
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 28555/2020
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO DE SAÚDE - 

INSAÚDE

I - SÍNTESE DOS RECURSOS

Trata-se de solicitação de parecer jurídico quanto a recurso interposto 

pelo Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão de Saúde - INSAÚDE em face da decisão 

que considerou vencedora a proposta da Organização Instituto de Estudos e Pesquisa 

Humaniza.
Alega a recorrente, em apertada síntese, que a Comissão Especial 

que analisou as propostas deixou de considerar falhas na proposta financeira, e também 

a concessão de pontuação equivocada para determinados pontos.
Pela “Humaniza” foi apresentado contrarrazões, contrapondo os 

pontos levantados nas razões recursais.
Recebido o recurso, o processo foi encaminhado a esta procuradoria

para emissão de parecer.
É 0 relatório.

Passo a considerar.

II-DO MÉRITO

Analisando o recurso apresentado, verifica-se que a recorrente 

insurge contra diversos pontos, os quais, para melhor análise pela comissão, passo a 

expor de forma individualizada, na mesma sequência exposta no recurso.

I - DA NÃO CONTEMPLAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA NO 

TRABALHO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Alega a recorrente que a proposta técnica da entidade declarada 

vencedora não contemplou o item “Política de Segurança no Trabalho e Prevenção de 

Acidentes”, haja vista que apresentou apenas Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes. l
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No entanto, não apresenta qualquer fundamento para o alegado, se 

limitando a alegar que não deveria ter sido conferida a pontuação que foi conferida à 

proposta vencedora.

Ao contrário do que alega a recorrente, a composição de Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes atende ao exigido nas normas de prevenção de 

acidentes, sendo que a definição de políticas específicas de segurança de trabalho 

deverá ser elaborada quando do início das atividades, como inclusive estabelece o item 

5.16 da NR 5 do MTE.

Desta forma, não haveria por que a exclusão da pontuação quanto ao
item 2.16.

Ante 0 exposto,, opino pelo indeferimento do recurso quanto a este
ponto.

II - DA INEXISTÊNCIA DE FARMACÊUTICO RT NA PLANILHA DE
RECURSOS HUMANOS.

Segundo a recorrente, a proposta financeira apresentada pela 

entidade ‘'Humaniza" não teria previsto a inclusão de farmacêutico responsável técnico, 
0 que é obrigatório pela legislação regente para dispensa de medicamentos.

O Edital exige no item 7.5 a apresentação de 5 (cinco) farmacêuticos, 
sendo 01 (um) por plantão, sem determinar a inclusão na proposta de um farmacêutico 

com responsabilidade técnica.

Na proposta da entidade vencedora consta a apresentação do número 

mínimo de farmacêuticos exigidos, portanto, não há motivo para desclassificação da 

proposta, visto que atende ao exigido em edital.

Além disso, com o acréscimo da diferença para contratação de 

profissional com responsabilidade técnica no valor solicitado pela recorrente não 

resultaria em alteração da entidade vencedora, visto que a recorrida continuaria como 

a menor proposta.

Portanto, opino pela improcedência quanto a este ponto.

III - DA NÃO CONSIDERAÇÃO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, 
ALMOXARIFE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E NUTRICIONISTA
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Alega a recorrente que a entidade vencedora deixou de incluírem sua 

proposta os seguintes profissionais; Técnico de Manutenção, Almoxarife, Técnico em 

Segurança do Trabalho e Nutricionista.

Conforme alega a própria recorrente nas razões apresentadas, os 

cargos citados não constam das exigências mínimas constantes do edital. Sendo assim, 

é inadmissível e viola os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e 

julgamento objetivo a desclassificação de proposta devido a não apresentação de 

exigências não contidas no edital.
Diante disto, desnecessários maiores apontamentos quanto a este 

ponto, sendo que opino pelo indeferimento.

IV - NÃO APRESENTOU RUBRUCAS PARA LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 

MONITORAMENTO

Quanto a este ponto a recorrente alega que a entidade deixou de 

incluir em sua proposta a previsão de custos com locação de equipamentos e serviços 

de vigilância e monitoramento.
Não há motivos relevantes para desclassificação da proposta 

vencedora, isto porque o edital é claro em estabelecer que as entidades devem adequar 

a proposta de acordo com as necessidades de seu plano de trabalho e as 

especificações mínimas exigidas, conforme informação do anexo VI do Edital, sendo o 

modelo proposto uma simples referência.
Sendo assim, não há possibilidade de desclassificação da proposta 

por não constar custos com locação de equipamentos, além de que não é possível impor 

este custo à entidade vencedora pelo simples fato de a recorrente ter incluído em sua 

proposta.
O Edital em nenhum momento estabeleceu a obrigatoriedade à 

entidade vencedora de arcar com custos de segurança e monitoramento, bem como de 

locação de equipamentos específicos, mas apenas a ressalva da possibilidade de 

inclusão destes custos no caso de houver necessidade.
Ante 0 exposto, opino pelo indeferimento do recurso quanto a este

ponto.
V - DO DESCUMPRIMENTO DO ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO

DO PROGRAMA DE TRABALHO
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Neste ponto a recorrente alega que não foi apresentado pela entidade 

vencedora, dentro do orçamento, rubricas para atender serviços como faturamento, 
lavanderia e manutenção, porém, não merecem prosperar os argumentos expostos pela 

recorrente.

Conforme se verifica na proposta apresentada, constam itens relativos 

a lavanderia, manutenção e também faturamento, os dois primeiros específicos e este 

último podendo ser incluso em item referente a Administração.
Sendo assim, não condiz com a realidade o apontado pela recorrente, 

motivo pelo qual opino pelo indeferimento quanto a este ponto.

VI - NÃO COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM 

GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, QUE INCLUAM NECESSARIAMENTE 

SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

A recorrente questiona pontuação concedida à entidade vencedora 

devido a não comprovação da experiência anterior dos profissionais técnicos Nilton 

Celestino Ferreira e Márcia Regina Machado, bem como da ausência de vínculo do 

profissional com a entidade de Caio Monteiro de Barros.

Quanto ao Caio Monteiro de Barros, como o mesmo consta como 

associado da entidade, o vínculo está comprovado, podendo ser considerado para fins 

de pontuação.

Já quanto aos demais profissionais, o edital estabeleceu que a 

comprovação poderia ocorrer por atestados, certidões ou cópias de contratos, portanto, 
deu ampla possibilidade de comprovação.

Há no processo apenas currículos destes profissionais, o que 

possibilita verificar o cumprimento da exigência editalícia para fins de pontuação, no 

entanto, deve a Comissão diligenciar com o objetivo de verificar a veracidade das 

informações constantes dos currículos apresentados antes de tomar a decisão final 
quanto ao recurso apresentado.

A diligência deve ocorrer caso os documentos apresentados relativos 

aos profissionais tenham sido considerados para pontuação, caso tenham sido 

considerados outros documentos, visto que constam diversos atestados apresentados 

ia entidade, deve a comissão, na resposta do recurso, apontar os atestados que foram 

Considerados na pontuação.
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III - CONCLUSÃO

Ante 0 exposto, opino pela total improcedência do recurso 

apresentado, com a manutenção da decisão que considerou a proposta da Organização 

Instituto de Estudos e Pesquisas “Humaniza" vencedora.
É 0 parecerá

Remeto para análise e deliberação da Cornissão da autoridade
competente.

Arapongas. 17 de-íl^embro dé 2020.

Diego José Berrocal 

Procurador do Município

Parecer em 05 (cinco) laudas rubricadas, última assinada.
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