
GESTÃO EM SAÚDE 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

SALVADOR 

REF: CHAMAMENTO PÚBLICO 013/2020 

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E Ã INFÂNCIA DE 

UBAlRA -S3 ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE, sociedade civil 

sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, 

sediada à Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/ n, Centro, CEP 45.310-

000, Ubaira/ BA, neste ato representado por sua preposta Sra. Fernanda 

da Silva Rodrigues, já devidamente qualificada nos presentes autos, vem, 

respeitosamente, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, com efeito 

suspensivo, em impugnação ao resultado parcial das propostas do 

chamamento público supra, o que faz com espeque nos argumentos 

abaixo aduzidos. 

1. PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSÃO 

Trata-se de irresignação que se volta contra o resultado do julgamento da 

fase de julgamento das propostas de trabalho, que acabou por estabelecer 

pontuação incorreta tanto sobre a proposta técnica apresentadas pela 

Recorrente, quanto pela Recorrida, nos termos definidos pelo Edital 
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Nessa mesma linha de intelecção, o presente expediente visa questionar 

resultado final obtido pelo INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO 

- IGH. 

O recurso encontra-se consubstanciado em documento escrito, subscrito 

por quem de direito e manejado conforme a hipótese de cabimento. 

Ademais, o recurso foi protocolado antes do esgotamento do prazo legal 

de 5 (três), iniciados da intimação da decisão atacada, ex vi do que regula 

item 7.2 do edital. 

Por tais razões, vê-se que o presente recurso merece ser admitido, 

congregando os requisitos para tanto. E o recebimento deste deverá gerar 

a imediata suspensão do andamento dos atos licitatórios, até que os 

argumentos recursais sejam definitivamente julgados pela autoridade 

competente. 

2. DAS RAZÕES DE MÉRITO 

Contesta-se, neste recurso, o critério de julgamento da proposta técnica, 

em virtude da suposta inobservância ao instrumento convocatório. 

Nos tópicos vindouros elucidaremos, didaticamente, os amplos 

fundamentos jurídicos que certamente levarão a revisão do entendimento 

esposado pela comissão, com consequente reclassificação dos 

proponentes. 
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3. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA / INSTITUTO DE 

GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH 

3.1. DOS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE O AVISO 

PRÉVIO E FÉRIAS SOBRE A LICENÇA MATERNIDADE / 

DESCLASSIFICAÇÃO 

Diferentemente do quanto aduzido pela Recorrente em seu petitório de 

saneamento, malgrado não haja como prever, com exatidão, os encargos 

que irão incidir sobre as férias da licença maternidade, a sua 

quantificação é uma imposição editaficia, na forma da planilha inserta 

na página 25 do instrumento convocatório. 

Deveras, ao não prever em sua proposta os encargos incidentes sobre a 

rubrica sino indicada, mediante manobra escusa, a Recorrida reduziu 

ilegalmente o seu preço através de pretensa sonegação fiscal das 

contribuições previdenciárias. 

É inconteste, portanto, que para além da ilegalidade no descumprimento 

da norma editalicia, a Recorrida ao deixar de prever esse custo, inviabilizaa 

que a Administração promova o escorreito contingenciamento da fatura 

para depósito em conta vinculada. 

E ainda, ao não prever esse custo, a Recorrida ofertou verdadeira 

vantagem competitiva em relação aos demais licitantes, os quais 

calcularam seus preços com base nas normas editalicias e na planilha 

retro mencionada, o que malfere, ato continuo, o §2° do art. 44 da Lei 

8.666/93. 
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Ato continuo, ao ofertar custo zero para os encargos sociais incidentes 

sobre o aviso prévio indenizado e férias sobre licença maternidade, a 

Recorrida violou diretamente o §3° do art. 44 da Lei 8.666/93. 

Na mesma linha de intelecção, ao não prever em sua proposta os 

encargos sociais incidentes sobre o aviso prévio indenizado, a Recorrida 

recai sobre os mesmos equívocos e ilegalidades ora reproduzidas. 

Deveras, nem sempre o gestor do contrato poderá ofertar aviso prévio 

trabalhado aos seus empregados, notadamente diante das incertezas que 

circundam eventual renovação da avença. Nesse sentido, há a 

possibilidade de não haver tempo hábil para concessão do aviso prévio 

trabalho, de modo que, para evitar a violação aos direitos laborais, 

necessariamente terá de ser concedido aviso prévio trabalhado a todos os 

empregados do contrato. 

Sem falar, outrossim, da manifesta vantagem competitiva que teve a 

Recorrida, máxime porque todos os demais concorrentes realizaram a 

previsão de pagamento do aviso indenizado e respectivas retenções. 

A jurisprudência dos tribunais assim vaticina: 

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO PARA EXECUÇÃO 

DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EMPRESA 

DESCLASSIFICADA POR NÃO DISCRIMINAR EM 

PLANILHA DE CUSTOS OS VALORES 

CORRESPONDENTES AOS ENCARGOS SOCIAIS 

PREVISÃO EDITALICIA - NORMA COGENTE AOS 
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LICITANTES - AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E 

CERTO - VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE DE 

ALTERAÇÃO DE OFICIO PELO MAGISTRADO - 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO 

NÃO IDENTIFICÁVEL - MANUTENÇÃO DO VALOR 

ORIGINAL FIXADO PELO IMPETRANTE. Cabe à 

Administração, bem como aos licitantes interessados 

respeitarem a legislação vigente e as regras 

específicas determinadas em edital para o certame. 

Assim, não é permitida alteração, modificação ou 

qualquer subjetivismo que desconsidere as previsões 

editalicias, até porque a própria Lei Federal n. 

8.666/1993 prevê possibilidade e procedimento para 

eventual impugnação ao instrumento convocatório. 

Havendo exigência expressa no edital da licitação 

para que as empresas licitantes discriminem em 

proposta os custos relacionados com encargos 

sociais, a obrigação deve ser respeitada por todas, 

sob pena de violação ao princípio da isonomia e de 

consequente 	desclassificação. 	Ademais, 

envolvendo o objeto licitado a utilização de mão- 

de-obra, resta evidente a necessidade da previsão 

respectiva demonstrando o cumprimento da 

legislação trabalhista e previdenciária vigente 

Tratando-se de matéria de ordem pública, é possível 

a alteração do valor da causa, de oficio, pelo 

magistrado. Todavia, quando impossível precisar o 
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proveito econômico perseguido pelo impetrante, o 

valor da causa deve ser eletivo. (TJSC, Apelação Cível 

em Mandado de Segurança n. 2014.072260-4, de 

Brusque, rel. Jaime Ramos, Quarta Câmara de 

Direito Público, j. 05-03-2015). 

(grifei) 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 

PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO. 

NÃO APRESENTAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

SEGUNDO CONVENÇÃO COLETIVA PELA 

CONCORRENTE PREVISÃO EDITALICIA NESTE 

SENTIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E 

CERTO. 

O mandado de segurança tem seus requisitos 

específicos e o direito líquido e certo é um deles, isto 

é, aquele cuja incontestabilidade é evidenciada de 

plano, mediante prova pré-constituída. 

Se o edital faz constar norma expressa a respeito 

da obediência pelas licitantes às convenções 

coletivas, o seu desrespeito implica em autorizada 

desclassificação. Segurança denegada. 

(Classe: Mandado de Segurança, Número do 

Processo: 0005264-27.2016.8.05.0000, Relator(a): 

ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Publicado em: 

10/03/2017) 

(feito grifos) 
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É cediço que o preenchimento da planilha deve refletir o efetivo encargo 

financeiro que decorre dos componentes que oneram a execução do 

serviço, de modo a tornar factível a análise de 

aceitabilidade/exequibilidade da proposta pela comissão de licitação. 

Inclusive, como já demonstrado, determinadas rubricas têm seus valores 

definidos por lei/jurisprudência, não variando de empresa para empresa, 

com aprovisionamentos que possuem percentuais regularmente 

definidos. 

Verifica-se, portanto, que a planilha de custos e formação de preços da 

Recorrida não atende às exigências contidas no edital, tampouco as 

determinações legais, de modo que a sua desclassificação é medida que 

se impõe. 

3.2 APRESENTAÇÃO DO MODELO DE ORGANOGRAMA 

Ainda que essa comissão, inadvertidamente, não desclassifique a 

Recorrente diante das ilegalidades ora descritas, ainda assim, a 

pontuação que fora concedida a sua proposta técnica merece revisão. 

Deveras, inicialmente, vale gizar que o organograma proposto diverge do 

dimensionamento de pessoal proposto pela Recorrida, eis que indicou um 

cargo que sequer está dimensionado na sua proposta. 

Veja, por exemplo, que no organograma a Recorrida indica um cargo 

nomeado de liderança administrativa, sendo que, em momento algum, 

referido profissional previsto, tanto no item 3.2 - Dimensionamento de 

pessoal -, como também na sua proposta financeira. 
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Dessa forma, ante as divergências apresentadas, que maculam a 

escorreita observância a alínea "a" do item C.1, seção C, a Recorrida deve 

ter retirada da sua pontuação referida rubrica. 

3.3 POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS A SER PRATICADA, 

INCLUSIVE COM CRITÉRIOS QUE SERÃO ADOTADOS PARA A 

SELEÇÃO DE PESSOAL 

Nesse item em especifico, a Recorrida não descreve de forma objetiva e 

clara a política de gestão de pessoas que será estruturada na unidade, 

conforme definido na alínea "a" do item C2 da SEÇÃO C - MODELO PARA 

A PROPOSTA DE TRABALHO. 

De fato, o instituto se detém apenas a descrição de referências teóricas, 

não contemplando alíneas importantes como por exemplo: avaliação de 

desempenho, acompanhamento e desenvolvimento, plano de cargos e 

salários. 

Desta forma, ante a inobservância a integralidade do disposto em edital, 

a Recorrente pugna pela não pontuação da Recorrida no tópico em 

análise. 

3.4 GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO (PREDIAL E 

EQUIPAMENTOS 

Em desacordo ao que vaticina a alínea "c" do item C3, o Recorrido olvidou 

de descrever como se dará o gerenciamento do patrimônio 

De modo tacanha, a narrativa para esse tópico está descrita como "serão 

realizadas contagem fisiccts visando garantir o controle das 
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movimentações realizadas, bem como controle da vida útil de bens 

disponíveis". 

Ora, para além da narrativa retro se revestir de uma obviedade ululante, 

não foram abordados itens de acuidade elevada como, descrição da forma 

que será realizado o controle de entrada e saída de bens, a periocidade 

do inventário, o controle de movimentação de bens, metodologia e etc. 

Inclusive, vale gizar que a própria Recorrente, em tópico idêntico, teve 

concessão parcial da pontuação, justamente sob a alegação de que as 

descrições de gerenciamento do patrimônio não foram dissecadas na sua 

integralidade, em similitude ao que ocorre com a Recorrida. 

Sabendo que gerenciamento de patrimônio não se resuma a contagem de 

itens, principalmente quando se trata de patrimônio público, vindicamos 

o provimento do recurso para afastar a pontuação da Recorrida no item 

em destaque. 

4. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA / S3 ESTRATÉGIAS E 

SOLUÇÕES EM SAÚDE 

Nos tópicos vindouros, restará demonstrado que a nota técnica atribuída 

a Recorrente deverá ser majorada, na forma das razões que serão abaixo 

esposadas. 

4.1 INTEGRAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE OBJETO DO CONTRATO 

COM O SISTEMA DE ATENÇÃO À DE SAÚDE / REDE DE SERVIÇOS 

No item C.1, alínea d), do manual da proposta técnica, resta consignado 

que os participantes deverão "apresentar como será a relação, integração 
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e articulação da Unidade de Saúde com a Rede pública de Assistência à 

Saúde existente no Município". 

De fato, malgrado a Recorrente tenha apresentado em sua proposta um 

tópico que abrange o item retro, a pontuação obtida foi de tão somente 

0,25 pontos, ao argumento de que a Recorrente "se restringiu apenas ao 

território da Unidade, não descrevendo a relação da Unidade 

Especializada com os demais componentes da Rede." 

Ora, com a devida vênia, uma vez mais a comissão faz tabula rasa das 

disposições editalicias, até mesmo porque não há qualquer exigência 

para que haja uma descrição da rede de assistência do município, sequer 

da sua relação com os demais componentes da rede. 

Deveras, a Recorrente informou que irá se relacionar com o distrito 

sanitário, e, como é de sabença comezinha, o distrito é o responsável pelo 

processo de planejamento e gestão do SUS junto com a SMS no município 

de Salvador. 

É de competência do distrito sanitário, outrossim, a articulação com as 

demais unidades que compõe a sua competência territorial, o qual 

estabelecerá os mecanismos e instrumentos de articulação com a rede 

municipal. 

Não cabe a recorrente, portanto, ser ordenadora das articulações para 

com a rede municipal, pois esse fato descaracterizaria o modelo de gestão 

instituído pela SMS. 
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Desse modo, afastando qualquer subjetividade na análise da proposta 

técnica, a Recorrente deverá receber a pontuação máxima no tópico em 

análise, 

4.2. APRESENTAÇÃO DO REGULAMENTO PRÓPRIO PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRAS 

No tópico em especifico, a comissão aduziu que a "OS não discorreu de 

que forma se dará o regulamento de compras, locação e contratação de 

obras e serviços na unidade". 

Ora, vale gizar que a Recorrente possui regulamento próprio de compras, 

tendo-o apresentado no Anexo I da proposta, de modo que, ao menos 

parcialmente, o item foi atendido. 

Inclusive, no item C.1, aliena e), do manual da proposta técnica, o 

instrumento convocatório somente faz referência a "apresentação do 

Regulamento próprio para contratação de serviços e compras", o que, de 

todo modo, garante o cumprimento ainda que parcial desse item. 

4.3. MONITORAMENTO E GARANTIA DA QUALIDADE DA 

INFORMAÇÃO 

Sobre o tópico em especifico, é preciso considerar, antes de tudo, que foi 

um esforço hercúleo descrever uma Proposta Técnica de uma unidade de 

saúde dessa complexidade com apenas 50 páginas, conforme 

determinado no item b) Da Composição do Conteúdo. 

Desse modo e em atenção as limitações ora impostas, a Recorrente 

cumpriu com o disposto no item retro, inclusive porque descreveu as 
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ações para alimentar e manter atualizados os bancos de dados e os 

sistemas de informações locais e nacionais de saúde do SUS de forma 

regular, conforme cronograma estabelecido pela SMS, e manter 

atualizado o seu Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES). 

Nesse ponto em específico, a Recorrente pugna para que lhe seja 

concedida a nota máxima de 0,2 pontos. 

4.5. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

A Recorrente demostrou toda metodologia de execução de suas atividades 

educacionais, todavia, apenas por não ter listado os cursos a serem 

ofertados, foi gratificada com a pontuação parcial. 

Ora, antes de ingressar na gestão da unidade de saúde, não é possível 

apresentar uma lista com os cursos a serem ofertados, inclusive porque 

será preciso, antes de tudo, avaliar junto aos empregados quais são as 

necessidades mais prementes de capacitação. 

De fato, somente através da gestão plena da unidade é que a Recorrente 

poderá definir junto com a equipe técnica quais cursos em específico 

serão ofertados, tudo em consonância as reais necessidades do corpo 

funcional que será contratado. 

Inclusive, o próprio edital não faz menção a necessidade de indicar quais 

os cursos serão ofertados, de modo que, em estrita observância a 

literalidade das disposições editalícias, o item foi cumprido na sua 

integralidade. 
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4.6. PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 

Sobre o tópico em especifico, a comissão aduz que a Recorrente "não 

descreveu o fluxo interno para tratamento dos acidentes na unidade". 

Aqui, constata-se um possível erro material, e não interpretativo, até 

mesmo porque o fluxo foi devidamente apresentado na proposta, verbis: 

O Profissional Acidentado 
Em Estabelecimento de Saúde 

1 

Encaminh mento 1 
imedi to 

Unidade de Referência 
(24 MS) 

(Hospital Municipal ou 
Pronto Socorro) 

Avaliação do paciente 
Indicação de quertioprofitat' 

e conduta em Hepatne 

Colete retinta de matenal: 

1  

IN.....iti  Unidade de acompanhamento ...-1 Reatado  da sonsogia  
(Ambulatório de infectolcgia) 

Condenado caso 

A vista desse fato, o recurso merece provimento, para que nesse tópico 

seja concedido a Recorrente a pontuação máxima, em estrita observância 

ao instrumento convocatório. 

4.7 GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS 

Aduz a comissão que a Recorrente "Não referiu sobre a reposição 

periódica de enxoval e uniformes, crachás", porém, em mais um possível 

erro material, concessa vênia, na página 34 da proposta técnica, consta 

a descrição meticulosa do item, verbis: 

" [...I e reposição semestral de uniforme e crachás de 

identificação dos servidores" 
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Pelo provimento do recurso no particular. 

5. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, pede-se pela admissão deste recurso, conferindo-lhe 

o devido efeito suspensivo, para posterior julgamento no mérito, ao que 

requer o Recorrente a desclassificação do INSTITUTO DE GESTÃO E 

HUMANIZAÇÃO — IGH,  face as fortes razões multicitadas, ou, 

subsidiariamente,  a revisão da pontuação que lhe fora concedida, bem 

como revisão da nota do Recorrente, na forma das razões retro, por ser 

medida de justiça, 

Nestes termos, pede deferimento. 

Salvador (BA), 22 de outubro de 2020 

4. v04444 

Fernanda da Silva Rodrigues 

Diretora de Projetos 

Representante Legal 
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