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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 047/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2022
Pelo presente instrumento, o Departamento de Compras, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE
PREÇOS, localizado na Rua Lauro de Freitas, 199, Centro – Ubatã – Bahia, Departamento de Compras, neste ato
representado pelo Sr. José Marcelo Ribeiro Libarino, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 251 de 13/03/2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo
com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022, SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS-SRP, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE publicada no DOM nº 3746 do dia 17 de agosto.
Transcurso o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação, as empresas abaixo citadas,
doravante denominadas Fornecedores, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas
e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 - Os preços dos materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO
013/2022– Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:
NOME DA EMPRESA: ALMEIDA LIMA VAREJO E ATACADO LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 33.660.795/0001-13., localizada no endereço Rua Otavio Machado dos Santos N°09 – Centro –
Ibirataia/BA., telefone (71) 99274-0340, neste ato representada pelo Sr. Jaldo Lima de Araújo Junior, inscrito no
CPF nº 033.812.055-60 , portador do RG nº 974913146, residente e domiciliado na Rua Tobias Barreto, 22, casa,
Centro, Ibirataia, BA, Cep-45580-000, Brasil.
Lote 11
DISCRIMINAÇÃO

UND

QUANT

1.

LAMINA PARA BISTURI Nº 15 C/ 100

CX

50

2.

LAMINA PARA BISTURI Nº 20 C/ 100

CX

50

3.

LAMINA PARA BISTURI Nº 22 C/100

CX

10

4.

LAMINA PARA BISTURI Nº 23 C/100

CX

30

5.

LAMINA PARA BISTURI Nº 24 C/ 100

CX

50

CX

5

6.
7.
8.

FIO DE SUTURA CATEGUTE CROM. 0 30mm
ag.4.0
FIO DE SUTURA CATEGUTE CROM. 0 40mm
ag.4.0
FIO DE SUTURA CATEGUTE CROM. 2-0

CX

5

CX

5

MARCA
LABOR
IMPORT
LABOR
IMPORT
LABOR
IMPORT
LABOR
IMPORT
LABOR
IMPORT
SHALON
SHALON
SHALON

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

R$ 28,00

R$ 1.400,00

R$ 28,00

R$ 1.400,00

R$ 28,00

R$ 280,00

R$ 28,00

R$ 840,00

R$ 28,00

R$ 1.400,00

R$ 88,00

R$ 440,00

R$ 84,00
R$ 84,00

R$ 420,00
R$ 420,00
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DISCRIMINAÇÃO
40mm ag.4.0
FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMP. 2-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMP. 3-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMP. 4-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA LINHO 0 BRANCO TORCIDO
AG.3/8
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 2-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 3-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 5-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 6-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA VCRIL 2-0
FIO DE SUTURA VCRIL 3-0
FIO DE SUTURA VCRIL 4-0
LAMINA PARA BISTURI Nº 15 C/ 100
LAMINA PARA BISTURI Nº 20 C/ 100
LAMINA PARA BISTURI Nº 22 C/100
LAMINA PARA BISTURI Nº 23 C/100
LAMINA PARA BISTURI Nº 24 C/ 100
FIO DE SUTURA CATEGUTE CROM. 0 30mm
ag.4.0
FIO DE SUTURA CATEGUTE CROM. 0 40mm
ag.4.0
FIO DE SUTURA CATEGUTE CROM. 2-0
40mm ag.4.0
FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMP. 2-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMP. 3-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMP. 4-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA LINHO 0 BRANCO TORCIDO
AG.3/8

DESCRIÇÃO
PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL,
DISSECÇÃO, C/ VÍDEA, 14 CM, ANATÔMICA
PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL,
HALSTEAD MOSQUITO, CURVA, 12,50 CM
PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL,
HALSTEAD MOSQUITO, RETA, 12,50 CM
PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL,
KELLY, CURVA, 16 CM, COM TRAVA,
HOSPITALAR
PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL,
KELLY, PONTA RETA, 16 CM
PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL,
ROCHESTER PEAN, CURVA, 16 CM, COM
TRAVA, HOSPITALAR
PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL,
ROCHESTER PEAN, RETA, 16 CM, COM
TRAVA, HOSPITALAR
PINÇA CIRÚRGICA, AÇO

UND

QUANT

CX
CX
CX

50
50
50

CX

50

CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX

50
100
50
50
30
15
15
15
50
50
10
30
50

CX

5

CX

5

CX

5

CX
CX
CX

50
50
50

CX

50

UND.

QUANT.

UND

200

UND

100

UND

200

UND

200

UND

200

MARCA
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON
SHALON

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

R$ 70,00
R$ 70,00
R$ 70,00

R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00

R$ 70,00
R$ 28,00
R$ 30,00
R$ 28,00
R$ 28,00
R$ 20,00
R$ 80,00
R$ 80,00
R$ 80,00
R$ 28,00
R$ 28,00
R$ 28,00
R$ 28,00
R$ 28,00

R$ 3.500,00
R$ 1.400,00
R$ 3.000,00
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
R$ 600,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
R$ 280,00
R$ 840,00
R$ 1.400,00

R$ 88,00

R$ 440,00

R$ 84,00

R$ 420,00

R$ 84,00
R$ 70,00
R$ 70,00
R$ 70,00

R$ 420,00
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00

R$ 70,00

R$ 3.500,00

MARCA
V.UNITARIO VALOR TOTAL
GOLGRAM
R$ 21,00
R$ 4.200,00
GOLGRAM
R$ 27,00
R$ 2.700,00
GOLGRAM
R$ 27,00
R$ 5.400,00
GOLGRAM
R$ 49,90

R$ 9.980,00

R$ 49,90

R$ 9.980,00

R$ 49,90

R$ 4.990,00

R$ 49,90
R$ 49,90

R$ 4.990,00
R$ 4.990,00

GOLGRAM
GOLGRAM

UND

100

UND

100

UND

100

GOLGRAM
GOLGRAM
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

INOXIDÁVEL,DENTE DE RATO 14 CM
PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, TIPO PONTA PONTA RETA,
COMPRIMENTO 14, TIPO CRILE
PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, TIPO PONTA PONTA RETA,
COMPRIMENTO 16, TIPO CRILE
PINÇA HISTOLÓGICA 12 CM PONTA FINA
PINÇA RETA 14 CM UAU
PINÇA RETA 16CM UAU
PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA
12 CM
PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA
14 CM
TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, 15 CM, RETA
ROMBA-FINA
TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, 15CM,
CURVA FINA - ROMBA

GOLGRAM
UND

100

UND

100

UND
UND
UND

200
100
100

UND

3

UND
UND.
UND.

3
50
50

R$ 49,50

R$ 4.950,00

R$ 49,74
R$ 49,90
R$ 41,20
R$ 41,00

R$ 4.974,00
R$ 9.980,00
R$ 4.120,00
R$ 4.100,00

R$ 66,00

R$ 198,00

R$ 66,00

R$ 198,00

R$ 42,50

R$ 2.125,00

R$ 42,50

R$ 2.125,00

GOLGRAM
ICE
ICE
ICE
ICE
ICE
MUNDIAL
MUNDIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1 - Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nº 251/2017 e demais legislações vigentes,
autorização para fornecimento dos materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz
parte integrante da presente Ata.
3.2 – A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e
retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3 – Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste
Pregão.
3.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;
3.5 - Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP),
de acordo com o edital do Pregão Eletrônico 013/2022, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora
da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.6 - O Município de Ubatã não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de
Preços, preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
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4.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues,
mediante a apresentação da Nota Fiscal.
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fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.
4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção,
passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
a) O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da
Nota Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.
b) Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a
sua reapresentação.
c) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1 - O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da
publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação
pertinente.
5.2 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº
8.666/93.
5.2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.2.4 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.
5.3 - Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
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5.2.3 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
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5.3.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
5.3.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.3.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS
6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
6.2- Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
6.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1- Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
7.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);
7.1.1.3 - A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as
respectivas alterações posteriores;
7.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
registro;
7.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

7.2- Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de
cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI,
da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.
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7.1.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
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7.2.1- A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedido.
7.3- Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada
por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.
7.3.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2- Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1- A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial do Município.
8.2- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSSRP.
8.3- Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal nº
251/2017, a Departamento de Compras do Município de Ubatã.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas
Ubatã-Bahia, 10 de Outubro de 2021.

José Marcelo Ribeiro Libarino
Departamento de Compras
(Órgão Gerenciador)

Jaldo Lima de Araújo Junior
ALMEIDA LIMA VAREJO E ATACADO LTDA
Fornecedor
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Barbara Santiago Madeiro
Secretaria Municipal de Saúde
(Órgão Participante)
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DECISÃO SOBRE O RECURSO APRESENTADO NO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SAÚDE, COM OU SEM

FINS LUCRATIVOS, PARA O GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE
SAÚDE, DE CARACTER COMPLEMENTAR.
PE 014/2022 (PA 044/2022)

Empresas Recorrentes:
ORION SERVIÇOS MEDICOS AVANÇADOS LTDA (CNPJ nº 40.254.329/0001-01).
FORTE SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS (CNPJ nº 26.629.093/0001-01)
I – SÍNTESE DO CERTAME
O Município de Ubatã – Bahia promoveu por meio do Pregão Eletrônico nº 014/2022,

em sessão realizada no dia 31 de Agosto de 2022, licitação do tipo menor preço com o objetivo de contratar

empresa para prestação de serviço de saúde, com ou sem fins lucrativos, para o gerenciamento e
operacionalização de profissionais de saúde, de caráter complementar.

Com o natural impulso processual, restaram superadas as fases de análises das
propostas financeiras e documentos técnicos das licitantes, chegando-se na apreciação de composição de
custos da empresa que apresentara a proposta mais vantajosa à Administração, na forma do item “6.35” do
instrumento convocatório:

“6.35. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do
preço em relação ao máximo estipulado para aquisição do objeto e verificará a
habilitação do licitante conforme disposições do Edital”.

O processo fora remetido à apreciação da Procuradoria Geral do Município que
exarou memorando técnico opinando pela desclassificação da empresa decorrente do descumprimento das
determinações do edital e por não respeitar os percentuais dispostos nos Grupos A, B e C da Planilha de
Composição de Custos do Termo de Referência, destacando, entre outros fundamentos, as seguintes
diretrizes:
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Sobremais, uma vez instado, o licitante vencedor apresentara planilha realinhada
com a exposição dos custos internos mediante demonstração analítica da composição dos elementos que
permitem a execução do objeto licitado.
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.
“Em que pese composição de custo dos profissionais médicos a empresa arrematante não apropriou
os encargos sociais ao custo do empregado. Igualmente, nota-se a ausência da incidência da
insalubridade para estes cargos, além disso, a empresa apresentou o percentual de férias de
3,025%, porém o correto a ser aplicado é de 11,10%.
[...]
Consoante se constata do item “10.10” avistável junto ao termo de referência, tem-se por
vedado “subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do Contrato”.
Em havendo cláusula expressa, não pode a administração pública agir na contramão da
jurisprudência aplicável à situação em testilha, senão vejamos:

Mandado de segurança – Licitação – Concorrência – Edital que impedia a subcontratação –
Impetrante que não era a fabricante do produto, mas iria adquiri-lo de outra empresa, que não
participou da licitação – Subcontratação inadmissível – Legalidade do ato – Princípios da
isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1036375-62.2016.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida;
Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018).
AÇÃO DE COBRANÇA – Procedimento licitatório para a contratação de empresa para prestação de
serviços de construção ao Município de Holambra – Autora que alega ter sido subcontratada para a
realização das obras e que não lhe foi efetuado o pagamento pelos serviços prestados – Contrato
firmado entre o município e a licitante vencedora que veda a possibilidade de subcontratação
total ou parcial do seu objeto – Ausência de vínculo jurídico entre o Município e a autora –
Ilegitimidade passiva do ente público acertadamente reconhecida – Não comprovação da realização
dos trabalhos pela parte autora – Ação improcedente – Aplicação de multa afastada - Recurso de
apelação da requerida provido e da autora provido em parte apenas para afastar a multa que lhe foi
aplicada. (TJSP; Apelação Cível 1001448-40.2017.8.26.0666; Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do
Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Há mais!
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ação Civil Pública. Município de Tuiti. Contratação de empresa
para prestação de serviço de saneamento. Subcontratação expressamente proibida no contrato
firmado. Necessidade de afastamento da penalidade consistente em ressarcir integralmente o dano
suportado pela Administração Pública, consistente em todo valor pago pela administração pública
municipal ao contratante. Necessidade de manutenção somente da penalidade de multa civil.
Inteligência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004714-87.2017.8.26.0099; Relator (a): Isabel Cogan;
Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 4ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021).
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A despeito de superadas todas as fases anteriores deste certame (preço e habilitação técnica),
todavia, ao depurar de maneira pormenorizada a planilha analítica de custos realinhada da empresa
que apresentara a proposta mais vantajosa à Administração municipal verificou-se que a pessoa
jurídica interessada, de maneira clarividente, baseado nos custos efetivos e tributos alinhavados,
subcontratará os serviços “médicos” a outra pessoa jurídica, circunstância essa que para além de
vituperar cláusula específica do termo de referência e minuta do contrato administrativo,
respectivamente, também precarizam a relação profissional que se esperaria estabelecer entre ela e
os profissionais médicos, com inequívoca supressão de direitos constitucionalmente assegurados, a
exemplo das férias, licença maternidade, aviso prévio, adicionais, e pagamento de encargos sociais.
Noutras palavras, a prática ora revelada nesta oportunidade processual, pejorativamente e comumente
declarada de fenômeno da “pejotização” de atividade-fim, torna ilícita a contratação por uma
intermediação de mão de obra, além por óbvio, da proibição existente no próprio edital.
Imperioso advertir que o tomador do serviços (empresa vencedora do certame) e os médicos por elas
contratadas em regime de “pejotização”, que inclusive poderá até operar-se através de contratação de
“terceira” cooperativa caso queira, procura, mediante instrumento estratégico de desoneração de
tributos e repulsa à caracterização dos requisitos da relação de emprego, circunstância esta que não
pode passar despercebido por esta municipalidade, sobretudo sob a ótica do princípio da proteção,
usualmente aplicável na justiça especializada Juslaboral.”

1

Ademais, em decisão superveniente que acolhera os fundamentos expostos no

parecer da Procuradoria Geral do município, ressalte-se, o Pregoeiro desclassificara a proposta por não
adequação de sua composição à realidade dos custos operacionais de sua execução.

Ulteriormente, como consequência disso, fora convocada a segunda colocada,

abrindo-se o competente prazo recursal.

Assim, as partes, mediante interesses recursais motivados, interpuseram os

respectivos recursos, o primeiro deles (“ORION”) para reverter a decisão que desclassificou a proposta
financeira por não alinhamento aos custos operacionais ao fundamento segundo o qual não pode o Poder

Público exortar ingerência sobre os atos empresariais, para não dizer que o certame não poderia restringir e

direcionar o público alvo a proponentes que possuam subordinação com o Contratante (mediante vínculo

Tese TEMA 725: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a
responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
1
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celetista com os seus encargos inerentes) sendo aplicável na espécie o resultado do julgamento paradigmático
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extraído do Agravo na RCL 47.843 por intermédio do qual a 1ª Turma do STF aplicou o quanto decidido na
ADPF 324 e no TEMA 725 que em sede de repercussão geral admitiu a contratação de funcionários (pessoas

físicas) por meio da constituição de pessoa jurídica (pejorativamente denominado de “pejotização”) para
prestação de serviços especializados objetos da licitação em foco mediante divisão/terceirização entre pessoas
jurídicas; já o segundo recurso (“FORTE SAÚDE”) por explorar que a segunda colocada anexou perante o

sistema documentos corrompidos (que não se consegue ter acesso) atinente à qualificação financeira (certidão

negativa de falência ou recuperação judicial) e ao registro no conselho de Enfermagem (COREN), suscitando,
por fim, que na composição dos custos apresentados deixou de alinhar ônus do “adicional de insalubridade” e
“INSS”.

Ulteriormente, sobreveio a abertura de prazo para apresentação de contrarrazões.
Em sede de contrarrazões, tem-se que a “MEDICOOP”, atual declarada vencedora,

lançou as suas razões no sistema, com motivação que visa elidir o recurso da proponente “FORTE SAÚDE” e

rechaçar o recurso da licitante “ORION” reconhecendo que a sua proposta deriva de vedada subcontratação
editalícia.

Diante desse cenário e após análise do recurso interposto e contrarrazão o pregoeiro

vem proferir decisão, pelos fundamentos a seguir expostos:

II – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Foram examinados os pressupostos de admissibilidade do recurso, especialmente a

legitimidade e o interesse para recorrer, a tempestividade, a regularidade formal e material. O recurso
apresentou todos os pressupostos. Havendo atendido aos requisitos, o Pregoeiro conheceu do recurso.
III - DA ANÁLISE DO MÉRITO - DO RECURSO E DAS ALEGAÇÕES

Assim, ultrapassada a questão preliminar, urge mencionar, que o referido recurso foi

encaminhado para a Assessoria Jurídica externa do Departamento de Licitações, a qual emitiu parecer

opinativo que subsidiou a este Órgão anteparos jurídicos necessários ao enfrentamento da temática, conforme
Página 4 de14

abaixo.
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3.1 RECURSO DA ARREMATANTE “ORION SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA.”.
A licitante “ORION”, então desclassificada, almeja reverter a decisão que

desclassificou a sua proposta financeira por não alinhamento aos custos operacionais ao fundamento segundo

o qual não pode o Poder Público exortar ingerência sobre os atos empresariais, para não dizer que o certame
não poderia restringir e direcionar o público alvo a proponentes que possuam subordinação com o Contratante
(mediante vínculo celetista com os seus encargos inerentes) ou simplesmente a cooperativas de trabalho (em

razão da figura do cooperado – incompatível com o regime celetista) sendo aplicável na espécie o resultado do

julgamento paradigmático extraído do Agravo na RCL 47.843 por intermédio do qual a 1ª Turma do STF aplicou

o quanto decidido na ADPF 324 e no TEMA 7252 que em sede de repercussão geral admitiu a “pejotização”
dos serviços especializados objetos da licitação em foco mediante divisão/terceirização entre pessoas jurídicas,

suscitando, pois, que a relação de trabalho com os seus profissionais será formatada mediante contratos
(autonomia), o que não se tem por defeso no edital.
em seu derredor.

Antes de avançar objetivamente no tema, mister se faz alinhavar algumas digressões
De logo, convém esclarecer que as contratações que derivam do objeto licitado têm

como finalidade precípua evitar a solução de continuidade dos serviços públicos, tendo em vista situações de
surgimento de demandas acessórias, decorrentes do funcionamento de Programas temporários do Governo
Federal (ESF); insuficiência do quadro de servidores que, ao longo do tempo, vem se tornando defasado,

sobretudo pela inviabilidade de realização de concurso público, haja vista o comprometimento histórico do
índice de pessoal à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal; dentre outros fatores comumente observados no
âmbito da Administração Pública.

Pois bem, sabe-se que a terceirização de atividades meio, no âmbito da

Administração Pública, é possível – e subsidiariamente aplicável a todos os Entes Federados – desde a edição

do Decreto Lei nº 200/67, cujas diretrizes contemplam a possibilidade de contratação de atividades

instrumentais, conforme possa ser mais eficiente para as finalidades públicas. Por sua vez, a Constituição da
República também prevê o instituto no seu inciso XXI do artigo 37, quando permite a contratação de serviços

2 TESE: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante.

Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã –BA, Cep. 45.550-000
E-MAIL: licitaubata@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MUU1QKE1QJQYNDBFOUFBRD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Página 5 de14

de terceiros pela Administração por meio de licitação.
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Para mais, nos idos de 1997, fora editado o Decreto Federal 2.271, onde se

estabeleceu um rol de atividades que preferencialmente deveriam ser executadas de forma indireta pela

Administração direta, autárquica e fundacional, tais como aquelas referentes à conservação, limpeza,

segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e
manutenção de prédios, equipamentos e instalações.

Entrementes, o retrorreferido Decreto fora revogado pelo Decreto nº 9.507/2018, que,

dentre outros dispositivos, preceitua o seguinte:

“Art. 3º. Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal
direta, autárquica e fundacional, os serviços:

I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de
planejamento, coordenação, supervisão e controle;

II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja

terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e
tecnologias;

III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de
serviços públicos e de aplicação de sanção; e

IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do
órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de
cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

§1º. Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam os
incisos do caput poderão ser executados de forma indireta, vedada a

transferência de responsabilidade para a realização de atos

Como visto, não é de hoje que o instituto tem amparo na legislação pátria.
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Perante o arcabouço legal, já devidamente posto, é possível se vislumbrar o estímulo

à descentralização da atividade pública e a execução indireta das obras e serviços, permitindo que a
Administração contrate empresas para a realização de tarefas complementares, caso em exame, mormente

porque na espécie o município não dispõe de vagas providas em concurso público que possam atender às
demandas necessárias, essenciais e represadas.

O objetivo com a terceirização, pois, é a redução da máquina pública, com a

consequente concentração no resultado da atividade fim.

Na particularidade do município de Ubatã, segundo informações obtidas na

Secretaria de Saúde, o único cargo de efetivo da área médica pertencente aos quadros da Administração
Municipal, por exemplo, estava em procedimento de desligamento da municipalidade, tornando legítimo, pois, a

complementaridade indireta da execução dos serviços médicos com pertinente certame, até que sobrevenha a
criação de novos postos de trabalho com o concurso público, tudo isso, aliás, acompanhado de aprofundado
estudo de viabilidade.

Não custar olvidar, pois, que a própria redação do art. 7º do mencionado Decreto

Federal 9.507/2018 estabelece regimes de vedações nos editais de licitação:

Art. 7º É vedada a inclusão de disposições nos instrumentos convocatórios que
permitam:
I - a indexação de preços por índices gerais, nas hipóteses de alocação de mão de
obra;
II - a caracterização do objeto como fornecimento de mão de obra;
III - a previsão de reembolso de salários pela contratante; e

IV - a pessoalidade e a subordinação direta dos empregados da contratada aos
gestores da contratante.
Dito isto, consoante norma cogente Federal, perfeitamente compatível e aplicável aos

Entes Públicos municipais, estabelece-se de maneira insuspeita duas máximas diretrizes que devem subsidiar

intermediação de mão-de-obra, e, (ii) não se pode permitir a pessoalidade e a subordinação direta dos
empregados da contratada aos gestores da contratante.
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Na situação em questão, partindo-se do objeto licitado, o contratado apenas executa

atividades materiais, sem qualquer participação na gestão e na organização do ofício.

Como se não bastasse, a lei 8.666/93, que regulamenta os contratos de prestação de

serviços por particulares, em sentido convergente, relaciona os serviços que podem ser terceirizados em seu
artigo 6º, II, o que consolida o cumprimento dos critérios legais afetos à presente contratação.

Com efeito, cada vez mais se faz evidente a necessidade de se terceirizar diante da

falta de instrumentos próprios da Administração para empreender a atividade acessória. Os meios e resultados
a serem alcançados devem ser otimizados, como o que foi pretendido pelo gestor ao optar pela contratação de
serviços específicos, no âmbito da secretaria municipal de saúde, pois, não se pode olvidar que estão em jogo

a busca da eficiência dos gastos públicos, a razoabilidade e a moralidade, que devem ser observados e
concretizados pela decisão administrativa.

Em que pese o fundamento reiteradamente utilizado pelas instâncias de controle e

fiscalização públicas, relativo à regra do concurso público, sabe-se que a aplicação e interpretação do direito
não pode se dar de forma estanque. Logo, sem prejuízo das atividades abrangidas pelo objeto licitado

enquadrarem-se, a princípio, nas atividades fins do estado, porquanto consubstanciam serviços de saúde,

deverão incidir, na verdade, as cautelas que possam resguardar o interesse público e coletivo, sem qualquer
solução de continuidade do mencionado serviço essencial.

Feitas tais considerações, não sobejam quaisquer dúvidas de que o objeto em tela,

jungido a prestação de serviços, trata-se de terceirização lícita e, portanto, cujo escopo deve ser entregue a um
único contratado, ora vencedor ou arrematante do processo licitatório.

Isso porque, perfilhando-se as normas insertas no edital do certame, que faz lei entre

as partes que dele participam, se constata do item “10.10” avistável junto ao termo de referência, que é
vedado “subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do Contrato”.

Em havendo cláusula expressa que veda ao contratado passar ou transferir parte do objeto

licitado a terceiro (independentemente da relação contratual subjacente), não pode a administração pública
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agir na contramão da jurisprudência aplicável à situação em testilha, senão vejamos:
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Mandado de segurança – Licitação – Concorrência – Edital que impedia a subcontratação –
Impetrante que não era a fabricante do produto, mas iria adquiri-lo de outra empresa, que não
participou da licitação – Subcontratação inadmissível – Legalidade do ato – Princípios da
isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1036375-62.2016.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida;
Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018).
AÇÃO DE COBRANÇA – Procedimento licitatório para a contratação de empresa para prestação de
serviços de construção ao Município de Holambra – Autora que alega ter sido subcontratada para a
realização das obras e que não lhe foi efetuado o pagamento pelos serviços prestados – Contrato
firmado entre o município e a licitante vencedora que veda a possibilidade de subcontratação
total ou parcial do seu objeto – Ausência de vínculo jurídico entre o Município e a autora –
Ilegitimidade passiva do ente público acertadamente reconhecida – Não comprovação da realização
dos trabalhos pela parte autora – Ação improcedente – Aplicação de multa afastada - Recurso de
apelação da requerida provido e da autora provido em parte apenas para afastar a multa que lhe foi
aplicada. (TJSP; Apelação Cível 1001448-40.2017.8.26.0666; Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do
Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ação Civil Pública. Município de Tuiti. Contratação de empresa
para prestação de serviço de saneamento. Subcontratação expressamente proibida no contrato
firmado. Necessidade de afastamento da penalidade consistente em ressarcir integralmente o dano
suportado pela Administração Pública, consistente em todo valor pago pela administração pública
municipal ao contratante. Necessidade de manutenção somente da penalidade de multa civil.
Inteligência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004714-87.2017.8.26.0099; Relator (a): Isabel Cogan;
Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 4ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021).

Portanto, exceto em relação às cooperativas de trabalho cuja relação implica o

cooperativismo – sem qualquer viés juslaboral dos seus cooperados para com a associação –, é certo que a
participação de qualquer outra proponente no presente certame, que disponha de natureza jurídica empresarial

(hipótese da recorrente), encontra-se atrelada à proibição normativa de que seus empregados não
estejam diretamente subordinados, mediante relação de pessoalidade e hierarquia, para com a

Administração, sob pena de caracterização da responsabilidade subsidiária, e, em especial, que tal
relação de trabalho não se opere através de nova(s) terceirização/terceirizações ou divisão de trabalho,
diante da previsão editalícia.

edital, somente poderia ser confiado a uma contratada, na forma das obrigações assumidas e segundo a sua
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estrutura gerencial, sem que houvesse vínculos de subordinação, habitualidade e pessoalidade entre os seus
colaboradores e a Administração municipal.

Nas precisas dicções do saudoso Min. José Augusto Delgado, que integrou a Corte

cidadã (STJ):

não se pode conceber contrato administrativo sem ser condicionado ao interesse público, Este não se
apresenta imutável (cf. Revista de Direito Publico 62/123 e segs.).

Já o professor Marcelo Caetano sobreleva o caráter intuito personae (pessoal) do

contrato administrativo, admitindo a subcontratação somente por conveniência e oportunidade da
Administração Municipal:

a execução do contrato pode prosseguir por pessoa diferente daquela com quem inicialmente foi
estipulado quando as prestações não tiverem por objeto serviços de caráter pessoal e a
Administração consinta na substituição, tendo em conta as exigências legais relacionadas com a
capacidade e a idoneidade do concessionário ou do sucessor (cf. Revista de Direito Publico 62/123 e
segs.).

Nessa trilha, tanto a sociedade empresária (empresas) quanto a associação

(cooperativas de trabalhos) deverão jungirem-se a tais diretrizes.

O que se tem de concreto, até então, é que uma coisa é a relação da contratante

(Administração Pública) para com o seu contratado (arrematante do certame), outra coisa é a relação de
trabalho que se estabelece entre a Contratada (arrematante do certame) e seu(s) colaborador(es)/profissionais.

No caso sub oculi, optou a Administração Pública, imersa no juízo de oportunidade e

conveniência daquilo que melhor espelha o interesse público e circunstâncias da realidade local, em não
admitir que a arrematante do certame – seja lá qual for o instrumento jurídico pertinente e lícito para com

seus profissionais, inclusive aqueles decorrentes da tese firmada pelo STF quando do julgamento do leading

case em sede de Agravo na Reclamação n. 47843 – entregar parcial ou totalmente o escopo do objeto
Não se discute, pois, a licitude de terceirização entre pessoas jurídicas a servir o

interesse da Administração Pública, muito menos a possibilidade de qualquer empresa possuir trabalhadores
autônomos.
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Isso, aliás, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não precariza a relação

havida entre as partes, muito menos é causa que suplanta violação de direitos a caracterizar fraude laboral
capaz de suprimir conquistas da relação de trabalho, devendo a situação ser depurada casuisticamente na
eventual hipótese que revele vituperação de direitos.

Ao reverso, o que merece relevo é saber se o certame admite um novo modelo de

terceirização (parcial ou total) daquilo que já está terceirizado (objeto dos autos), ou simplesmente, aquilo que
se denomina pejorativamente de “quarteirização”.

A reposta a tal questionamento, evidentemente, é negativa, como visto no item

constante do termo de referência.

E não se poderia, a esta altura de tramitação processual, questionar a

legitimidade de tal regra que veda a subcontratação total ou parcial, até porque fulminado pela
decadência de impugnação ao edital e por absoluta sintonia à ressonância dos arts. 72 c/c 78, VI, todos

da Lei 8666/1993, que, em outras palavras, somente se admite subcontratar total ou parcialmente (leia-

se: terceirizar total ou parcialmente) aquilo admitido pelo edital e contrato, sob pena de rescisão do
instrumento.

Não se trata de ato de ingerência sobre a contratada, longe disso. Cuida-se da

aplicação de uma regra disposta no edital, na forma dos arts. 41, 72 c/c 78, VI, todos da Lei 8666/1993.
1014/2005):

A jurisprudência do TCU é iterativa e pacífica há muito tempo (Acórdão
“nos ensinamentos de Jessé Torres Pereira Junior (in Comentários à Lei de Licitações e Contratações
da Administração Pública, Editora Renova, 2002, p. 694.) “(…) poderá subcontratar se for em parte e
desde que tal possibilidade houvesse sido prevista no ato convocatório e no contrato, vedada a
inclusão, em regulamento, de autorização genérica para subcontratar, uma vez que a subcontratação
terá de ser expressamente admitida em cada contrato, inclusive com a fixação de limite condizente
com o objeto deste.” (grifei) Assim, deve-se observar a previsão de subcontratação no instrumento
convocatório do certame licitatório e no contrato celebrado com a empresa, nos termos dos arts. 78,
IV, combinado com o art. 72, todos da Lei nº 8.666/1993.” (TCU, Acórdão nº 1014/2005, Plenário,
Rel. Min. Benjamin Zymler, j. em 20.07.2005.)

para execução de suas atividades, já terceirizadas pela Administração, em razão da diminuta carga tributária
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incidente em tal triangulação, circunstância esta que à toda evidência viabilizou uma proposta comercial mais
competitiva.

Aliás, como visto, esta prática é lícita, não se podendo contestar qualquer elemento a

esse respeito, não incidindo em precarização a relação de trabalho havida entre as partes.

Inobstante, o que se notabiliza é que o edital optou pela não viabilidade desse

atalho tributário que, deveras, para a sua constituição obrigatoriamente teria o contratado que entregar
parcela do contrato a profissionais médicos autônomos (empresário individual ou sociedade limitada

unipessoal) ou a empresas do ramo, ambos com CNPJ, e tal fato poderia prejudicar a própria

fiscalização do contrato, para não dizer ampliar de forma inconveniente um plexo de obrigações entre

várias partes regidas pelo direito civil e administrativo quando, em verdade, deveria concentrar-se na
pessoa do próprio contratado e do outro lado da Administração municipal.

Em digressão futurística, admitir que o recorrente possa contratar outras

pessoas jurídicas, inclusive sob a forma de sociedade limitada unipessoal, por exemplo, poderia sugerir
uma situação anômala em que o colaborador autônomo do contratado pudesse contratar uma outra

pessoa jurídica situada, por exemplo, em outro Estado, e, assim sucessivamente, comprometendo o
acompanhamento dessas relações jurídicas, a fiscalização pelos respectivos recolhimentos de todos os
tributos incidentes à espécie e tornando frágil o poder-dever da Administração de estabelecer cláusulas
e prerrogativas em seus instrumentos jurídicos que lhes são favoráveis, à revelia do interesse público.

Quanto aos dispositivos citados pelo recorrente insertos nos arts. 4º-A, 4º-A, §2º, e

5º-A, da Lei 6.019/74 e alterações havidas pela Lei nº 13.467, de 2017 (reforma trabalhista), tem-se que tais
diplomas se aplicam à esfera propriamente das relações privadas, não incidindo diretamente à esfera da
Administração Pública.

Na espécie, não se trata de discussão da cessão de contrato (substituição do

contratado), mas de subcontratação vedada pelo edital.

Ademais, com referência às previsões que constam do item de qualificação técnica

que não se coaduna com a discussão em cheque, a saber, pode o licitante transferir, no todo ou em parte, a
execução do certame a terceiros.
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Ainda em sede de recurso, a recorrente questiona o atestado de capacidade técnica

atinente a “MEDICOOP”, todavia, em consulta realizada ao I. Pregoeiro para constatação se o licitante atende

ao objeto em características, prazos e quantidades, foram certificados a sua compatibilidade, sobretudo porque

uma parcela dos serviços se dará por atendimentos podendo um profissional atender às demandas de
interesse da Saúde.

3.2 RECURSO DA “FORTE SAUDE – COOPERATIVA DE TRABALHO EM
SERVICOS DE SAUDE E DE APOIO”.

A licitante “FORTE SAÚDE” explora a necessidade de desclassificação da licitante

“MEDICOOP” – então segunda colocada no certame que fora declarada vencedora após a desclassificação da

primeira (“ORION”) – ao fundamento segundo o qual teria ela anexado perante o sistema documentos

corrompidos (que não se conseguem ter acesso a seu conteúdo) atinente à qualificação financeira (certidão

negativa de falência ou recuperação judicial) e ao registro no conselho de Enfermagem (COREN), suscitando,
por fim, que na composição dos custos apresentados deixou de alinhar ônus do “adicional de insalubridade” e
“INSS”, respectivamente.

Em sede de contrarrazões, tem-se que a “MEDICOOP” esclarecera cada um dos

apontamentos, tendo, a propósito, juntado documentos comprobatórios que rechaçam o pedido de reforma
formulado pela “FORTE SAÚDE” da decisão que a classificou, tornando frágeis e insubsistentes cada um dos
apontamentos suscitados.

Os documentos de qualificação econômico-financeiro e técnico, foram juntados ao

sistema e reapresentados nesta oportunidade.
atende ao teto aplicável.

Os custos com a insalubridade estão ajustados em planilha, assim como o INSS
IV - CONCLUSÃO

princípio do instrumento convocatório, entende-se com base em parecer opinativo da Assessoria/Consultoria

Externa do departamento de licitação, pelo conhecimento das peças recursais interpostas, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos interpostos, nos exatos termos das razões supra alinhavadas,
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mantida a desclassificação da “ORION SERVIÇOS MEDICOS AVANÇADOS LTDA” mediante ratificação da
classificação da licitante “MEDICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAUDE”.
Ubatã, 10 de Outubro de 2022.
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Igor Bastos Rocha Melo
Pregoeiro Oficial
Portaria 096/2022
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DECISÃO FINAL SOBRE O RECURSO APRESENTADO NO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE
SERVIÇO DE SAÚDE, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PARA O

GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE
SAÚDE, DE CARACTER COMPLEMENTAR.
EMPRESAS RECORRENTES:

ORION SERVIÇOS MEDICOS AVANÇADOS LTDA

FORTE SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS
Ratifico em todos os termos e fundamentos a decisão proferida

pelo Pregoeiro, conhecendo do recurso interposto e negando-lhe provimento, a ambos

os recursos interpostos, nos termos das razões alinhavadas na decisão do Pregoeiro e no
parecer da consultoria externa do departamento de licitação, mantendo a

desclassificação da “ORION SERVIÇOS MEDICOS AVANÇADOS LTDA”, mediante
ratificação da classificação da licitante “MEDICOOP - COOPERATIVA DE
TRABALHO DE SAUDE”, no Pregão Eletrônico N º 014/2022.

Publique-se e Intime-se, devendo, ainda, haver a remessa da

presente decisão aos licitantes.

Ubatã– Bahia, 10 de Outubro de 2022.
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