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JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO FORMULADA PELO INSTITUTO BEM BRASIL. 

 

REFERÊNCIA: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 – EMSERH  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 75.244/2018-EMSERH 

OBJETO: Seleção de proposta para celebração de parceria com a EMSERH, visando a 

celebração de Termo de Colaboração para a consecução de finalidade de interesse público 

e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à OSC. 

 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH, por 

intermédio da Comissão de Seleção, designada pela Portaria nº 198, de 16 de julho de 

2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 22 de junho 2018, após 

emissão de Parecer do Núcleo Jurídico/EMSERH, passa a julgar tempestivamente 

obedecendo ao prazo estabelecido no item 6.3 do Edital, ao pedido de impugnação 

apresentado tempestivamente pelo INSTITUTO BEM BRASIL, conforme seguir: 

 

Cuida-se de Processo Administrativo n° 75.244/2018-EMSERH, relativo a pedido 

de impugnação apresentado pelo INSTITUTO BEM BRASIL, no qual impugna o item 8.5, 

subitem 8.5.2, alíneas “c” e “d” do Edital – Chamamento Público nº 001/2018- EMSERH, 

conforme (fls. 2-4). 

 

É o Relatório, passa-se a opinar. 

Preliminarmente, cumpre ressaltar que a presente manifestação toma por base, 

exclusivamente, os elementos que constam, até o momento, nos autos do processo 

administrativo em epígrafe e que diz respeito a aspectos jurídicos, não adentrando em 

aspectos de natureza eminentemente administrativa e de caráter deliberativo e diretivo da 

empresa.  

Em atenção ao pedido de impugnação apresentado pelo instituto BEM BRASIL, 

no qual impugna o item 8.5, subitem 8.5.2, alíneas “c” e “d” do Edital – Chamamento Público 

nº 001/2018- EMSERH, conforme (fls. 2-4), o Instituto Bem Brasil afirma o seguinte: 

“Dentre os critérios de avaliação de capacidade foram inseridos os 
critérios de desenvolvimento de pesquisas e/ou publicações e 
reconhecimento por meio de premiações atribuindo-se a estes um 
total de 30 (trinta) pontos para estes dois quesitos. Ocorre, entretanto, 
que estes quesitos tem pontuação desproporcional em relação aos 
demais quesitos e data vênia mostram-se desimportantes na 
consecução da finalidade do Termo de Cooperação. Isto porque, 
conforme já mencionado o Termo de Cooperação visa a transferência 
de valores para a Organização da Sociedade Civil com a finalidade 
que esta faça a contratação de pessoal para o desenvolvimento de 
atribuições dentro das unidades hospitalares. Tal transferência de 
valores, não implica em desenvolvimento de pesquisa, tampouco 
implica em necessidade de agraciamento de reconhecimento 
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internacional, aliás, aqui sendo totalmente imprópria tal exigência, 
visto que, a legislação trabalhista brasileira é completamente distinta 
de outras legislações não havendo como se tomar tal quesito como 
referência de pontuação. Aliás, tal inclusive é vedado pela Lei nº 
8.666/93, que em seu artigo 30,§ 5º que assim preconiza: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de 
aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais 
específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam 
a participação na licitação. 

 
Afirma ainda que:  

“de igual maneira é a exigência e pontuação para a publicação de 
livros e outras obras literárias, porquanto, não é disto que se trata o 
objeto do Termo de Cooperação e por tais motivos restam 
impugnados os critérios de pontuação estabelecidos nas letras “c” e 

“d”. 

 

Passa-se a discorrer. 

 

Considerando que a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH 

é uma empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, 

vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, com prazo de duração indeterminado, de 

acordo com a Lei de criação nº 9.732, de 19 de dezembro de 2012 e que tem por 

competência a gestão de Unidades Hospitalares pertencentes à Rede Pública Estadual de 

Saúde e vem trabalhando com foco na imperiosa necessidade da não interrupção dos 

serviços de saúde. 

Considerando que o Edital de Chamamento Público visando a seleção de 

Organizações da Sociedade Civil – OSC’s, qualificadas em conformidade com o disposto na 

Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações posteriores, combinada com 

o Decreto Estadual nº 32.724/2017, de 22 de março de 2017, para celebrar TERMO DE 

COLABORAÇÃO que tenha por objeto a execução de projeto visando o aprimoramento e 

operacionalização da execução de ações e serviços de saúde nas Unidades pertencentes à 

Rede Pública Estadual de Saúde administradas pela Empresa Maranhense de Serviços 

Hospitalares – EMSERH. 

Tendo em vista que a previsão editalícia tem por finalidade privilegiar a busca de 

OSC’s dotadas por profissionais com uma solida formação profissional acadêmica para fins 

da prestação de serviço de saúde, assegurando uma melhor qualidade no ofício 

desempenhado. 

Considerando que a finalidade pública perseguida com a previsão de 

comprovação para fins de pontuação da proposta é para assegurar a qualidade e a 
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pertinência do conhecimento necessário ao desenvolvimento satisfatório dos serviços, 

conforme sua complexidade e dotados de características específicas. Desta forma tais 

exigências não são impróprias e muito menos desnecessárias, e sim uma garantia de 

melhor assistência aos usuários das unidades de saúde. 

Nesse sentido, tendo em vista que o Edital visa, basicamente, atingir dois 

objetivos: permitir que a Administração Pública selecione a melhor proposta ao seu 

conjunto de interesses e assegurar aos administrados o direito de disputar a 

participação nos negócios públicos. Dessa forma, de acordo com a própria definição 

dada pela Lei n. 13.019/2014 em seu art. 2º, XII: 

 
“XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar 
organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo 
de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos 
princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos;” 
 

Considerando que a decisão de se pontuar a experiência acadêmica da 

equipe técnica é razoável, para se buscar um alinhamento da expertise prática do 

profissional com o seu conhecimento teórico e tem respaldo legal. Além disso, busca-

se, selecionar uma proposta mais vantajosa para Administração Pública. Nesse sentido 

temos um julgado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: 

 

“Quanto aos itens “9” e “10”, que estabeleceram a pontuação para a 

produção de artigos, estudos, pareceres ou livros jurídicos publicados, 

pertinente à matéria de Direito Público, não vislumbro restritividade. De um 

lado, porque considero apropriado ao objeto, sendo a publicação de 

pareceres ou estudos, algo usual e relativamente simples no meio jurídico. 

De outro, constato que, de acordo com os itens 6.2.5 e 6.2.6 do edital, 

somente serão desclassificadas as propostas técnicas que não atingirem 70 

(setenta) dos 219 (duzentos e dezenove) pontos possíveis de serem 

obtidos, não havendo exclusão pelo não atendimento a qualquer dos 

quesitos instituídos. Ademais, necessário registrar que situação da espécie, 

já foi objeto de deliberação por este Plenário, em sessão de 30-11-11, nos 

autos do TC-36999/026/11, Relatora Conselheira CRISTIANA DE CASTRO 

MORAES, ocasião em que assim se decidiu: “Atribui o edital, ainda, 

pontuação, para a apresentação de Diploma ou Certificado de conclusão de 

curso de pós graduação ‘stricto sensu’ (01 ou 02 – nível mestrado – 07 

pontos; 03 ou mais – nível doutorado – 14 pontos); e de pós-graduação ‘latu 

sensu’ (01 ou 02 profissionais – 07 pontos; 03 ou mais profissionais – 14 
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pontos); publicação de artigos, estudos e/ou pareceres jurídicos publicados, 

relacionados ao tema de Direito Público (1 ponto por artigo, estudo ou 

parecer, no máximo de 18 pontos); e, também, para livros publicados, 

incluindo obras coletivas, referentes ao Direito Público (de 01 a 02 – 6 

pontos; 03 a 04 – 12 pontos; e, 05 ou mais – 18 pontos). Pela regra do item 

11.1.6.1 só serão desclassificadas as propostas que atingirem pontuação 

inferior a 57 (cinqüenta e sete) pontos, consideradas as pontuações 

mínimas dos subitens 11.1.1.1 a 11.1.1.9. Desses apontamentos se 

constata que qualquer proponente que tenha um pequeno grau de atuação 

em qualquer Corte de Contas, facilmente atingirá a pontuação mínima para 

continuar na disputa. Aliás, como bem salientou a SDG, quando do exame 

do procedimento, a Prefeitura Municipal de Itupeva, sequer exigiu que as 

demandas ofertadas tivessem obtido êxito, nem, tampouco, se preocupou 

com o conteúdo dos trabalhos, mas, apenas, atribuição pontuação à mera 

apresentação das peças mais usuais no âmbito das Cortes de Contas. (...) 

No presente caso a Prefeitura Municipal de Itupeva deixou expresso em 

todas as exigências relativas à proposta técnica, que as peças a serem 

apresentadas podem ter sido dirigidas a qualquer Tribunal de Contas, seja 

da União, dos Estados ou dos Municípios. Logo, não prospera a 

restritividade alegada pelo representante”. No mesmo sentido foi a decisão 

plenária de 06-08-14, nos autos do TC- 2934.989.14-6, relator Conselheiro 

ANTONIO ROQUE CITADINI. – sem grifo no original.” 

Considerando que a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 que rege as normas 

do Chamamento Público nº 001/2018 – EMSERH, estabelece em seu art. 24, § 1o: 

O edital do chamamento público especificará, no mínimo: 

I - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a 
celebração da parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
2015) 

II -(revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

III - o objeto da parceria; 

IV - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de 
apresentação das propostas; 

V - as datas e os critérios de seleção e julgamento das 
propostas, inclusive no que se refere à metodologia de 
pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios 
estabelecidos, se for o caso; (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) (grifo nosso). 

VI - o valor previsto para a realização do objeto; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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VII - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

VIII - as condições para interposição de recurso administrativo; 
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a 
parceria; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

X - de acordo com as características do objeto da parceria, 
medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida e idosos. (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

 

É importante destacar, que o impugnante alega que dentre os critérios de 

avaliação de capacidade foram inseridos os critérios de desenvolvimento de pesquisas e/ou 

publicações e reconhecimento por meio de premiações atribuindo-se a estes um total de 30 

(trinta) pontos para estes dois quesitos e que estes quesitos tem pontuação desproporcional 

em relação aos demais quesitos e mostram-se desimportantes na consecução da finalidade 

do Termo de Colaboração. Nesse aspecto, esclarecemos que de acordo o art. 26, III, “c” do 

Decreto nº 32.724, de 22 de março de 2017: 

 

Art. 26. Além da apresentação do plano de trabalho, a organização 
da sociedade civil selecionada, no prazo de que trata o caput do art. 
25, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no 
inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos 
incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de 
julho de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas 
vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados 
por meio da apresentação dos seguintes documentos: 
 
III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto 
da parceria ou de objeto de natureza semelhante, podendo ser 
admitidos, sem prejuízo de outros: 
 
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de 
conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil ou 
a respeito dela; (Grifo Nosso) 

 

Nesse sentido, percebe-se que determinado quesito inserido no Edital 

possui amparo legal e que a alínea “a” da tabela de pontuação possui um peso maior 

de 45 pontos em relação às outras alíneas, pois fica a critério e conveniência da 

Administração Pública determinar quais quesitos terão pontuações maiores ou 

menores. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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Dessa forma, considerando que o critério de pontuação relacionado ao 

desenvolvimento de pesquisas e/ou publicações (ora impugnado), não constitui um 

critério desimportante e muito menos impróprio na consecução da finalidade do 

Termo de Colaboração, e que determinado critério é pautado na legislação que rege o 

Chamamento Público em questão. 

Portanto, o item impugnado, é critério objetivo de pontuação referente à 

Organização da Sociedade Civil que fará a contratação de pessoal para o desenvolvimento 

de atribuições dentro das unidades hospitalares, ressaltando mais uma vez, que a 

Administração Pública é que define quais critérios são considerados importantes nos 

termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e do Decreto Estadual nº 32.724/2017, 

de 22 de março de 2017. 

 

Da Decisão  

 

Pelo exposto, em função da impugnação apresentada ao Edital, e diante da 

análise e resposta através da Presidente Substituta da Comissão de Seleção, comunico que 

não haverá modificações no Edital do Chamamento Público nº 001/2018 – EMSERH, 

pois não merecem prosperar as alegações feitas pelo INSTITUTO BEM BRASIL, tendo em 

vista que, o Edital do Chamamento Público nº 001/2018 pauta-se na Lei Federal nº 13.019, 

de 31 de julho de 2014 e alterações posteriores, combinada com o Decreto Estadual nº 

32.724/2017, de 22 de março de 2017 e NÃO na Lei Federal nº 8.666/93, portanto, o 

supracitado edital de licitação não contrariou a legislação e não possui quesitos 

desimportantes, mas sim, buscou zelar pelo processamento, garantindo a observância dos 

princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Pelo exposto, em respeito aos supracitados princípios, CONHEÇO a 

impugnação apresentada pelo INSTITUTO BEM BRASIL, tendo em vista sua 

tempestividade, para no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Desta forma, comunico que 

permanecem incólumes todas as condições editalícias preestabelecidas neste processo. 

 

São Luís (MA), 27 de setembro de 2018. 

 
 
 

Luciana Patrícia Beteli 
Presidente Substituta da Comissão de Seleção 

Matrícula nº 5001 


