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DECISÃO RECURSO
Processo de Credenciamento n° 001/2021.

RECORRENTE: NEYRYAN BRITO LEAL NARDE, credenciada mediante protocolo n° 164,
Assistente Social Melhor em Casa.
OBJETO: Credenciamento de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos
especializados, exercendo suas atividades nos plantões médicos no Hospital Municipal Álvaro
Bezerra, em todas as unidades de Atenção Básica (PSF), ambulância (s) UTI (s) móvel(is), serviços
do CAPS, bem como na prestação de serviços com procedimentos ambulatoriais, procedimentos
hospitalares de média e alta complexidade e procedimentos da atenção básica, e ainda serviços de
profissionais de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social,
fonoaudiólogo, odontólogo, farmacêutico, e exames/consultas, todos em conformidade com o
previsto no Anexo I deste Edital.
I-

DA TEMPESTIVIDADE
Cabe ressaltar que conforme previsto no Edital de Credenciamento n° 001/2021, item
8.2 o prazo para apresentação de recurso é de até 05 (cinco) dias úteis, contado do dia
subsequente à data de publicação do resultado, tendo a recorrente protocolado o recurso
no dia 31.08.2021, sendo dessa forma TEMPESTIVO.

II-

BREVE SÍNTESE DO RECURSO
Inicialmente, a recorrente insurge-se contra a decisão da comissão que a inabilitou por
não atender as condições do Edital, especificamente por não atender ao previsto no
ITEM 4.7, Alínea C e J, especificamente apresentação de comprovante de residência
em nome de terceiro sem apresentar comprovação do vínculo, e ainda não apresentou
Carteira Profissional (alínea J), quais sejam:
4.7. Documentos para Pessoas Físicas:
c) Comprovante de Residência, ou outra equivalente na forma da Lei;
j) Carteira de identidade profissional emitida pelo respectivo Conselho
Regional (ex: CRM – Conselho Regional de Medicina);

Em sede de recurso alega a recorrente que “item 4.7 letra C não solicita que o comprovante de
residência seja nominal ou que deve ser comprovado o vínculo com o credenciado.” No entanto,
não há que se fazer interpretação extensiva quanto ao solicitado, não sendo possível a comissão
de avaliação ter conhecimento que o sobrenome constante no documento de identificação da
credenciada é em virtude de casamento com o titular do comprovante de residência apresentado
em nome de terceiros.
Trata-se aqui de Credenciamento, regido pela Lei de Licitações n° 8.666/93, que deve obedecer ao
instrumento convocador, qual seja, Edital de Credenciamento n° 011/2021, obedecendo
integralmente os requisitos ensejadores de HABILITAÇÃO, em respeito ao princípio da vinculação
ao instrumento convocatório.
Mais adiante, aponta a recorrente que “no que se refere a carteira profissional como já dito na
declaração entregue no credenciamento, declaro para os devidos fins de direito que não apresentei
a Carteira de Identificação Profissional emitida pelo conselho de classe, devido às restrições que
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enfrentamos ocasionadas pela pandemia do covid-19." A Recorrente apresentou junto aos
documentos de habilitação declaração feita pela mesma, não sendo declaração do respectivo
Conselho de que o processo de emissão da Carteira encontra-se em tramitação, por essa razão
não se trata de documento hábil a comprovar tal questionamento nem em substituição ao exigido
no Edital em referência.

Vale aqui frisar o constante no item 7.2. do Edital, alínea C, prevê o seguinte:
7.2- Serão considerados inabilitados os interessados que:
(...)
c) Deixarem de apresentar qualquer documentação exigida neste Edital.

III-

DECISÃO

Destarte, por todo o exposto DECIDO, à luz do objeto do Edital de Credenciamento n° 01/2021 e
em conformidade com o previsto na Lei n° 8.666/93, conhecer do presente RECURSO, para, no
MÉRITO, julgá-lo IMPROCEDENTE, mantendo-se inalterada a razão que inabilitou a
RECORRENTE, por todos os fatos e fundamentos acima expostos.

Maracás –Ba, 01 de setembro de 2021.

Comissão de Avaliação
Portaria n° 473/2021.

Ratifico a decisão emanada pela Comissão de Avaliação designada sob Portaria 473/2021, em grau hierárquico,
em atendimento ao artigo 109, da Lei Federal no 8.666/1993.

Uilson Venâncio Gomes de Novaes
Prefeito Municipal
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DECISÃO RECURSO
Processo de Credenciamento n° 001/2021.

RECORRENTE: DEBORA SINTIA OLIVEIRA DE SANTANA, credenciada mediante protocolo n°
61, como Psicólogo CAPS.
OBJETO: Credenciamento de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos
especializados, exercendo suas atividades nos plantões médicos no Hospital Municipal Álvaro
Bezerra, em todas as unidades de Atenção Básica (PSF), ambulância (s) UTI (s) móvel(is), serviços
do CAPS, bem como na prestação de serviços com procedimentos ambulatoriais, procedimentos
hospitalares de média e alta complexidade e procedimentos da atenção básica, e ainda serviços de
profissionais de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social,
fonoaudiólogo, odontólogo, farmacêutico, e exames/consultas, todos em conformidade com o
previsto no Anexo I deste Edital.

I-

DA TEMPESTIVIDADE
Cabe ressaltar que conforme previsto no Edital de Credenciamento n° 001/2021, item
8.2 o prazo para apresentação de recurso é de até 05 (cinco) dias úteis, contado do dia
subsequente à data de publicação do resultado, tendo a recorrente protocolado o recurso
no dia 30.08.2021, sendo dessa forma TEMPESTIVO.

II-

BREVE SÍNTESE DO RECURSO
Inicialmente, a recorrente insurge-se contra a decisão da comissão que a inabilitou por
não atender as condições do Edital, especificamente quanto o não atendimento ao
previsto no ITEM 4.7 do Edital alínea C.

O QUE CONSTA PREVISTO NO Edital de Credencia neto n° 001/2021:

4.7. Documentos para Pessoas Físicas:
c) Comprovante de Residência, ou outra equivalente na forma da Lei;
Em sede de recurso no dia 01.09.2021 a Recorrente não aponta fatos, não apresenta fundamentos,
apenas protocola nesta Prefeitura Municipal uma Declaração de Residencia emitida pelo Sr. Ricardo
Amorim Valasques, Certidão de Casamento, Escritura Pública de compra e venda, conta da Coelba,
e ainda CNH de Ricardo Amorim Valasques.
Vejamos ainda, texto que se extrai do item 8.2 do edital de Credenciamento n/º 01/2021:
a) O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a
documentação apresentada no ato do credenciamento, não sendo considerado
documento anexado em fase de recurso.
b) Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não
protelatórios.
No entanto, não há que se fazer interpretação extensiva quanto ao solicitado, não sendo possível a
comissão de avaliação ter conhecimento que o sobrenome constante no documento de identificação
da credenciada é em virtude de casamento com o titular do comprovante de residência apresentado
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em nome de terceiros, devendo o interessado comprovar no ato de entrega dos documentos
instrumento capaz de comprovar que reside no comprovante de endereço apresentado.
Trata-se aqui de Credenciamento, regido pela Lei de Licitações n° 8.666/93, que deve obedecer ao
instrumento convocador, qual seja, Edital de Credenciamento n° 011/2021, obedecendo
integralmente os requisitos ensejadores de HABILITAÇÃO, em respeito ao princípio da vinculação
ao instrumento convocatório.

Mais adiante no Edital, no item 7.2, alínea C, prevê o seguinte:
7.2- Serão considerados inabilitados os interessados que:
(...)
c) Deixarem de apresentar qualquer documentação exigida neste Edital.
Sendo assim, todos os documento anexados de forma intempestiva, ou seja, em sede de recurso,
não será considerado, em obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo
este o Edital de referência, sendo expressa a informação que restaria inabilitado o credenciado
que incorrer em documentação faltosa, e que documentos anexados em sede de recurso não
seriam considerados.

Por fim, a documentação apresentada em forma de protocolo no período destinado a recurso, no
dia 01 de setembro de 2021 não será considerada conforme já previsto no Edital n° 01/2021.

III-

DECISÃO

Destarte, por todo o exposto DECIDO, à luz do objeto do Edital de Credenciamento n° 01/2021 e
em conformidade com o previsto na Lei n° 8.666/93, conhecer do presente RECURSO, para, no
MÉRITO, julgá-lo IMPROCEDENTE, mantendo-se inalterada as demais razões que inabilitou a
RECORRENTE, por todos os fatos e fundamentos acima expostos.

Maracás –Ba, 01 de setembro de 2021.

Comissão de Avaliação
Portaria n° 473/2021.
Ratifico a decisão emanada pela Comissão de Avaliação designada sob Portaria 473/2021, em grau hierárquico,
em atendimento ao artigo 109, da Lei Federal no 8.666/1993.
Uilson Venâncio Gomes de Novaes
Prefeito Municipal
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DECISÃO RECURSO
Processo de Credenciamento n° 001/2021.

RECORRENTE: LETICIA DA SILVA VASCONCELOS, credenciada mediante protocolo n° 116,
Enfermeira Centro do COVID-19.
OBJETO: Credenciamento de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços médicos
especializados, exercendo suas atividades nos plantões médicos no Hospital Municipal Álvaro Bezerra,
em todas as unidades de Atenção Básica (PSF), ambulância (s) UTI (s) móvel(is), serviços do CAPS,
bem como na prestação de serviços com procedimentos ambulatoriais, procedimentos hospitalares de
média e alta complexidade e procedimentos da atenção básica, e ainda serviços de profissionais de
enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, odontólogo,
farmacêutico, e exames/consultas, todos em conformidade com o previsto no Anexo I deste Edital.

I-

DA TEMPESTIVIDADE
Cabe ressaltar que conforme previsto no Edital de Credenciamento n° 001/2021, item 8.2 o
prazo para apresentação de recurso é de até 05 (cinco) dias úteis, contado do dia
subsequente à data de publicação do resultado, tendo a recorrente protocolado o recurso no
dia 01.09.2021, sendo dessa forma TEMPESTIVO.

II-

BREVE SÍNTESE DO RECURSO
Inicialmente, a recorrente insurge-se contra a decisão da comissão que a inabilitou por não
atender as determinações do edital no que diz respeito ao ITEM 4.7, Alíneas G (CNDT) e J
(Carteira de Identidade de Profissional).

O QUE CONSTA PREVISTO NO Edital de Credencia neto n° 001/2021:
4.7. Documentos para Pessoas Físicas:
g) Certidão comprovando a regularidade de débitos trabalhistas perante a Justiça do
Trabalho – CNDT;
j) Carteira de identidade profissional emitida pelo respectivo Conselho Regional (ex: CRM
– Conselho Regional de Medicina);
Em sede de recurso no dia 01.09.2021, a Recorrente anexa ao recurso Certidão Negativa de Débitos
Tributários emitida em 31.08.2021, e Carteira de identidade profissional emitida pelo COREN,
autenticada em cartório no dia 01.09.2021.
Vejamos ainda, texto que se extrai do item 8.2 do edital de Credenciamento n/º 01/2021:
a) O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a
documentação apresentada no ato do credenciamento, não sendo considerado
documento anexado em fase de recurso.
b) Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não protelatórios.
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Trata-se aqui de Credenciamento, regido pela Lei de Licitações n° 8.666/93, que deve obedecer ao
instrumento convocador, qual seja, Edital de Credenciamento n° 011/2021, obedecendo integralmente
os requisitos ensejadores de HABILITAÇÃO, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.
Mais adiante no Edital, no item 7.2, alínea C, prevê o seguinte:
7.2- Serão considerados inabilitados os interessados que:
(...)
c) Deixarem de apresentar qualquer documentação exigida neste Edital.
Sendo assim, todos os documento anexados de forma intempestiva, ou seja, em sede de recurso, não
será considerado, em obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo este o
Edital de referência, sendo expressa a informação que restaria inabilitado o credenciado que
incorrer em documentação faltosa, e que documentos anexados em sede de recurso não seriam
considerados.
Por fim, quanto a alegação da Recorrente de que “temos a certeza que foram acostadas as peças
documentais, TENDO em vista o lapso tempestivo é que tomamos a decisão de reapresenta-las as
citadas peças documentais junto a este RECURSO.”
A referida alegação não prospera tendo em vista que conforme se observa na CNDT aqui apresentada,
esta foi emitida pelo órgão no dia 31 de agosto de 2021, e o credenciamento encerrou no dia 20.08.2021,
bem como a Carteira Profissional, autenticada em cartório no dia 01.09.2021, e esta não se encontra no
processo de credenciamento, sendo assim, INVERÍDICAS são as afirmativas da credenciada, que a
qualquer momento pode/deve valer-se do direito de pedir vistas do seu processo de credenciamento
junto ao setor de Licitações de Maracás conforme previsão no item 8.2 do Edital.
Sendo assim, a documentação apresentada em forma de protocolo no período destinado a recurso, no
dia 01 de setembro de 2021 não será considerada conforme já previsto no Edital n° 01/2021.
III-

DECISÃO

Destarte, por todo o exposto DECIDO, à luz do objeto do Edital de Credenciamento n° 01/2021 e em
conformidade com o previsto na Lei n° 8.666/93, conhecer do presente RECURSO, para, no MÉRITO,
julgá-lo IMPROCEDENTE, mantendo-se inalterada as demais razões que inabilitou a RECORRENTE,
por todos os fatos e fundamentos acima expostos.
Maracás –Ba, 01 de setembro de 2021.

Comissão de Avaliação
Portaria n° 473/2021.
Ratifico a decisão emanada pela Comissão de Avaliação designada sob Portaria 473/2021, em grau hierárquico,
em atendimento ao artigo 109, da Lei Federal no 8.666/1993.
Uilson Venâncio Gomes de Novaes
Prefeito Municipal
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