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PROC. ADMINISTRATIVO Nº: 309.121/2017 - EMSERH 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 – CSL/EMSERH 

 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de processo administrativo voltado à realização de certame para a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde, para atender a 

demanda da UPA do Parque Vitória, administrada pela EMSERH. 

Sessão Pública realizada no dia 04 de maio de 2018 (fls. 499/499-v), para 

recebimento dos envelopes da Licitação Presencial nº 01/2018-CLS/EMSERH, as licitantes 

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH e INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRAÇÃO 

SOCIAL - IBIS manifestaram interesse em recorrer. 

Nesse passo, o Agente de Licitação informou que o prazo para 

apresentação das razões recursais iniciaria no dia 07 de maio e encerraria no dia 11 de 

maio, assim como o prazo para apresentar as contrarrazões iniciaria no dia 14 de maio e 

encerraria no dia 18 de maio. Em seguida ficou devolvido aos participantes o prazo para 

apresentar contrarrazões com início no dia 21 de maio e encerramento em 25 de maio. 

A recorrente INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - IBIS 

apresentou as razões recursais no dia 11 de maio (fls. 500/505), alegando que o 

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH não comprovou a regularidade trabalhista, 

visto que o Edital da Licitação não admite a comprovação da regularidade trabalhista por 

meio da Certidão Negativa com efeito de Positiva Trabalhista, bem como aduziu que o 

estatuto social da recorrida esta em situação de nulidade. 

A empresa recorrida INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH 

apresentou contrarrazões intempestivas, no dia 28 de maio (fls. 530/533). 

O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH, apresentou razões 

recursais no dia 17 de maio (fls. 508/512), alegando que a outra licitante INSTITUTO 

BRASILEIRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – IBIS, não atendeu ao item 6.1.2.1. do Edital, 

quanto a comprovação de capacidade técnica. 

Por sua vez, a recorrida INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - 

IBIS apresentou contrarrazões tempestivas, no dia 18 de maio (fls. 519/523). 

Às fls. 539/557, a Comissão de Licitação julgou os recursos das Licitantes, 

os quais tiveram provimento negado, uma vez que as recorridas obedeceram às 

disposições do Edital, ficando devidamente comprovada a regularidade trabalhista, 

capacidade financeira e validade do Estatuto Social do INSTITUTO DE GESTÃO E 

HUMANIZAÇÃO – IGH, bem como a comprovada a capacidade técnica do INSTITUTO 

BRASILEIRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – IBIS. 

É o breve relatório. 
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Passo a Decidir. 

No julgamento do recurso do INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – 

IGH (fls. fls. 539/545), a Comissão de Licitação entendeu por negar provimento ao recurso 

em razão de está devidamente comprovada a capacidade técnica pela recorrida no 

documento de fls. 473, constatado por meio do Parecer do Setor Técnico de fls. 538. Bem 

como, entendeu que a recorrida comprovou sua boa situação financeira de acordo com o 

Balanço Patrimonial de fls. 478/484, considerando a aplicação da formula prevista no 

subitem 6.1.3.2.1. do Edital. 

Ato contínuo, no julgamento do recurso do INSTITUTO BRASILEIRO DE 

INTEGRAÇÃO SOCIAL - IBIS (fls. 546/557), o Agente de Licitação entendeu que a alegação 

da recorrente não se sustenta, pois a natureza jurídica da recorrida é de associação 

privada sem fins lucrativos e não organização social, não sendo aplicadas as disposições 

sobre competências dos dirigentes, como disposto na Lei 9.637/98. Além disso, o 

julgamento entendeu que a regularidade fiscal da recorrida perante o INSS (fls. 420) está 

de acordo com a regulamentação específica disposta na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 

1751/2014, arts. 205 e 206; assim como, a regularidade trabalhista comprovada mediante 

Certidão Negativa com Efeito de Positiva (fls. 426) pela recorrida, encontra amparo na 

Resolução Administrativa nº 1470/2011, art. 6º, § 2º, do Tribunal Superior do Trabalho. 

O art. 218, do Regulamento de Licitações e Contratos/EMSERH, dispõe que:  

Art. 218. O recurso será dirigido ao Presidente da EMSERH, por 

intermédio da Comissão Setorial e de Licitação, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 

 

Já o Edital da comentada Licitação Presencial nº 01/2018 – CSL/EMSERH 

prevê em seu item 11.10 (fl. 126-v):  

 

11.10. Se não reconsiderar sua decisão, a Comissão de Licitação 

submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da 

Presidência da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - 

EMSERH que proferirá decisão definitiva. 

 

Nesse passo, convém externar o disposto pelo art. 15 da Lei nº 8.959/2009, 

que estabelece normas gerais para a elaboração e tramitação dos atos e processos 

administrativos no âmbito do Poder Executivo do Estado do Maranhão, in verbis: 

 

Art. 15 - A motivação deverá indicar as razões que justifiquem a 

edição do ato, sobretudo a regra de competência, os fundamentos 

de fato e de direito, assim como a finalidade objetivada. 
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Parágrafo único - A motivação do ato administrativo poderá 

consistir na remissão a pareceres ou manifestações proferidas no 

respectivo processo administrativo.  

 

Trata-se daquilo que a doutrina denomina “motivação aliunde dos atos 

administrativos”, ou seja, o Gestor justifica seu ato com esteio em motivos já exarados 

em ato anterior, sem precisar repeti-los. 

Por tanto, não havendo irregularidades nessa fase da Licitação Presencial 

nº 01/2018, quanto ao atendimento dos requisitos do Edital, deve o certame seguir 

regularmente ao passo seguinte. 

Ex positis, CONHEÇO as razões recursais apresentadas tempestivamente 

pela recorrente INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH (fls. 508/512), e no 

Mérito, corroboro com os fundamentos do Agente de Licitação para NEGAR 

PROVIMENTO ao Recurso Administrativo da licitante, mantendo incólume a decisão 

exarada pela Comissão de Licitação que habilitou a licitante INSTITUTO BRASILEIRO DE 

INTEGRAÇÃO SOCIAL - IBIS no certame. 

Assim como, CONHEÇO as razões recursais apresentadas tempestivamente 

pela recorrente INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – IBIS (fls. 500/505), e 

no Mérito do recurso, corroboro com os fundamentos do Agente de Licitação para 

NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo da licitante, mantendo incólume a 

decisão exarada pela Comissão de Licitação que habilitou a licitante INSTITUTO DE 

GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH no certame. 

Remetam-se os autos à Comissão Setorial de Licitação/EMSERH para os 

devidos fins. 

Cumpra-se. 

São Luís-MA, 18 de junho de 2018. 

 

 

VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS 

- Presidente da EMSERH- 


