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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 040-42.428/2019
CREDENCIAMENTO Nº 03/2020 – CPL/PMSL
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de OFTALMOLOGIA, para
atender a demanda populacional de São Luís e municípios adscritos, obedecendo aos princípios e diretrizes da
Lei nº 8.666/93, considerando que compete ao município gerir e executar serviços públicos de atendimento à
saúde da população, podendo recorrer de maneira complementar, aos serviços ofertados pela iniciativa privada,
quando os serviços de saúde da rede pública forem insuficientes ou a demanda exigir serviço especializado não
ofertado pela mesma, para garantir a cobertura assistencial necessária para atender a demanda populacional de
São Luís e municípios adscritos, obedecendo aos princípios e diretrizes da Lei 8.666/93.

RECORRENTE: CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS GERAIS LTDA – OFTALMO CENTRO
RECORRIDO: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Trata o presente, de julgamento de recurso administrativo interposto pela licitante CLÍNICA DE
SERVIÇOS MÉDICOS GERAIS LTDA – OFTALMO CENTRO, em face da decisão desta Pregoeira
em declarar habilitada no credenciamento a empresa UDI OFTALMO – INSTITUTO MARANHENSE
DE OFTALMOLOGIA LTDA.
1. DA TEMPESTIVIDADE
Como a empresa recorrente entregou seu recurso dentro do prazo regulamentar, é
TEMPESTIVA a peça recursal interposta.
Assim, a Pregoeira CONHECE o Recurso Administrativo ora apresentado.
Registramos, ainda, que houve protocolo de contra razões de recurso administrativo
apresentado pela UDI OFTALMO – INSTITUTO MARANHENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA.
2. DAS RAZÕES DA RECORRENTE
As razões que baseiam o recurso, em apertada síntese, alega que a UDI OFTALMO –
INSTITUTO MARANHENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA não poderia ter sido habilitada no
credenciamento, pois somente as clínicas que fossem aprovadas para a execução dos serviços
ambulatoriais e hospitalares, estariam aptas para habilitação, bem como que esta clínica informou de
forma errônea que possuía capacidade para prestação dos dois tipos de serviço.

3. JULGAMENTO
A Recorrente afirma que “conforme a previsão editalícia demonstrada, as empresas interessadas em
se credenciar deveriam ter a capacidade de prestar serviços de Oftalmologia, em regime
AMBULATORIAL E HOSPITALAR e não tão somente um dos dois serviços, tal qual como a empresa
recorrida fora habilitada”.
Alega ainda que a “habilitação da recorrida ainda afrontou cabalmente o item 8 (SOLICITAÇÃO DE
CREDENCIAMENTO), mais precisamente quando indicou o local de prestação de serviços e dessa
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forma não se concretizou, bem como quando afirma ter capacidade de prestação dos serviços
ambulatoriais e hospitalares e, conforme se observa pela decisão de homologação, assim não se
incumbiu, vez a falta de cumprimento de itens para atendimento hospitalar”.
Com relação à impossibilidade de habilitação ante a não aprovação de todos os tipos de serviço, é
claro o apego da Recorrente a um detalhe formal, o que não é suficiente para justificar a exclusão da
ampliação da oferta de serviços de boa qualidade à população. Há de se entender também que a
alegação de que houve má-fé da clínica UDI OFTALMO quando indicou suas instalações como aptas,
também não merece guarida, eis que, ao final, o que impossibilitou o seu credenciamento para os
serviços hospitalares foi o acesso que existe no prédio em que se encontra localizada a clínica - por
meio de elevadores não adaptados ao transporte de macas horizontais.
Quando tratamos de uma dispensa de licitação para realização de um credenciamento estamos
abrindo a possibilidade da prestação de serviço por todos aqueles que tenham interesse e condições
de fornecimento.
Não existe concorrência direta entre os interessados, ou seja, todos os que cumprirem as condições
do edital deverão ser contratados. Então, como justificar que se exclua dessa possibilidade de
prestação de serviços à população, uma interessada que atendeu às exigências para prestação de um
dos tipos de serviço? Entre o formalismo absoluto e o interesse social, o que deve prevalecer?
No intuito de responder tal questão, inicialmente é importante reiterar o entendimento de decisões
frequentes do Tribunal de Contas da União que prestigiam a adoção do princípio do formalismo
moderado.
Resumidamente, o formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o princípio da eficiência e o
da segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º
da lei de licitações: busca da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e
promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário:
No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo
princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes
para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo
extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos
administrados.
Nota-se que sua utilização não significa desmerecimento ao princípio da vinculação ao instrumento
convocatório ou negativa de vigência do caput do art. 41 da lei 8.666/93 que dispõe sobre a
impossibilidade de a Administração descumprir as normas e condições do edital. Trata-se de solução
a ser tomada pelo intérprete a partir de um conflito de princípios.
Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse público,
pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a outros princípios. (Acórdão
119/2016-Plenário)
Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são incompatíveis entre si. Diante
de um conflito de princípios (p. ex., vinculação ao instrumento convocatório x obtenção da proposta
mais vantajosa), a adoção de um não provoca a aniquilação do outro. Como exemplo, esse raciocínio
pode ser percebido nas seguintes decisões do Tribunal de Contas da União:
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Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto,
sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões
ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem
prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências.
(Acórdão 2302/2012-Plenário).
O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a Administração de
descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado mediante a consideração dos princípios
basilares que norteiam o procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta
mais vantajosa. (Acórdão 8482/2013-1ª Câmara).
Nessas hipóteses, a análise deve considerar a importância de cada princípio no caso concreto, e
realizar a ponderação entre eles a fim de determinar qual prevalecerá, sem perder de vista os aspectos
normativos. Por esse motivo, as soluções não respeitam fórmulas prontas, podendo variar de um caso
para outro.
Vale lembrar que o certame licitatório não representa um fim em si mesmo, mas um meio que busca o
atendimento das necessidades públicas. Nas palavras do professor Adilson Dallari: a “licitação não é
um concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor de edital”.
Portanto, não merecem acolhimento as alegações da Recorrente.

4. CONCLUSÃO:
Em face de tudo que foi acima exposto, nos manifestamos no sentido de CONHECER do
recurso interposto, para no mérito, JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, mantendo-se a classificação e
habilitação da empresa UDI OFTALMO – INSTITUTO MARANHENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA.
São Luís, 01 de junho de 2020.
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