoluto, devendo este ser interpretado em consonância com os demais princípios, 

principalmente os da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em mira 

sempre o objetivo precípuo da licitação: a seleção da proposta mais vantajosa. 

O principio da razoabilidade tem por escopo impedir a prática de atos 

incoerentes e discrepantes do razoável. Assim, a entidade deverá se pautar em critérios 

razoáveis do ponto de vista racional quando da interpretação do ato convocatório e do 

julgamento da licitação, sendo vedada a adoção de conduta que afronte o senso comum de 

normalidade. 

A proporcionalidade, por sua vez, tem o intuito de evitar que a conduta seja 

excessiva, devendo-se praticar o ato na proporção suficiente à consecução da finalidade 

preestabelecida na norma, sob pena de invalidação. 

Quando da aplicação desses postulados, deve-se compatibilizar os dois 

objetivos precípuos da licitação, quais sejam: seleção da proposta mais vantajosa e 

tratamento igualitário entre todos os interessados. 



IN se n=le 

Nessa esteira, foi a decisão do STJ: "as regras do procedimento licitatório 

deverão ser interpretadas de modo que, sem causar qualquer prejuízo à administração e 

aos interessados no certame possibilitem a participação do maior número de 

concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a  

mais vantajosa"  (MS 5.606— DF, Rel. Min. José Delgado). 

De fato, analisando-se a evolução legislativa afeta às licitações ao longo dos 

últimos anos, é possível perceber uma clara mudança no sentido de tornar o certame mais 

ágil e eficiente e menos formalista. Cabe ao administrador preocupar-se muito 

mais com a consecução da finalidade para a qual a licitação foi criada — 

seleção da proposta mais vantajosa, garantindo-se a igualdade de 

condições entre os interessados — do que com o cumprimento das  

formas. 

Como já explanado ut supra, percebe-se, atualmente, uma tendência em 

tornar a licitação menos formalista, buscando-se mais a consecução da finalidade do 

certame do que o cumprimento de exigências meramente formais.  Essa concepção 

restou cristalizada no Decreto Federal 5.450/05, que regulamenta a modalidade pregão em 

sua forma eletrônica na órbita federal, que em seu art. 25, § 4°, dispõe: "para fins de 

habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova". 

Permite tal dispositivo que a entidade contratante proceda ao saneamento de 

falhas na própria sessão de habilitação, verificando, por exemplo, de ofício na Internet, 

documentos de habilitação não apresentados no envelope ou apresentados com prazo 

vencido 

A Lei 8.666/93, em seu art. 43, § 3°, já possibilitava a realização de diligências 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, porém com a vedação 

expressa quanto à inclusão de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 
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A regra esculpida no Decreto Federal acabou por atenuar o rigor do 

mencionado art. 43, § 3°, conforme ponderado pelo professor Jessé Torres Pereira Junior: 

"Auspicioso aperfeiçoamento vem avançando no quadro 
normativo e na jurisprudência dos tribunais de contas quanto à 
possibilidade de admitir-se o suprimento de documentos de 
habilitação não apresentados no envelope ou apresentados com 
prazo vencido. A índole meramente declara tória das certidões 
admitiria tal situação, porém, o direito positivo e a jurisprudência 
das cortes de controle se opunham a tal reconhecimento. Como 
se dá com todo ato declaratório, da certidão não decorre o direito, 
que preexiste a ela e dela independe. O documento apenas 
certifica a existência do dado depositado em registro público. Se 

dado lá estiver, a certidão desatualizada não inibe o direito, que 
decorre do registro, não da certidão. Assim, se venceu o prazo de 
validade de uma certidão do INSS, inadvertidamente apresentada 
pelo licitante, mas, ingressando-se no sitio eletrônico do Instituto, 
se verifica que o licitante encontra-se em dia com suas 
contribuições, motivo jurídico algum há para considerá-lo em 
situação irregular perante a seguridade social, à conta de estar 
vencida a certidão, e inabilitá-lo para o certame com fulcro na 
certidão vencida. Seria o papel sobrepujando a realidade, o 
acidental vencendo o essencial. Infelizmente, muito assim já se 
decidiu em licitações. O Ac. n° 1.758/03, do Plenário do Tal, 
DOU de 28.11.03, proclamou a licitude de pregoeiro haver 
autorizado a inclusão, no curso da sessão pública, de 
documento de habilitação que, nada obstante vencido no  
envelope, por lapso, foi suprimido por informação do registro  
cadastral onde se encontrava atualizado. E o Decreto n° 
5.450/05, ao cuidar do pregão eletrônico na Administração 
federal, vem de reconhecer, em seu art. 25, § 4°, que "Para fins 
de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos 
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 
constitui meio legal de prova". Atenua-se em termos o aparente 
rigorismo da parte final do art. 43, § 3°, da Lei n°8.666/93". 

Com efeito, a doutrina e a jurisprudência pátrias têm defendido a atenuação 

dos rigores do art. 43, § 3°, da Lei 8.666/93, cogitando-se o saneamento de meras falhas 

que não comprometam a habilitação ou a seriedade da proposta, no intuito de evitar 

afastamento de licitantes que tenham condições de atender satisfatoriamente o 

objeto licitado, em privilégio ao principio da competitividade, o qual é indispensável  

para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público. 

A evidente alteração nos julgados recentes envolvendo o debate sobre o rigor 

excessivo no julgamento das propostas apresentadas pelos licitantes em certame licitatório 

vem, quase que unanimemente, no sentido de privilegiar a ampliação da concorrência  e, 
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com isso a obtenção de uma proposta mais vantajosa em detrimento do formalismo 

excessivo. 

Vale dizer que a Administração deve prestigiar os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade quando da interpretação da norma, no intuito de adotar a 

providência que mais se amolda ao fim por ela colimado, em detrimento da aplicação pura 

e simples do princípio do formalismo exacerbado. 

Na mesma esteira, é a posição do Tribunal de Contas da União, conforme se 

infere do seguinte julgado: 

"f) o princípio da vinculação ao instrumento convocatório deve ser analisado com cautela, sob 

pena da perpetuação de 'excessos' e de 'rigorismo formal'; g) cita que, segundo o Prof. Lucas 

Rocha Furtado, 'O princípio da vinculação ao instrumento convocatório não significa, no 

entanto, obrigar o administrador a adotar formalidades excessivas ou desnecessárias'. E 

mais, 'deve o Administrador usar seu poder discricionário - nunca arbitrário - e a sua capacidade 

de interpretação para buscar melhores soluções para a Administração Pública'; (...) j) como 

lembra, nesse mesmo diapasão foi o julgamento do Mandado de Segurança n° 5.418/DF, DJU de 

01/06/1998, verbis '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 prejudiciais ao interesse público ... O formalismo no procedimento 

licitatório não significa que se possa desclassificar propostas eivadas de simples omissões 

ou defeitos irrelevantes'; I) a Pregoeira cita, ainda, em favor da adjudicação, o Mandado de 

Segurança n° 5.606/DF, DJU de 10/08/1998, verbis: '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 de maior número possível de concorrentes, 

a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa. 2. Não há 

de Se prestigiar posição decisória assumida pela Comissão de Licitação que inabilita 

concorrente com base em circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico 

objeto do contrato, fazendo exigência sem conteúdo de repercussão para a configuração 

da habilitação jurídica, da qualificação técnica, da qualificação econômica-financeira e 

regularidade fiscal ... (...) Ademais, vale lembrar os entendimentos apontados pela Sra. 

Pregoeira, quanto à lição do Prof. Lucas Rocha Furtado e quanto à jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça (item 3, alíneas 'g', 'j' e 'I' supra), sobre a necessidade de se buscar a 

distinção entre vinculação às cláusulas editalícias e exigências desnecessárias. 9.1 Aliás, a 

exemplo da Decisão n° 472/95 - Plenário, Ata n° 42/95, citada pela Pregoeira (item 3, alínea 'i' 
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supra), é farta a jurisprudência do TCU no sentido de relevar falhas e impropriedades 

formais dessa natureza. Tal tem sido o entendimento do Tribunal, em diversas assentadas, 

no sentido de que '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 ou aos licitantes' (Decisão n° 178/96 - 

Plenário, Ata n°14/96, Decisão n°367/95 - Plenário - Ata n°35/95, Decisão n°681/2000 - Plenário, 

Ata n° 33/2000 e Decisão n° 17/2001 - Plenário, Ata n° 02/2001). Voto do Ministro Relator (...) 

Assim, a interpretação e aplicação das regras nele estabelecidas deve sempre ter por norte 

o atingimento das finalidades da licitação, evitando-se o apego a formalismos exagerados, 

irrelevantes ou desarrazoados, que não contribuem para esse desiderato. No presente 

caso, não se afigura que o ato impugnado tenha configurado tratamento diferenciado entre 

licitantes, ao menos no grave sentido de ação deliberada destinada a favorecer 

determinada empresa em detrimento de outras, o que constituiria verdadeira afronta aos 

princípios da isonomia e da impessoalidade. (...) Não se configura, na espécie, qualquer afronta 

ao interesse público, à finalidade do procedimento licitatório nem à segurança da 

contratação, uma vez que venceu o certame empresa que, concorrendo em igualdade de 

condições, ofereceu proposta mais vantajosa e logrou comprovar, na sessão, a aptidão 

para ser contratada.". 

O STF também já se pronunciou, em decisão proferida no Mandado de 

Segurança n°. 5.418/DF, no sentido de que "o formalismo no procedimento licitatório não 

significa que se possa desclassificar propostas eivadas de simples omissões ou 

defeitos irrelevantes". 

Portanto, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser 

interpretado de modo absoluto, a ponto de tornar a licitação extremamente formalista, 

impondo-se, ao contrário, que a Comissão faça uma leitura do edital à luz dos primados da 

razoabilidade, proporcionalidade e, principalmente, finalidade. 

Nesta senda depreende-se que a habilitação tem por objetivo a verificação das 

condições pessoais dos interessados em contratar com a entidade, ou seja, visa constatar 

se os licitantes reúnem as condições jurídicas, técnicas, econômico-financeiras e fiscais 

necessárias à execução do objeto. 
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Ocorre que, como visto a o processo licitatório não encerra um fim em si 

próprio mas visa, sim, a obtenção da proposta mais vantajosa com fins a atender o 

interesse público  

A desclassificação da Recorrente pelos motivos ora combatidos, como se vê, 

NÃO se justifica diante da extensa doutrina e jurisprudência colacionadas acima. 

Não há qualquer prejuízo para a Administração em proceder à reinclusão da 

Recorrente no certame que, frise-se, tem o menor preço dentre as licitantes classificadas no 

certame. Pelo contrário, ao admitir a sua participação no certame estará a Comissão 

primando pela ampliação da concorrência, condição indispensável à obtenção da proposta 

mais vantajosa para a Administração. 

Assim, evidenciado o equívoco cometido por esta douta Comissão Julgadora, 

pugna o Recorrente pelo acolhimento de suas razões, pela reforma da decisão ora 

espancada. 

Como já exaustivamente explanado, entre os diversos princípios que regem o 

certame licitatório, tem precedência sobre os demais os que tratam da vantajosidade da 

contratação e o da ampliação da concorrência. 

Consoante o Tribunal de Contas da União as normas que disciplinam as 

licitações públicas devem ser interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados  desde que informadas no edital e não comprometam o interesse da 

administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

No caso em comento, a desclassificação do recorrente, além de demonstrar 

um rigor excessivo da Comissão, redundará em prejuízos para a Administração que se verá 

impedida de verificar ao longo do processo a proposta mais vantajosa para o atendimento 

do interesse público. 

Neste sentido, cite-se o Acórdão 369/2005 Plenário do TCU: 
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Atente para a necessária observância de princípios fundamentais da 

licitação, em especial da igualdade e impessoalidade a fim de garantir, também, a 

obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, consoante 

preceitua o art. 3° da Lei de Licitações, e impedir a desclassificação de 

empresas que atendam às exigências contidas no Edital de Licitação relativas 

à especificação do objeto licitado  com consequente violação do comando contido 

no inciso IV do art. 43 dessa mesma Lei (...). 

Como é de conhecimento público e notório, quando o Poder Público pretende 

utilizar-se do erário, do dinheiro público, para contratar visando determinada obra, serviço 

ou bem, ele se submete, em princípio, ao regime jurídico das licitações e contratos 

administrativos. Ou seja, deve seguir as normas da lei 8.666/93 que define serem seus 

princípios-macro: a garantia de isonomia de tratamento entre os licitantes; a sujeição á da 

legalidade e; finalmente a busca pela proposta mais vantajosa (vantaiosidade). 

A vantajosidade determinada no artigo 3° da Lei das Licitações redunda, 

basicamente, na busca por contratação que seja tanto economicamente mais vantajosa — 

menor gasto de dinheiro público — quanto que assim o seja qualitativamente, melhor gasto. 

Cabe salientar que apesar da característica de essencialidade da isonomia, ela 

não pode ser exacerbada, mitigando busca da proposta mais vantajosa, assim não é cabível 

que um defeito irrelevante ou perfeitamente sanável exclua uma possível melhor 

proposta  mesmo por que essa exclusão gera além da ofensa ao princípio da 

"vantajosidade", uma ofensa ao próprio princípio da isonomia quando se retira da 

concorrência um candidato perfeitamente apto. 

Em que pese o habitual e inquestionável saber técnico-jurídico dos ilustres 

membros da DD. Comissão, e o empenho em proferir um julgamento justo, legal e adequado 

aos objetivos perseguidos pela Administração, na verdade, involuntariamente, laboraram em 

equívoco, na exegese das cláusulas editalícias, que eivam a decisão classificatória, ora 

recorrida, de ilegalidade. 
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O julgamento levado a efeito não pode, e não há de prevalecer, clamando, em 

verdade, pelo seu pronto reparo, por ser esta medida de direito e de justiça. 

O certo é que não existe fundamento fático-jurídico que ampare a decisão ora 

espancada e, bem assim, não seria razoável que em atenção a um rigor formalistico 

exagerado a comissão inabilitasse o Recorrente fazendo com que o erário suportasse o ônus 

de tal descabida decisão. 

Assim, evidenciado o equivoco da decisão adotada pela Comissão requer a 

Suplicante seja dado integral provimento ao presente apelo para que seja o INSV declarado 

classificado no certame em vista da argumentação retro expendida. 

Por tudo o quanto exposto resta evidenciado o labor em equívoco desta MM. 

Comissão pelo que requer a reforma da decisão na forma a seguir: 

REQUERIMENTOS: 

Face ao exposto, requer: 

1) O recebimento do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, em nível hierárquico, com 

efeito suspensivo previsto em lei; 

2)A reconsideração da sua decisão, com a consequente reinclusão no pleito do Recorrente; 

Que seja oportunizado à Recorrente a retificação da sua planilha, nos exatos termos 

concedidos aos demais integrantes do pleito; 

Consequentemente seja revista a decisão para definitivamente DECLARAR 

CLASSIFICADO o INSTITUTO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA,  que injustamente foi 

desclassificada do certame licitatório, por ser ato de plena JUSTIÇA; 

4) Alternativamente, conquanto pense ser desnecessária, ante a toda explanação supra, na 

remota hipótese de V. Sa. insistir no entendimento ora combatido, que determine as 

diligências que achar necessárias. 

Caso assim não entenda esta Comissão que o recurso seja submetido à Superior 

Instância para os fins de direito. 
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Feitas as considerações acima, pugna a Impugnante pelo acolhimento de suas 

razões e pela consequente revisão e reforma da decisão ora atacada. 

Em face de todo exposto, urge que a Administração reconheça a procedência 

das argumentações espraiadas e julgue procedente o presente RECURSO, para 

CLASSIFICAR o INSV reinserindo-o na disputa e possibilitando a avaliação do seu plano de 

trabalho e de seu acervo técnico, com sua reinclusão nas demais etapas do certame 

licitatõrio. 

No obstante, divergindo a Comissão Permanente de Licitação da tese 

esposada, requer seja a presente submetida à avaliação da Ulterior Instância, cumpridas as 

formalidades de praxe e estilo, para regular apreciação e reforma da decisão da Comissão, 

acolhendo o direito perseguido pelo Recorrente. 

Termos em que, aguarda deferimento. 

Salvador, 22 de outubro de 2020. 

Santa Casa de Misericórdia de Oliveira dos Campinhos 

INSV - Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória 

CNPJ n° 13.824.560/0001-02 

Valeriano José de Freitas Neto 

CPF: 438.205.495-87 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - No. 013/2020 Objeto: POLICLINICA/MULTICENTRO DE SAÚDE 

NARANDIBA Processo Administrativo no 10.014/2020 

1'1 	N. ORICIN M.ME\ 1E APRESES I MIA a) Quadro orçamentário analítico 

A RECURSOS HUMANOS4 VALOR MENSAL EM REAIS 

A. I Composição da Remuneração R$ 	 683.973,00 

A.2 Beneficias RS 	 11.816,64 

A.3 Encargos Sociais Incidentes sobre a Remuneração RS 	 54.717,84 

A.4 Provisionamemo R$ 	 256.695,07 

Subtotal- R$ 	 1.007.2:02,55 

lã MATERIAL DE CONSUMO VALOR MENSAL EM REAIS 

8.1 Medicamentos de uso interno R$ 	 34.000,00 

8.2 Material de imagens (material de radiologia) R$ 	 8.000,00 

8.3 Material médico-hospitalar de consumo (penso e insumos) R$ 	 24.650,00 

9.4 Material de manutenção predial R$ 	 3.900,00 

8.5 Material de limpeza e descartáveis R$ 	 4.800,00 

8.6 Material de expediente (material de escritório) R$ 	 1.800,00 
8.7 Enxoval e Uniforme R$ 	 8.600,00 
B.8 Combustíveis e Lubrificantes R$ 	 1.600,00 
8.9 Equipamentos de proteção individual (EPI's) R$ 	 9.000,00 
B.10 Gases medicinais RS 	 7.800,00 

. 	 Subtotal - R$ 	 104.150,00 

C a 'II 	wusnrt, cum S VALOR MENSAL EM REAIS 

C.1 
Manutenção conetiva e preventiva de equipamentos médico-
hospitalares/administrativos' R$ 	 8.000,000 

C.2 Locação de equipamentos biomedicos/administrativos R$ 	 12.000,000 
C.3 Locação de veículos (ambulância) R$ 	 4.600,000 

C.4 Serviços de Tecnologia da Informação (equipamentos, software, rede, sistema e etc) R$ 	 12.000,000 
C.5 Serviços de vigilância/Segurança patrimonial R$ 
C.6 Fornecimento de água e saneamento as 	 12.450,000 
C.7 Fornecimento de energia elétrica R$ 	 12.000,000 
C.8 Telefonia e intemet 12$ 	 2.540,000 
C.9 Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos R$ 	 2.800,000 

C.10 Serviços de conservação e manutenção predia12,5 R$ 	 4.500,000 
:.11 Serviço de Rouparia/Lavanderia R$ 	 3.800,000 
C.I2 Serviço de telemedicina para ECO R$ 	 6.800,000 
C.13 Serviço de alimentação e nutrição R$ 	 30.800,000 
C.14 Serviços gráficos/publicação R$ 	 2.050,000 
C. IS Serviço de guarda/digitalização de prontuários R$ 	 2.800,000 
C. 16 Serviço de Laboratório de Analises Clinicas R$ 	 30.800,00 

Subtotal - RS 	 147.940.00 

D 011IRÁS DESPESAS N ALOR MENSAL EM REAIS 

I). I Despesa Adm in istrati) a R$ 	 9.000.00 
D.2 Asseçoria Jurídica R$ 	 6.000.00 

Subtotal - RS 	 15.000,00 
TOTAL NI ENSA I. - RS 	 1.274.292,55 

TOE AI, ANUAL (12 MESES) - 15.291.510,60 

VAI.OR DO CONTRATO (R.S) EM 24 MESES - R$ 	 30.583.021,20 

i.ft 	
jr---- CA  1 1  1-  H/ _,, 

Santa Casa IN‘s-e 'cárdia de ultvapt  t-Campinhos 
INSV - Instituto pie Saúde Nossa Senhora da Vitória 

CN J n°  13.824.560/0001-02 
Vale4iaao José de Freitas Neto 

CPF: 438.205.495-87 



NARANDIBA 
PLANILHA APRESENTADA 

a) Quadro orçamentário analoico  

A.I 
eine~elleall RECURSOS HUMANO S4 	ia' i VALOR MENSAL EM REAIS 

Composição da Remuneração RS 	 683.973,00 
A.2 Beneficios RS 	 11.816,64 
A.3 Encargos Sociais Incidentes sobre a Remuneração RS 	 54.717,84 
A.4 PR» isionamento 

,..,...,.„.„......_ 	. 	.„ 	, RS 	 256.695,07 

8.1 

. 	 Subtotal-Rã  
MATERIA I. DE CONSUMO VALOR MENSAL EM REAIS 

RS 	 34.000,00 Medicamentos de uso B.I 

8.2 Material de imagens (material de radiologia) B.2 
RS 	 8.000,00 

13.3 Material médico-hospitalar de consumo (penso e instamos) B.4 RS 	 24.650,00 

8.4 Material de manutenção predial 8.7 R$ 	 3.900,00 

13.5 Material de limpeza e descartáveis  13.5 RI 	 4.800,00 

8.6 Material de expediente (material de escritório) M6 RS 	 1.800,00 

8.7  Enxoval e Uniforme 8.10 RS 	 8.600,00 

8.8 Combustiveis e Lubrificantes 13.11 R$ 	 1.600,00 

B.9 Equipamentos de proteção individual (EPII) B.8 RS 	 9.000,00 

10 Gases medicinais B.9 11.$ 	 7.800,00 

i 1 

Subtotal - 115 	 194.1I0,00.  

C.1 

SERVIÇOS DE TERCEIROS VALOR MENSAL. EM REAIS 	_ .. 

Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico- hospitalares/administrativos' C.2 RS 	 8.000,000 

C.2 Locação de equipamentos biomedicos/administrativos Cl C.3 C.4 RS 	 12.000,000 

C.3 Locação de veículos (ambulância) C.4 RS 	 4.600,000 

C.4 Serviços de Tecnologia da Infoimaçâo (equipamentos, software, rede, sistema e etc) C.5 R$ 	 12.000,000 

C.5 Serviços de vigilância/Segurança patrimonial C.I6 R$ 

C.6 Fornecimento de água e saneamento C.6 RS 	 12.450,000 

C.7 Fornecimento de energia elétrica C.7 RS 	 12.000,000 

C.8 Telefonia e intemet C.8 RI 	 2.540,000 

C.9 Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos C.9 RS 	 2.800,000 

C. I0 Serviços de conservação e manutenção predial C.I0 RS 	 4.500,000 

C.I I Serviço de Rouparia/Lavanderia C.17 RI 	 3.800,000 

Serviço de telemedicina para ECO C.13 RS 	 6.800,000 

i

C.12 

C.I3 Serviço de alimentação e nutrição C.I8 RS 	 30.800,000 

C.I4 Serviços gráficos/publicação C.I4 R$ 	 2.050,000 

C.15 Serviço de guarda/digitalização de prontuários C.I5 RS 	 2.800,000 

.16 Serviço de Laboratório de Análises Clinicas C.I I & C.12 Rã 	 30.800,00 

C.17 

Subtotal - RS 	 147.940,90 

OUTRAS DESPESAS VALOR MENSAL EM REAIS zill 
D.1 Despesa Administrativa RS 	 9.000,00 

D.2 Assegoria Juridica RS 	 6.000,00 

Subtotal. Rs 	 15.000,00 

TOTAL MENSAL - RS 	 1.274.292,55 

TOTAL ANUAL (12 MESES). RS 	 15.291.510,60 

VALOR DO CONTRATO (RS) EM 24 MESES - R$ 	 30.583.021,20 

Santa Casa dr 	rdid a de Oliveir.Velos Tampinhas 
INSV - tnMtut4de Saúde Nossa Senhora da Vitória 

CN J n° 13.824.560/0001-02 

Vai riano José de Freitas Neto 

CPF: 438205.495-87 



NARANDIBA 
PLANILHA AJUSTADA 

11 a A ILHA AJUSTADA 

RECURSOS HUMAN VALOR 
Ai Composição da Remuneração RS 683.973,00 
A.2 Beneflcios R$ 11.816,64 
A.3 Encargos Sociais Incidentes sobre a remuneração RS 54.717,84 
A.4 Provisionamento 1g S 256.695,07 

Subtotal RS 1.007.20245 

MATERIAL DE CONSUMO VALOR MENSAL EM REAIS 

8.1 Medicamentos de uso interno 8.1 RS 34.000,00 

8.2 
Material de Exames radiológicos (bioimagem) & Material de Laboratório (coleta de amostras biológicas) 
ACRECENTAR DESCRITIVO 13.2 RS 4.000,00 

8.3 Material de Laboratório (coleta de amostras biológicas) 1112 RS 4.000,00 

B.4 Material médico-hospitalar (penso e instamos) B.3 RS 24.650,00 

8.5 Material de limpeza e descartáveis 8.5 RS 4.800,00 

8.6 Material de expediente 13.6 RS 1.800,00 

B.7 Material de Manutenção predial 8.4 Rã 3.900,00 

8.8 Equipamentos de proteção individual (EPI's) 8.9 R$ 9.000,00 

8.9 Gases medicinais (oxigênio e ar comprimido) 8.10 RS 7.800,00 

8.10 Enxoval e Uniforme 13.7 RS 8400,00 

8.11 Combustíveis e Lubrificantes 8.8 R5 1600.00 

Subtotal' RS 104.150,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS VALOR MENSAL EM REAIS 

C.1 Locação c/ Manutenção de Equipamentos médico-hospitalares C.2 RS 9.000,000 

C.2 Manutenção preventiva e corretiva de Equipamentos médico-hospitalares C.I RS 8.000,000 

C.3 Manutenção preventiva e corretiva de Equipamentos não clínicos e mobiliário C.2 RS 3.000,00 

C.4 Locação c/ Manutenção de equipamentos de refiigeração C.3 RS 4.600,00 

C.5 Serviços de Tecnologia da Informação (equipamentos, software, rede, sistemas, etc.) CÁ R$ 12.000,000 

C.6 Fornecimento de agua e saneamento C.6 RS 12.450,000 

C.7 Fornecimento de energia elétrica C.7 R$ 12.000,000 

C.8 Telefonia e internei 	8 RS 2.540,000 

C.9 Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de residuos CIO RS 2.800,000 

CIO Serviços de conservação e manutenção predial C.I0 RS 4.500,000 

C.I I Serviço de Laboratório de Analises Clinicas C.I6 RS 22.000,00 

C.12 Serviço de Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia C.I6 R$ 8.800,00 

C.I3 Serviço de Telemedicina C.13 RS 6.800,000 

C.14 Serviços gráficos / impressos C.I4 RS 2.050,000 

C.15 Serviço de guarda / digitalização de prontuários C.15 RE 2.800,000 

eilC. 16 Serviço de Vigilância! Segurança patrimonial Rã - 

C.I7 Serviço de Rouparia / lavanderia C.I I R$ 3.800,000 

C I8 
Serviço de alimentação e nutrição ESTA RUBRICA FOI APRESENTADA AQUI COMO PODERIA SER 
APRESENTADA  NA PLANILHA DE PESSOAL, COMO BENEFICIOS.C.I3 
t. 14S 30.800.000 

Subtotal - RS liellelleP47.940,000 

D OUTRAS DISFÉSA VALEM MENSAL RIR REAIS 

Dewesa Atli itt i -ira 	t empresa de auditoria) RS 9 000,00 

E)) Asseçor ia Itiridi RS 6.000.00 

-7  Subtotal RS 15.000,00 

TOTAL MENSAL RS 1.274.292,55 
.- 

TOTAL ANUAL RS 15.291.510,60 

VALOR DO DO CONTRATO (R5) EM 24 MESES _ R$ 30.583.021,20 

/ 	4 

il d Santa Casa de Mm: irido ali‘ ielaeirtflUs SétIpLos 

INSV - Institutb de S Ude Nossa Senhora da Vitória 

CNPJ n° 3.824.560/0001-02 

Valerian José de Freitas Neto 

CPF: 438.205.495-87 



INS+ 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - No. 013/2020 Objeto: POLICLINICA/MÚLTICENTRO DE SAÚDE 
NAFtANDIBA Processo Administrativo no 10.014/2020 

PI.AN. COM DESCONTO a) Quadro orçamentário anal Pico 

A RECURSOS HUMANOS4 
 

VALOR MENSAL EM REAIS fle  
A.1 Composição da Remuneração RS 	 683.973,00 

A.2 Beneficios R$ 	 11.816,64 

A.3 Encargos Sociais Incidentes sobre a Remuneração R$ 	 54.717,84 

A.4 Prmisi namerno R$ 	 256.695,07 

8.1 

li mal - ILS 	 1.007.202,55 

VALOR MENSAL EM REAIS 

Medicamentos de uso interno R$ 	 34.000,00 

B.2 Material de imagens (material de radiologia) R$ 	 8.000,00 

B.3 Material médico-hospitalar de consumo (penso e instamos) R$ 	 24.650,00 

'3.4 Material de manutenção predial R$ 	 3.900,00 

13.5 Material de limpeza e descartáveis R$ 	 4.800,00 

B.6 Material de expediente (material de escritório) R$ 	 1.800,00 

B.7 Enxoval e Uniforme R$ 	 8.600,00 

B.8 Combustíveis e Lubrificantes R$ 	 1.600,00 

B.9 Equipamentos de proteção individual (EPIS) R$ 	 9.000,00 

aio Gases medicinais RS 	 7.800,00 
Subtotal - RS 	 104.150,00 

SERVIÇOS DL I ERCE1ROS VALOR MENSAL EM REAIS 

CA__ 

Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico-

hospitalares/administrativos' R$ 	 8.000,000 

C.2 Locação de equipamentos biomedicos/administrativos R$ 	 12.000,000 

C.3 Locação de veículos (ambulância) R$ 	 - 

C.4 Serviços de Tecnologia da Informação (equipamentos, software, rede, sistema e etc) R$ 	 12.000,000 

C.5 Serviços de vigilância/Segurança patrimonial R$ 	 - 

C.6 Fornecimento de água e saneamento R$ 	 12.450,000 

C.7 Fornecimento de energia elétrica R$ 	 12.000,000 

C.8 Telefonia e Internet R$ 	 2.540,000 

C.9 Recolhimento e tratamento (gerenc iamen to) de resíduos R$ 	 2.800,000 

C.10 Serviços de conservação e manutenção prediaI2,5 R$ 	 4.500,000 

lik .11 Serviço de Rouparia/Lavanderia R$ 	 3.800,000 

.12 Serviço de telemedicina para ECO R$ 	 6.800,000 

C.13 Serviço de alimentação e nutrição R$ 	 30.800,000 

C.I4 Serviços gráficos/publicação R$ 	 2.050,000 

C.15 Serviço de guarda/digitalização de prontuários R$ 	 2.800.000 

I 6 Serviço de laboratório de Análises Clinicas RS 	 30.800,00 
Subtotal - R$ 	 143.340,00 

D 01.: IRÁS DESPESAS A ALOR MENSAL EM REAIS 

I Despesa Administrativa RS 	 0.000.00 

D.2 A,,,eçoria Juridica RS 	 0.000.00 

Subtotal - R$ 	 15.000,00 

TOT A 1. MENSAL- RS 	 1.269.692,55 

TOTAL ANUAL (12 MESES) - R$ 	 15.236310,60 

dr 	VALOR DO CONTRATO (RS) EM 24 MESES - R$ 	 30.472.621,20 

Santa Casa de Miséri órdirae 014>Sialos Campinhos 

1NSV - Instituto d Saúde Nossa Senhora da Vitória 

CNPJ ° 13.824.560/0001-02 

ValeriaÇio José de Freitas Neto 

CPF: 43&205.495-87 
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