
 

 

 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG - FUNDAHC. 

 

 

 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 041/2021 

PROCESSO Nº 731/2021 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DE CONSUMO OU 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MÉDICOS CLÍNICOS JATAÍ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 27.551.833/0001-05, com sede na Rua Salgado Filho, nº 1063, Qd. 65-A, Lt 

02, CEP 75.805-030, Setor Aeroporto, Jataí/GO, qualificada nos autos do procedimento 

licitatório por meio do Termo de Referência para Aquisição de Bens Permanentes de Consumo 

ou Contratação de Serviços, através de seu procurador in fine assinado (m.j.), com a vênia e 

acatamento costumeiros, com base no art. 109, §3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 5º, incisos XXXIV e 

LV da Constituição Federal, comparece perante Vossa Senhoria para apresentar: 

 

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

   Interposto pela recorrente MEDSIM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI, com base 

nos fatos e fundamentos a seguir expostos. 

 

   Termos em que, 

   Pede Deferimento. 

    Goiânia, 30 de agosto de 2021. 

 

 

 

Jaime José dos Santos 

OAB/GO 11112 

 

 

 

 

 

 



CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

RECORRENTE: MEDSIM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI 

RECORRIDA: MÉDICOS CLÍNICOS JATAÍ LTDA 

 

 

I. 

DA TEMPESTIVIDADE/PROTOCOLO DAS CONTRARRAZÕES 

 

    A Recorrida recebeu, via email (doc. anexo), o Comunicado da 

apresentação de recurso administrativo pela Recorrente em epígrafe, na data de 26 de agosto 

de 2021.  

 

    O prazo assinalado para apresentação de impugnação ao recurso é de 

03 (três) dias úteis, conforme o artigo 30, § 4º, do Decreto Federal nº 8241/14, verbis: 

 
CAPÍTULO VII 

DA FASE RECURSAL ÚNICA 

Art. 30. Haverá fase recursal única, após o julgamento das propostas. Ver tópico (7 

documentos) 

(omissis) 

§ 4o O prazo para apresentação de contrarrazões será de três dias úteis, contado 

imediatamente a partir do encerramento do prazo a que se refere o § 3o. Ver tópico 

 

   Assim, há previsão expressa de prazo para contrarrazões de 3 dias úteis 

assinalado no comunicado de apresentação de recurso administrativo, via email datado de 

26/08/2021; bem como, pode-se verificar que foi exatamente no dia 26/08 quando foi 

publicado o Recurso, ora impugnado no site da FUNDAHC, consoante previsão expressa e 

taxativa no EDITAL do certame, consolidado no Instrumento Convocatório de Seleção Pública 

nº 041/2021, cláusula 5.7.2. 

 

   A toda evidência, sob qualquer ângulo, não há dúvida que é tempestiva 

a presente impugnação, considerando que o dies a quo foi em 27/08/2021 e o dies ad quem 

será no dia 31/08/2021. Protocolada, no dia 30/08/2021, a presente petição é tempestiva. 

 

   Relativamente ao local de protocolo, a Recorrida formaliza o protocolo 

da presente petição nos seguintes endereços eletrônicos: marcos.dias@fundahc.com.br / 

thayscompras1@gmail.com. Registre-se que o 1º endereço se refere ao mesmo email pelo qual 

a recorrida recebeu o comunicado de apresentação de recurso e o 2º endereço se refere ao 

email constante do item 5.7.2 do Instrumento Convocatório de Seleção Pública nº 41/2021.  

 

 

II. 

DAS PRELIMINARES 

 

 

1.0. 

Das Razões Fáticas e Jurídicas da Decisão Recorrida 

 

   A FUNDAHC promoveu com transparência, lisura e dentro dos ditames 

legais que regem o instituto das licitações (Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06, Decretos 

2.271/97, 3.555/00, 5.540/05 e 6.204/07 com aplicação subsidiária das Leis 8.078/90, 8.666/93 e 
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9.784/99, com as devidas alterações e demais normas pertinentes), a Seleção Pública nº 

41/2021, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços 

médicos especializados em infectologia por período de 12 meses, pelo menor preço, conforme 

Instrumento Convocatória de mencionada Seleção Pública nº 41/2021. Ocorre, que agora a 

empresa Recorrente, inconformada por não ter vencido o certame, tenta induzir o Douto 

Pregoeiro ao erro, com seu frágil recurso que será totalmente contraposto nesta peça recursal. 

 

 

2.0. 

DA PRECLUSÃO TEMPORAL 

Não Manifestação da Intenção de Recorrer no Ato de Julgamento 

 

   Importante destacar que o Instrumento Convocatório de Seleção Pública 

nº 41/2021, no item 5.7.1, é taxativo quanto a obrigatoriedade do participante da licitação que 

desejar recorrer em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitação manifestar 

imediatamente após o término de cada sessão a sua intenção de recorrer, sob pena de 

preclusão. Eis a transcrição do item mencionado: 

 

 
    Há ressaltar, também, que tal regra está prevista no Capítulo VII, artigo 30, 

§§ 1º e 2º, do Decreto Federal nº 8241/14, verbis: 

 
CAPÍTULO VII 

DA FASE RECURSAL ÚNICA 

Art. 30. Haverá fase recursal única, após o julgamento das propostas. Ver tópico (7 

documentos) 

§ 1o Os participantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da proposta ou da 

habilitação manifestarão imediatamente, após o término de cada sessão, a sua intenção de 

recorrer, sob pena de preclusão. 

§ 2o Nas seleções públicas sob a forma eletrônica, a manifestação de que trata o § 1o será 

efetivada em campo próprio do sistema. Ver tópico 

 

    Na mesma linha legislativa, acode o Art. 44, da Lei 10.024/2019, que trata 

do prazo legal para interposição dos recursos administrativos, conforme segue “in verbis”:  

 

CAPÍTULO XI  

DO RECURSO  

Intenção de recorrer e prazo para recurso  

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na 

sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 

de recorrer.  

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três 

dias.  

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  
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§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o 

pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.  

§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser 

aproveitados. 

 

   Sob todos os ângulos, não resta nenhuma sombra de dúvida de que se 

operou o instituto da PRECLUSÃO TEMPORAL, senão basta verificar na ATA DE JULGAMENTO que 

a ora Recorrente NÃO manifestou qualquer intenção de recorrer. 

 

   Noutro giro, NÃO há no site da FUNDAHC/UFG – COMPRA E LICITAÇÕES 

JATAÍ – qualquer informação ou colação de andamento processual de que a Recorrente 

manifestou, imediatamente, ou seja, tão logo encerrada a Ata de Julgamento, ocorrida no dia 

20/08/2021, constando apenas a interposição do Recurso Administrativo em 26/08/2021. Para 

tanto, basta observar com precisão a tela do site em que se publicam os atos processuais do 

Processo nº 731/2021, da Seleção Pública nº 041/2021, como abaixo copiado: 

 

 

 

   O texto legal e o texto do Instrumento Convocatório epigrafados não 

deixam margem para dúvidas: “§ 1o Os participantes que desejarem recorrer em face dos atos do 

julgamento da proposta ou da habilitação manifestarão imediatamente, após o término de cada sessão, a  sua 

intenção de recorrer, sob pena de preclusão.” 

 

   Vale registrar que a PRECLUSÃO TEMPORAL é aquela que decorre do 

simples descumprimento do prazo para a prática de determinado ato processual, isto é, gera a 

perda do direito e da capacidade de praticar os atos processuais por não os ter feito na 

oportunidade vivida e na forma prevista.  

 

    Nas palavras de Marcos Rios Gonçalves (in Direito Processual Civil 

Esquematizado, Editora Saraiva, 12ª ed, 2021, pág. 227), referência na área do direito 

processual civil, preclusão é mecanismo de grande importância para o andamento do processo, que, 

sem ele, se eternizaria”. 

 

    Dessa forma, esse mecanismo garante que o processo tenha prazos e 

atos bem definidos. Sobre o tema, Fredie Didier (in Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas, 

Editora Iuspodivm, 4ª ed, 2021, pág. 388), destaca que: A preclusão tem um cunho 

eminentemente preventivo/inibitório. Visa inibir a prática de ilícito processual invalidante: a) ao 
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obstar que alguém adote conduta contraditória com aquela outra anteriormente adotada – o 

que denotaria sua deslealdade; b) ao impedir que reproduza ato já praticado; c) ao evitar a 

prática de atos intempestivos, inadmissíveis por lei”. 

 

    Assim, acaso, praticado o ilícito invalidante prejudicial às partes ou ao 

interesse público, inevitável é a imputação da sanção de invalidade. Desse modo, tal instituto 

trata de delimitar a atuação de cada parte, definindo onde termina a prática de cada ato. As 

diversas espécies de preclusão têm como efeito prevenir e inibir que o processo seja eterno, 

estando diretamente ligado a direitos e ônus das partes. 

 

   Repise-se que não há dúvida de que se operou no presente caso a 

PRECLUSÃO TEMPORAL, a qual ocorre quando é dada a parte a oportunidade de praticar 

determinado ato processual e a parte não o pratica ou pratica tardiamente. 

 

    Assim, a parte deixa, por exemplo, de interpor recurso no prazo legal e, 

por conta disso, perde a oportunidade de recorrer da decisão que lhe era desfavorável, como 

por exemplo a não apresentação de resposta do réu dentro do prazo previsto para realização 

deste ato. 

 

   A expressão latina "dormientibus non seccurrit jus” cujo significado é “o 

direito não socorre os que dormem", ilustra bem a preclusão temporal haja vista não ser mais 

possível amparar juridicamente a parte que não agiu dentro do prazo legal. 

 

   É indene de dúvidas que a Recorrente não atendeu ao Instrumento 

Convocatório de Seleção Pública nº 41/2021, no item 5.7.1, no qual há previsão taxativa 

quanto a obrigatoriedade do participante da licitação que desejar recorrer em face dos atos 

de julgamento da proposta ou da habilitação manifestar imediatamente após o término de 

cada sessão a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão. 

 

   Como comprovado, a Recorrente não manifestou IMEDIATAMENTE após 

a sessão de julgamento a sua intenção de recorrer da decisão que decidiu a Recorrida 

vencedora do certame licitatório. 

 

   Portanto, é indubitável que operou-se a PRECLUSÃO TEMPORAL, pelo que 

requer se digne Vossa Senhoria declarar a ocorrência da sobrefalada PRECLUSÃO TEMPORAL, 

de consequência, requer se digne declarar a INVALIDADE do Recurso Administrativo da 

Recorrente, por ausência de pressupostos processuais legais, mantendo-se incólume a decisão 

da ata de julgamento do processo nº 731/2021. 

 

3.0. 

DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

    Não bastassem as preliminares acima, as quais certamente serão 

acolhidas, todavia, em razão do princípio da eventualidade, ainda é importante destacar a 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, considerando o fato de que a Recorrente apresentou o seu 

Recurso Administrativo no dia 26/08/2021, consoante se observa na tela do site em que se 

publicam os atos processuais do Processo nº 731/2021, da Seleção Pública nº 041/2021, como 

acima copiado e aqui reiterado. 
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   Ora, o prazo para apresentação de Recurso Administrativo tem previsão 

expressa e taxativa no EDITAL do certame, conforme prefalado Instrumento Convocatório de 

Seleção Pública nº 041/2021, que dispões o seguinte na cláusula 5.7.2: 

 

 

 

   Nesse sentido, de bom alvitre transcrever o § 1º, do artigo 30, do Decreto 

Federal nº 8.241, que enuncia: 

 

 

 

   Como se vê, o prazo para a apresentação do Recurso Administrativo 

teve início no primeiro dia útil após o dia da publicação da ata de julgamento no site da 

FUNDAHC, que ocorreu no dia 20/08. 

 

   Deste modo a publicação da ata de julgamento ocorreu no dia 20/08. A 

contagem do prazo processual para recorrer começou no dia 23/08 (1º dia útil – segunda-

feira), contando-se três dias, o prazo se encerrou no dia 25/08/2021 (quarta-feira).  

 

 

   Como já visto e comprovado, o Recurso Administrativo da Recorrente foi 

protocolado extemporaneamente no dia 26/08/2021. 

 

 

   Diante do exposto, requer se digne Vossa Senhoria declarar a 

INTEMPESTIVIDADE do Recurso Administrativo da Recorrente, mantendo-se incólumes todas as 

decisões da ATA DE JULGAMENTO do Processo nº 731/2021 em testilha. 

 

 

   Na improvável hipótese de serem superadas as preliminares acima 

arguidas, o que se admite apenas por argumentar e não por consentir, em razão do princípio 

da eventualidade, no mérito na merece melhor sorte a Contrarrazoada, considerando os 

seguintes argumentos: 

 

 

 



 

III. 

DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO (CONTRARRAZÕES) 

 

a) Das INFUNDADAS Alegações do Recurso Administrativo da Recorrente 

 

    A Recorrente apresentou recurso administrativo, visando a 

DESCLASSIFICAÇÃO da Recorrida, sob os seguintes fundamentos, verbis: 

 

 

 

    A toda evidência, ao se analisar o teor do recurso, realça o fato de que 

há enorme carência de argumentos sólidos a fim de que possam ensejar esta pretensão. Não 

se faz tarde lembrar que a licitação visa à obtenção da proposta mais vantajosa. E realmente, 

a proposta apresentada pela Recorrida foi de fato a mais vantajosa, assim como, a que 



atende as exigências do presente instrumento convocatório com o melhor preço. A 

inabilitação/desclassificação de licitantes deve ser sempre calcada em critérios objetivos, não 

como neste caso, que visando unicamente a expansão desenfreada de lucros dos 

concorrentes apontam pontos irrelevantes e sem qualquer respaldo nos princípios da isonomia 

ou igualdade, como visto no recurso apresentado pela Recorrente.  

 

    É importante destacar que a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências, mais precisamente no artigo 3º, 

observa os princípios que devem ser respeitados.  

 

    Vejamos: “Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos 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”.  

 

    Imperioso destacar que tal disposição é corroborada pelo disposto no art. 

2º, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, in verbis:  

 

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 

administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são 

correlatos. § 1º O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do 

processo de contratação, em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, 

com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades. § 2º As 

normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. (BRASIL, 2019, destaquei). 

 

    Nesta esteira se faz importante colacionar o pertinente entendimento do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça:  

 

As regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem causar qualquer 

prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação do maior 

número de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a 

mais vantajosa”. (MS nº ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA 15 Centro Administrativo da Saúde Gilvan Rocha - Av. Augusto 

Franco, n° 3.150, Bairro Ponto Novo, Aracaju/SE – Fone: (79) 3226-8300 - CEP: 49.047-040 

5.606/DF, rel. Min. José Delgado). O ENTENDIMENTO FOI RENOVADO POR OCASIÃO DO 

JULGAMENTO DO RESP N° 512.179-PR, rel. Min. Franciulli Netto.  

 

    A propósito, a CONTRARRAZOANTE é uma empresa absolutamente 

idônea, que, buscando uma participação impecável no certame, preparou sua 

documentação e proposta em rigorosa conformidade com as exigências do edital, provando 

sua plena qualificação, razão pela foi considerada habilitada, classificada e posteriormente 

declarada vencedora do presente certame. E como tal, contrapondo-se ao que o recorrente 

manifestou mediante razões ao recurso, e buscando sempre a transparência nos seus atos 

praticados, oferece suas contrarrazões: 

 

 



3.1. DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO INCÓLUME DA DECISÃO DE HABILITAÇÃO E DECLARAÇÃO 

DE VENCEDORA DO CERTAME DA RECORRIDA 

 

 

a) Da Inobservância do Princípio Processual do ÔNUS DA PROVA 

Da Não Comprovação de que Sócios da Recorrida sejam Servidores Públicos Estaduais 

 

    Como consabido, o princípio do ônus da prova é, sem dúvida, um dos 

mais importantes princípio para a higidez da regras do processo administrativo licitatório. 

 

   A recorrente em seu infundado recurso alega o seguinte: 

 

 

   Não obstante, a Recorrente NÃO anexou ao seu Recurso Administrativo 

NENHUMA PROVA DOCUMENTAL de que os Senhores Luiz Osvaldo Camilo e Dárcio de Castro 

Garcia Júnior efetivamente são servidores ativos da Secretaria de Estado de Saúde. 

 

   NENHUMA PROVA DOCUMENTAL HÁ NOS AUTOS. 

 

    Apenas afirmar que dois sócios da Recorrida são servidores públicos da 

Secretaria de Saúde Estadual sem demonstração de qualquer prova, não descaracteriza a 

situação descrita e comprovada documentalmente nos autos. O que significa dizer, que 

perante esta d. Comissão, as alegações neste sentido não são suficientes para reformulação 

da sua decisão, diante da ausência de comprovação por parte da Recorrente de indícios 

mínimos que justifiquem uma nova análise.  

 

    Ou seja, a mera alegação, sem a colação nos autos administrativos de 

provas que confirmem o argumento apresentado, não são suficientes para atestar a 

veracidade desse argumento, até porque, a regra básica é que o ônus da prova cabe a quem 

alegou. É o que dispõe o art. 373, I, do CPC e o art. 36 da Lei de Processo Administrativo, 

conforme respectivamente transcrito abaixo:  

 



Art. 373. O ônus da prova incumbe:  

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;  

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”  

 

Lei nº 9.784 de 31 de Janeiro de 1999  

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído 

ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.  

 

    Assim, dos preceitos legais ventilados, extrai-se que o ônus da prova é 

imputado ao interessado, ao autor do recurso, segundo inclusive bem observa obra do Profº 

José dos Santos Carvalho Filho (in O Manual de Direito Administrativo, Ed. Atlas, 35ª edição, 

2021, pág. 731):  

 

Vigora para o processo administrativo o mesmo princípio adotado no processo judicial no que toca 

ao ônus da prova: cabe ao interessado o ônus da prova em relação às alegações que tenha 

apresentado. O postulado já resulta do ensinamento dos romanos: onus probandi incumbit ei dicti, 

non qui negat. No estatuto processual civil, tendo em vista que o processo contém um conflito de 

interesses no qual a pretensão de uma parte encontra resistência por parte da outra, a regra é a de 

que o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu pedido, ao passo que o réu deve 

comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O sistema 

atual, portanto, baseia-se na distribuição da prova e no interesse direto da parte no que tange à 

comprovação fática, e daí se realça a importância das alegações no processo: se quem faz a 

alegação relata determinado fato, a ela deve caber prová-lo.  

 

    Desse modo, o argumento esposado pela Recorrente não merece 

amparo, posto que não juntou aos autos qualquer meio comprobatório que corrobore com o 

quanto alegado em seu recurso. Patente, nesta senda, seu intuito de embaraçar o processo e 

protelar o fluxo natural do certame, isto porque, a Recorrente insiste em apenas alegar, sem 

trazer qualquer prova que enseje a reapreciação da habilitação da parte recorrida. Notório 

neste quesito sua intenção destoada de impedir o bom andamento processual.  

 

   Diante do exposto, requer se digne Vossa Senhoria julgar improcedente o 

Recurso Administrativo por absoluta ausência de documentos probatórios do objeto recursal. 

 

   A Recorrida tem absoluta convicção de que o Recurso Ordinário 

ofertado pela Recorrente será declarado inválido ou precluso ou intempestivo ou 

improcedente por ausência de documentos probatórios, ao final não sendo aceito ou não 

conhecido ou não sendo provado, necessariamente receberá a decisão denegatória desta d. 

Comissão de Licitação; não obstante, em atenção ao princípio da eventualidade, a 

Recorrente, em matéria de mérito, aduz o que segue adiante e ao final requer: 

 

 

b) Da NÃO INFRAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 41/2021 

Processo nº 731/2021 

 

   A Recorrida admite, apenas para fins de argumentação (ad 

argumentandum tantum), considerando que a autora do recurso não fez qualquer prova 

documental, que os sócios da Recorrida, Senhores Luiz Osvaldo Camilo e Dárcio de Castro 

Garcia Júnior, sejam de fato servidores ativos da Secretaria de Estado de Saúde, seguindo-se a 

mesma argumentação para todos tópicos alinhavados em linhas posteriores. 

 



   Assim, a propósito deste mesmíssimo assunto, importante destacar a 

determinação expressa do Edital do Certame, consubstanciado no INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO, no item 3, subitem 3.3, letra “d”, como abaixo transcrito: 

 

 

   Ao cotejar a previsão do artigo suso mencionado do Instrumento 

Convocatório, com os infundados argumentos do Recurso Administrativo, ora impugnado, NÃO 

há nenhuma infração porque não há nenhum sócio no quadro societário da recorrida que 

tenha qualquer grau de parentesco com as autoridades citadas. 

 

   E, como é consabido por todos, a Administração e os participantes ficam 

totalmente vinculados ao instrumento convocatório, que faz lei entre as partes, não podendo 

nenhuma das partes opor qualquer regra externa ao certame, sendo que qualquer conduta 

adotada sem a previsão no edital poderá ser impugnada e não produzirá efeito algum 

(MEIRELLES, 2010, p. 285).  



c) Da NÃO INFRAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA VINCULADO AO PROCESSO Nº 731/21 

 

   Sobre o assunto em comento, importante destacar a determinação 

expressa do Termo de Referência vinculado ao Processo nº 731/21, em seu item 8, subitem 8.2, 

como abaixo transcrito: 

 

 

 

   Aqui, igualmente, ao cotejar a previsão do artigo suso mencionado do 

Termo de Referência, com os infundados argumentos do Recurso Administrativo, ora 

impugnado, NÃO há nenhuma infração porque não há nenhum sócio no quadro societário da 

recorrida que tenha qualquer grau de parentesco com as autoridades citadas. 

 

   Vale repetir aqui, como é consabido por todos, a Administração e os 

participantes ficam totalmente vinculados ao instrumento convocatório, que faz lei entre as 

partes, não podendo nenhuma das partes opor qualquer regra externa ao certame, sendo 

que qualquer conduta adotada sem a previsão no edital poderá ser impugnada e não 

produzirá efeito algum (MEIRELLES, 2010, p. 285).  

 

d) Da NÃO INFRAÇÃO AO ARTIGO 34º, DO DECRETO Nº 8241/14 

 

    Importante dizer que a Recorrida não descumpriu nenhum item do 

Edita/Instrumento Convocatório e nem do Termo de Referência, como acima comprovado. O 

que significa dizer que não se poderia fazer qualquer outra exigência, ainda que prescrita em 

lei, para as partes cumprirem. 

 

   Mas, mesmo assim, a Recorrida não descumpriu nenhuma disposição 

legal. 

   Neste caso, ainda, importante destacar a disposição insculpida no artigo 

34, do Decreto Federal nº 8.241/14, como abaixo transcrito: 

 

Art. 34. É vedada a contratação direta, sem seleção pública, de pessoa jurídica a qual possua 

administrador ou sócio com poder de direção que mantenha relação de parentesco, inclusive por 

afinidade, até o terceiro grau com dirigente da fundação de apoio contratante ou da IFES ou 

demais ICT apoiada. 

 

   Aqui, igualmente, ao cotejar a previsão do artigo suso mencionado do 

Termo de Referência, com os infundados argumentos do Recurso Administrativo, ora 

impugnado, NÃO há nenhuma infração porque não há nenhum sócio no quadro societário da 

recorrida que tenha qualquer grau de parentesco com as autoridades citadas. 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/27412160/art-34-do-decreto-8241-14


   Vale repetir aqui, como é consabido por todos, a Administração e os 

participantes ficam totalmente vinculados ao instrumento convocatório, que faz lei entre as 

partes, não podendo nenhuma das partes opor qualquer regra externa ao certame, sendo 

que qualquer conduta adotada sem a previsão no edital poderá ser impugnada e não 

produzirá efeito algum (MEIRELLES, 2010, p. 285).  

 

 

e) Da NÃO INFRAÇÃO AO ARTIGO 9º DA LEI Nº 8.666/93 

Base da Fundamentação do Recurso Administrativo Impugnado 

 

   Importante repetir que a Recorrida não descumpriu nenhum item do 

Edita/Instrumento Convocatório e nem do Termo de Referência, como acima comprovado. O 

que significa dizer que não se poderia fazer qualquer outra exigência, ainda que prescrita em 

lei, para as partes cumprirem. 

 

   Vale repetir aqui, como é consabido por todos, a Administração e os 

participantes ficam totalmente vinculados ao instrumento convocatório, que faz lei entre as 

partes, não podendo nenhuma das partes opor qualquer regra externa ao certame, sendo 

que qualquer conduta adotada sem a previsão no edital poderá ser impugnada e não 

produzirá efeito algum (MEIRELLES, 2010, p. 285).  

 

   Não há nos termos do Edital qualquer referência ao artigo 9º da Lei nº 

8.666/93. Mas, mesmo assim, a Recorrida não descumpriu nenhuma disposição legal.  

 

   Explique-se: 

 

    Neste tópico, importante dizer que a Recorrente, em seu Recurso 

Administrativo, fundamenta sua irresignação sob o seguinte argumento: 

 

 

 

   Não assiste nenhuma razão à Recorrente, pelos seguintes motivos: 

 

  1º MOTIVO: 

 

  A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - 

FUNDAHC é uma instituição de direito privada, sem fins lucrativos, vinculada à Universidade 

Federal de Goiás – UFG. 

 

 Importante observar que tais informações estão expressas no preâmbulo do Instrumento 

Convocatório de Seleção Pública nº 41/2021 (processo nº 731/2021), como abaixo se 

transcreve: 



 

 De outro giro, importante transcrever os artigos 1º e 2º do Decreto Federal nº 8.241/14, 

verbis:  

 

DECRETO NO 8.241, DE 21 DE MAIO DE 2014 

Regulamenta o art. 3o da Lei no 8.958, de20 de dezembro de 1994, para dispor sobre a 
aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3o da Lei no 8.958, de 20 de dezembro 
de1994, 

DECRETA: 
Art. 1o Este Decreto regulamenta o art. 3o da Lei no 8.958, de20 de dezembro de 1994, para 

dispor sobre a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio no âmbito 
de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo 
à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, em 
apoio às Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas - 
ICT. 

§ 1o O disposto neste Decreto aplica-se às contratações cujos recursos sejam ou não 
provenientes do Poder Público, desde que tenham por objeto o apoio às IFES e às demais ICT nos projetos 
referidos no caput. 

§ 2o Os procedimentos regidos por este Decreto atenderão aos princípios da 
impessoalidade, da moralidade, da probidade, da publicidade, da transparência, da eficiência, da 
competitividade, da busca permanente de qualidade e durabilidade, e da vinculação ao instrumento 
convocatório. 

§ 3o Não se submetem a este Decreto as aquisições referentes às despesas administrativas 
desvinculadas da execução do projeto. 

Art. 2o Para os fins deste Decreto, considera-se: 
I - termo de referência - documento que contenha os elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado, para identificar o bem, obra ou serviço, inclusive de engenharia, a ser 
contratado, acompanhados das especificações técnicas, para propiciara avaliação do custo da contratação 
e para orientar a execução e fiscalização contratual; 

 

 Verifica-se, desta forma, que o referido Decreto nº 8.241/21 regulamenta a aquisição de 

bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio no âmbito de projetos de ensino, pesquisa, 

extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão 

administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, em apoio às Instituições Federais de Ensino 

Superior - IFES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas - ICT 

 



 Como se entrevê, a FUNDAHC é uma fundação de apoio no âmbito das Instituições 

Federais de Ensino Superior, como no caso concreto a Universidade Federal de Goiás. 

 

 2º MOTIVO: 

 

 A FUNDACH é o órgão que promoveu a presente licitação, no modalidade de 

Instrumento Convocatório de Seleção Pública, com o objetivo de contração de empresa para 

a prestação de serviços médicos especializado em infectologia por período de 12 meses, no 

critério de menor preço, a fim de atender as necessidades do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. 

SERAFIM DE CARVALHO, tal como se lê no Instrumento Convocatório. 

 

 Como resta cristalino, a FUNDACH é a entidade promovente do certame da licitação e 

a instituição que promove a contratação da empresa concorrente vencedora do certame. 

 

 Do mesmo modo, é hialino como a luz solar que a FUNDACH não tem qualquer relação 

com a SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, haja visto que aquela primeira foi instituída como 

Fundação de Apoio com vinculação exclusiva à UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS e a 

segundo compõe o quadro hierárquico e organizacional do Estado de Goiás. 

 

 De bom alvitre ressaltar que o Termo de Colaboração nº 01/2020-SES não retira a NÃO 

vinculação da FUNDACH com a Secretaria Estadual de Saúde – SES, ou seja, a FUNDACH é 

uma instituição privada vinculada a ente federal e a segunda é uma entidade de direito 

público na esfera estadual. 

 

 Portanto, são pessoas jurídicas totalmente distintas a Fundação de Apoio ao Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – FUNDAHC (entidade de direito privado 

vinculada a órgão federal) e a Secretaria Estadual de Saúde-SES (entidade de direito público 

interno vinculado a esfera estadual de governo). 

 

 3º MOTIVO: 

 

 A Recorrente fundamento o Recurso Administrativo no infundado impedimento legal 

previsto no artigo 9º, III, § 3º, que enuncia:  

 

Art. 9o  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do 

fornecimento de bens a eles necessários: 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

§ 3 - Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física 

ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os 

fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

 

 A regra acima visa proteger a probidade administrativa e a isonomia, afastando 

possibilidades de influências ou benefícios no procedimento. Contudo, já se comprovou acima 

que a FUNDACH não compõe e nem faz parte da estrutura administrativa do Estado de Goiás 

e nem da Secretaria Estadual de Saúde. 

 

 Mais um vez ressalte-se que os dois sócios da recorrida, Senhores Luiz Osvaldo Camilo e 

Darcio de Castro Garcia Júnior, supostos serviços da SES, não tem qualquer vínculo 

empregatício com a FUNDACH, órgão ou entidade contratante e responsável pela licitação. 



Portanto não existe nenhum IMPEDIMENTO LEGAL para a Recorrente ser habilitada e declarada 

vencedora no certame sub exame. 

 

 A respeito do assunto em comento, ressalta-se que a doutrina e jurisprudência 

entendem não haver nenhum indício de irregularidade quando o órgão ou setor em que atua 

o suposto servidor público é diverso daquele que procede à contratação dos serviços por meio 

de licitação.  

 

  É assente que a ordem econômica, segundo a Constituição Federal, é fundada na livre 

iniciativa, de modo que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos 

em lei.  Ademais, no mesmo preceito constitucional, há o princípio da livre concorrência (CF, 

Art. 170). 

 

  Isso significa que no Brasil há liberdade de empreendedorismo, quando exercido nos 

limites da livre concorrência.  Ou seja, a livre iniciativa de alguém empreender não implica na 

possibilidade de violar o direito alheio de concorrer livremente.  A liberdade empresarial 

também encontra fronteiras no princípio da legalidade, pelo qual ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (CF, Art. 5°, II). 

 

  De outro lado, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios submete-se aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, Art. 37).  Então, além de 

estarem de acordo com a legislação, os atos da administração não podem contrariar o 

princípio da moralidade administrativa, dentre outros. 

 

  Consequentemente, é necessário que o processo licitatório possa comprovar o pleno 

acatamento a Art. 3° da Lei n° 8.666/93: “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos 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.” 

 

 4º MOTIVO: 

 

  A respeito do assunto em comento, ressalta-se que a doutrina e jurisprudência 

entendem não haver nenhum indício de irregularidade quando o órgão ou setor em que atua 

o suposto servidor público é diverso ou distinto, nem da mesma esfera do poder público, 

daquele que procede à contratação dos serviços por meio de licitação.  

 

 A propósito, vale trazer à liça, excelente artigo com endereço eletrônico 

https://jus.com.br/artigos/85385/alcance-da-interpretacao-axiologica-do-art-9-inciso-iii-da-lei-

8666-93, publicado recentemente em 12/09/2020, no site JUS COM BR, pelo articulista Dr. 

Maycon Truppel Machado, cujos fundamentos caem como luva nesta impugnação e lança 

uma pá de cal ao infundado debate estabelecido pela Recorrente em seu infundado Recurso 

Administrativo, senão vejamos: 

 

Alcance da interpretação axiológica do art. 9º, Inciso III da Lei 8666/93 

 

A interpretação axiológica é uma importante ferramenta aos juristas, uma vez 

que busca explicitar os valores que serão concretizados pela norma, e a análise do artigo 9º., em 

seu inciso III da Lei 8.666/93, deve ser analisado quanto a possibilidade ou não de contratação de 



empresa sem fins lucrativos cujo seus diretores são servidores públicos na mesma esfera de 

governo, municipal, estadual ou federal. 

 

Assegurando os princípios constitucionais e do direito administrativo, temos a seguinte 

redação do artigo da Lei das Licitações civis: “Art. 9º.  Não poderá participar, direta ou 

indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 

necessários: III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação”. 

 

O ordenamento jurídico é uma ciência que utiliza da hermenêutica jurídica para a 

interpretação da norma jurídica, de suma importância para o Direito e a própria norma. É 

plausível estabelecer que, sem interpretação, não há a norma; sem norma, não há interpretação; 

sem norma e sem interpretação, não surge o Direito. Segundo Freud, “interpretar significa 

encontrar um sentido oculto em algo” (MARMOR, 2004). 

 

Assim, no mundo jurídico, a hermenêutica é usada para a interpretação e aplicação 

normativa, a fim de que a norma seja interpretada conforme o fato ocorrido e, assim, 

proporcione uma responsável aplicação do Direito (MELLO, 2010). 

 

Nesta vertente, interpretar friamente o art. 9º., inciso III da Lei 8.666/93, sem buscar 

subsídios dos princípios norteadores da norma e aplicação do caso concreto é um equívoco, e o 

presente artigo busca demostrar que não existe nenhuma vedação na contratualização de 

entidade beneficente cujo diretor também é servidor público na mesma esfera de governo. 

 

Primeiro fato a ser observado é se o servidor, diretor de determinada entidade sem fins 

lucrativos, possui ou não cargo de gestão no ente público, no qual seu poder de decisão e 

informações privilegiadas possam alcançar quanto forma da pactuação e suas condições, visto 

que este é o objetivo da proteção da norma em questão, e não ocupando este servidor, função 

de decisão, não há em se falar de ocorrer violação aos princípios constitucionais da moralidade e 

da impessoalidade. 

 

Outro fator a ser observado, é quanto ao órgão público contratante. Neste ponto o 

confronto está no vínculo do servidor, se há correspondência. Quando o inciso III do artigo 9º. 

proíbe a participação do servidor na contratatualização, esta se refere restritamente ao órgão 

contratante e não toda esfera municipal, estadual ou federal respectiva. Assim, teremos por 

exemplo, uma servidora enfermeira de um hospital público estadual, que por sua vez é diretora 

de uma entidade filantrópica na área de saúde, que resolve participar de um pregão para 

prestar serviços a Secretaria Estadual de Saúde. Apesar dela ser servidora estadual, como o órgão 

contratante não é o mesmo do vínculo da servidora, seria totalmente possível a participação da 

entidade no certame. 

 

Importante destacar que na administração pública se enquadram os conceitos de 

administração direta (o próprio ente) e indireta (autarquias, empresas públicas, fundações 

públicas, sociedade de economia mista) para facilitar as distinções. 

 

No mesmo sentido do acerto administrativo encontra-se o julgado proferido pelo 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS: "O impedimento de participação em licitação pública previsto no 

art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, refere-se somente a servidor ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação. Sendo os servidores lotados em órgão da 

administração direta (secretaria da fazenda municipal), não há impedimento em contratar com 

ente da administração indireta, em relação ao qual não possuem qualquer vínculo, não se 

verificando, no caso, lesão a princípios da administração pública. Apelo conhecido e improvido." 

(Ap 62317-77.2007.8.09.0029, rel. Des. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, DJ 07/11/2012, p. 137). 

 



De igual forma, uma instituição filantrópica, que não distribui lucros, atua de forma 

complementar ao ente público nos termos do artigo 199,  § 1º  da Constituição Federal, não 

havendo conflito de interesses, muito pelo contrário, convergem entre si. 

 

A própria Carta Magna, em seu artigo 37, quanto aos princípios da administração 

pública, em seu inciso V, impõe apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento do 

servidor para caracterizar as funções de confiança do agente público: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

... 

V -  as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por 

servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 

destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 

 

A finalidade da norma (art. 9º, Inciso III da Lei 8666/93) é impedir que o sujeito se 

beneficie da posição que ocupa na Administração Pública para obter informações privilegiadas 

em detrimento dos demais possíveis interessados, interferindo de modo negativo na lisura da 

contratualização. 

 

MARÇAL JUSTEN FILHO ensina que: “é necessário indagar a razão que conduziu a Lei a 

vedar a participação ou contratação relativamente a dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação. Certamente, não se trata da mera condição de 

servidor público. Tanto é verdade que a vedação não abrange todo e qualquer servidor público. 

Somente apanha o sujeito vinculado ao órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação”. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Dialética, 12ª edição, 

pág. 156). 

 

Na pior das hipóteses, mesmo o órgão contratante sendo o mesmo do vínculo do 

servidor, resgatando o exemplo supracitado da enfermeira, esta não exercendo no órgão público 

posição de chefia de direção, chefia e assessoramento a luz do Artigo 37 da Constituição 

Federal, há entendimentos que não violaria o inciso III do artigo 9º da Lei 8.666/93. 

 

Por fim, cabe lembrar que o Código Civil dedica um capítulo próprio para a disciplina 

das associações (arts. 53 a 61) e outro para regular as fundações (arts. 62 a 69). Define como 

associação o ente acometido de personalidade jurídica própria, formada pela união de pessoas 

que se organizam para fins não econômicos (art. 53 do Código Civil). Já “a fundação somente 

poderá constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência” (art. 62, parágrafo 

único). Essas são as duas espécies de pessoas jurídicas de direito privado que desenvolvem suas 

atividades sociais sem o objetivo de distribuir lucros a seus integrantes, visto que todos seus 

rendimentos são aplicados para as suas finalidades estatutárias. 

 

Conclui-se assim, pela exegese do inciso III do artigo 9º da Lei de Licitações, não incide 

a vedação legal ali prevista na hipótese do servidor não possuir vínculo direto com o órgão 

público contratante, por não se configurar afronta ao interesse maior que o instituto dos contratos 

da administração pública e lei das licitações visa proteger, que é a moralidade dos negócios 

administrativos. 

 

 Sob todos os ângulos, NÃO assiste nenhuma razão e nenhum direito à Recorrente, pelo 

que, desde já, requer seja julgado totalmente improcedente o Recurso Administrativo ora 

impugnado. 

 



f) Da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

    Importante destacar, conforme anteriormente alegado, que o presente 

princípio é derivado da legalidade administrativa, que neste caso é mais rigoroso e específico, 

encontrando previsão na redação do artigo 41 da Lei 8.666/93, o qual dispõe que “a 

Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada. (BRASIL, 1993). O instrumento convocatório é o meio utilizado pela 

Administração para divulgar a todos interessados que pretende adquirir ou alienar algum bem, 

contratar determinado serviço, e nele devem conter todas as informações pertinentes ao 

objeto de modo que possibilite aos participantes a exata compreensão na hora de formularem 

as suas propostas.  

 

    Assim, A Administração e os participantes ficam totalmente vinculados ao 

instrumento convocatório, que faz lei entre as partes, não podendo nenhuma das partes opor 

qualquer regra externa ao certame, sendo que qualquer conduta adotada sem a previsão no 

edital poderá ser impugnada e não produzirá efeito algum (MEIRELLES, 2010, p. 285).  

 

    Neste norte, estabelecidas as regras no edital, as mesmas não poderão 

ser alteradas mesmo que a Administração julgar conveniente a mudança, neste caso, deverá 

revogar o instrumento convocatório e publicar outro com as devidas modificações. Embora 

seja uma lei interna e específica para o certame, o edital não poderá contrariar o disposto na 

Lei de Licitações, também não afastará do Poder Judiciário, quando demandado, o dever de 

analisar a conveniência das suas exigências quando estas forem manifestamente 

tendenciosas, de forma a direcionar o objeto a determinados participantes, prejudicando 

assim a finalidade do certame (MEIRELLES, 2010, p. 285). 

 

   Vale gizar, por derradeiro, que a d. Comissão de Licitação observou 

estritamente os termos do Instrumento Convocatório, o Termo de Referência e a legislação 

aplicável ao certame licitatório. 

 

   À luz do exposto, é imperioso alinhavar que foi absolutamente acertada 

e correta a decisão da Comissão, a qual habilitou e declarou como vencedora a licitante 

MÉDICOS CLÍNICOS JATAÍ LTDA, que atendeu plenamente os requisitos do Edital, sendo 

preservados os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, legalidade, proteção do 

erário público e moralidade administrativa. 

 

 

IV. 

DOS PEDIDOS 

 

   Diante dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados em comum 

acordo e obediência ao Edital/Instrumento Convocatório/Termo de Referência e com a 

Legislação Vigente, a IMPUGNANTE requer se digne Vossa Senhoria:  

 

(i) Receber a presente petição de contrarrazões (impugnação ao recurso 

administrativo), por própria e tempestiva, acolhendo-se todas as preliminares 

arguidas para declarar a extinção do recurso administrativo por ocorrência de 

preclusão temporal e/ou por intempestividade recursal; 

 



(ii) No mérito, julgar pela IMPROCEDÊNCIA do pedido do recurso administrativo da 

empresa MEDISIM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI, com base nos fundamentos alhures 

aqui integralmente reiterados; e, que seja mantida a decisão de DECLARAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO da empresa recorrida - MÉDICOS CLÍNICOS JATAÍ LTDA e a sua 

decisão de VENCEDORA do CERTAME da SELEÇÃO PÚBLICA Nº 041/2021 

(processo nº 731/2021), convalidada na Ata de Julgamento, uma vez que a 

mesma preencheu todos os requisitos do edital/termo de referência e das leis de 

regência; 

 

(iii)  Na sequência, determinar o regular andamento ao procedimento licitatório, 

para seu prosseguimento legal e conforme cronograma das etapas do Certame 

Licitatório, prosseguindo com a fase cursiva da licitação para adjudicação do 

objeto e da contratação; 

 

(iv)  Seja aplicado devidamente o Princípio da Economicidade em conjunto com os 

Princípios da Probidade Administrativa, da Legalidade, do Julgamento Objetivo 

e da Vinculação ao Edital/Instrumento Convocatório/Termo de Referência do 

certame;  

 

(v)  Na improvável hipótese de entendimento diverso, o que não se espera e nem 

admite, atendendo somente ao princípio da eventualidade, com fulcro no 

artigo 9º, da Lei 10.520/2002 c/c artigo 109, III, § 4º da Lei nº 8.666/93; bem como, 

em obediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, requer seja remetido o 

processo para apreciação da autoridade superior competente; 

 

(vi)  Juntada dos documentos em anexo, na forma permitida em lei, com a 

declaração expressa de sua autenticidade conferida pelo procurador infra-

assinado, sob sua responsabilidade pessoal e sob as penas lei. 

 

   Termos em que, 

   Pede Deferimento. 

   Goiânia, 30 de agosto de 2021. 

 

 

 

Jaime José dos Santos 

OAB/GO 11112 

 

 

 

Documentos anexos: 

 

1 – Procuração  

2 – Email Comunicado Apresentação Recurso 

 

 


