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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PREGOEIRO PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SAPUCAIA/PA 

 

 

 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N.º 016/FMS/2022  

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 046/PMS/2022 

 

 

 

 

CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ sob o nº 22.911.232/0001-34, estabelecida na Rua Gerson 

França, 12-18, Bauru/SP, CEP 17014-380, e-mail: cirmedpres@gmail.com, 

representada pelo sócio CARLOS ALBERTO AZEVEDO SILVA, brasileiro, casado, 

médico, portador do RG SSP/SP N° 27131772 e inscrito no CPF/MF n° 215.075.748-

60 e inscrito no CRM sob o nº 171.309/SP , residente a Rua Azarias Leite, nº 19-83, 

na cidade de Bauru estado de São Paulo, CEP: 17015-400, telefone (14) 99865-2705 

e e-mail: betaomed@hotmail.com, neste ao em conjunto com TAMBARA 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ sob o nº 

28.873.146/0001-60, representada pelo Sócio o Bel. Dr. Rodrigo Tambara 

Marques, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 297.440, 

com escritório na Rua Sete de Setembro, nº 10-33, Centro, Bauru-SP, CEP. 17015-

031, telefone (14) 3223-2194, e e-mail: rodrigo@tambara.com.br, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para na melhor forma de direito, para 

formular o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, em razão da R. Decisão do 

Prefeito Municipal que declarou habilitada a licitante CHAVES  SERVIÇOS DE 

APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. 
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Com efeito, consta que não se deve guarida à licitante CHAVES 

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, eis que não atendeu ao comando 

do edital, não revelando boa saúde financeira, não esclarecendo contabilmente sua 

qualificação econômica nos termos do edital, apresentando certidão positiva de 

débitos com a receita federal, e ainda por não se tratar de empresa ESPECIALIZADA 

nos atendimentos médicos objeto da licitação, eis que sequer apresenta registro 

perante o Conselho de Medicina, para legalizar a sua atuação. 

 

Douta Comissão de Processo Administrativo. 

 

Com efeito, a empresa CHAVES SERVIÇOS DE APOIO 

ADMINISTRATIVO LTDA, não carece de idoneidade para sua habilitação como 

vitoriosa no pregão, e não revela aptidão para sua habilitação para execução de 

serviços médicos. 

 

1) DA AUSÊNCIA DE APTIDÃO E LEGALIDADE DA LICITANTE 

PARA ATUAÇÃO MÉDICA 

 

Doutos Julgadores, com efeito, as empresas, instituições, entidades 

ou estabelecimentos prestadores ou INTERMEDIAROES de assistência à saúde com 

personalidade jurídica de Direito Privado, como é o caso da Licitante CHAVES 

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, devem OBRIGATÓRIAMENTE, 

para exercer as atividades, submeter-se ao poder de controle e fiscalização do 

CONSELHO DE MEDICINA. 

 

Veja-se que, para o controle e fiscalização das atividades, há taxa de 

filiação, e ainda a obrigatoriedade de filiação ao Conselho de Medicina, na forma da 

lei, consoante as Leis nº 6.839/1980, vejamos: 

 

 

Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais 

legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas 

entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas 

profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela 

qual prestem serviços a terceiros. (Lei nº 6.839/1980) 
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Com efeito, o livre exercício da atividade profissional, não exclui que 

o interessado venha atender aos requisitos legais. 

 

Sendo imperioso registrar que a Resolução do CFM nº 997/80 

estabelece que para melhor condições de desempenho da ação fiscalizadora, devem 

os estabelecimentos de saúde, serviços de saúde ou unidade de saúde, que exerçam 

atividades de diagnóstico e tratamento, que possuam como direção técnica médicos, 

e com devido cadastro no Conselho Regional de Medicina. Vejamos: 

 

 

Art. 2º - Os estabelecimentos de saúde, também chamados serviços 

de saúde ou unidade de saúde, onde se exerçam atividades de 

diagnóstico e tratamento, visando a promoção, proteção e recuperação 

da saúde e que sejam de direção técnica de médicos, deverão ser 

cadastrados no Conselho Regional de Medicina da área 

correspondente à sua localização 

 

Na espécie dos autos, além da total ausência de inscrição da 

empresa, ainda se observa que não há cadastrado qualquer Diretor Técnico, ou seja., 

não apresentou perante o Conselho de Medicina, quem seria o médico 

responsabilizado pelas praxes, atendimentos, escalas de plantão, fiscalização da 

ética dos atendimentos, e padrão de qualidade dos serviços que seriam prestados à 

população local. 

 

Mais grave ainda que a Licitante em comento tenha como sócio um 

profissional do Direito, que não revela formação e aptidão para figurar como Diretor 

Técnico, a exigir a nomeação do mesmo na forma da Resolução do CFM nº 

2.147/2016, para garantia da prestação médica e das condições técnicas do 

atendimento prestado pela licitante, vejamos: 

 

 

Art.  1º A prestação de assistência médica e a garantia das condições 

técnicas de atendimento nas instituições públicas ou privadas são de 

responsabilidade do diretor técnico e do diretor clínico, os quais, no  

âmbito de suas respectivas atribuições, responderão  perante o 

Conselho Regional de Medicina. 
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(...) 

 

Art. 12 - A falta de cumprimento no disposto nesta Resolução, por parte 

dos médicos, Diretores Técnicos dos estabelecimentos de saúde, 

constitui obstáculo à ação fiscalizadora dos Conselhos Regionais de 

Medicina, configurando infração ética, sujeita à ação disciplinar pelos 

respectivos Conselhos Regionais. 

 

Ou seja, a prestação de serviços médicos pela Empresa constituída 

pelo Advogado, não se faz lícita, recaindo no exercício ilegal da medicina, à 

margem de qualquer fiscalização ou controle ético, por parte do Conselho de 

Medicina, eis que não apresenta REGISTRO e tampouco DIRETORIA TECNICA, que 

pudessem garantir os serviços a serem eventualmente contratados. 

 

A exigir, diante da ilegalidade de atuação na área médica, divorciada 

das boas práticas médicas e da regulamentação e fiscalização desta peculiar 

atividade profissional, que seja declarada a licitante INABILITADA, por não se admitir 

na forma da lei, a violação da LEGALIDADE, com a CONTRATAÇÃO de empresa 

irregular, sem inscrição no respectivo Conselho das Atividades para qual será 

contratada, e principalmente sem gozar e apontar a figura do Diretor Técnico, que 

exige a boa prática médica, na forma da Resolução CFM nº 2.147/2016. 

 

 

2) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA DA LICITANTE 

 

Ainda, imperioso destacar que as ilegalidades da Licitante CHAVES 

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, no que tange a demonstração de 

sua condição econômica, consoante item 9.4 do edital. 

 

Isto porque a licitante não observou a disposição do item 9.4, a.1) e 

b) do edital, eis que embora apresentado Balanço Patrimonial, não apresentou a 

demonstração de boa situação financeira. Vejamos: 

 

 

b) - As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço;  
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Veja-se que nos documentos apresentado pela licitante, não há 

demonstrativo da boa situação-financeira, falhando a licitante na apresentação de 

memorial de cálculos junto ao balanço, violando-se assim os termos do edital. 

 

Mais grave ainda, que o Balanço Patrimonial apresentado não se faz 

COMPLETO, eis que carece das Notas Explicativas, exigidas pela Resolução do 

Conselho Federal de Contabilidade nº 1.185/2009, Itme 100. “e”: 

 

“10. O conjunto completo de Demonstrações Contábeis incluiu: 

(...) 

(e) Notas Explicativas, compreendendo as políticas contáveis 

significativas e outras informações elucidativas. 

 

 

Ainda, a obrigatoriedade da elaboração das explicações contábeis, 

em especial quando incorrido Débitos Fazendários, consoante Certidão POSITIVA 

de débitos perante a RECEITA FEDERAL, apresentava-se deveras necessário, 

esbarrando assim a contabilidade apresentada na legislação societária, em especial 

o Art. 176, § 4º da Lei nº 6.404/1976, e nas Normas do Conselho Federal de 

Contabilidade. Vejamos:  

 

 

Art. 176.  (...) 

 

§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas 

e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários 

para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do 

exercício.       

 

 

Isto porque há grave descompasso na contabilidade apresentada eis 

que relata dívidas com pagamento de impostos do SIMPLES NACIONAL a recolher 

de R$ 40.238,31 (quarenta mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta um centavos), 

além de obrigações junto ao INSS e FGTS, incompatíveis com o OBJETO da 

atividade de prestação de serviços médicos. 
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Ademais, há evidente necessidade de leitura do documento contábil 

em conjunto com a Certidão POSITIVA de débitos perante a RECEITA FEDERAL.  

 

Questão que remanesce obscura, a desacreditar a alegação de boa 

saúde financeira, eis que não poderia ser apresentada por declaração contábil 

incompleta, que não parece coincidir com o real estágio financeiro da empresa, com 

recolhimentos irrisórios de INSS e FGTS e Férias, INCOMPATÍVEIS COM A 

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, e que se somam com O 

REGISTRO DE DÌVIDAS junto à Receita Federal. 

 

Assim, evidenciando-se contradição entre os documentos, eis que o 

Balanço Apresentado não goza sequer de Notas Explicativas, para elucidar o débito 

junto a Receita Federal, e os parcos recolhimentos trabalhistas na prestação de 

serviços, tem-se forçoso reconhecer que a licitante falhou na apresentação dos 

documentos exigidos pelo Edital, não trazendo Balanço Patrimonial completo, pela 

ausência de Notas Explicativas, não apresentando a Demonstração de sua liquidez, 

nos termos do item 9.4, a.1) e b) do edital. 

 

Situação esta que se agrava se observada a existência de certidão 

positiva de débitos junto a Receita Federal, evidenciando-se falhas contábeis e 

indícios de alteração das declarações que por si só já recomendariam a inabilitação 

da licitante, que sequer apresentou qualificação técnica, registro profissional, e 

Diretoria Técnica, para execução fiel dos serviços a que será contratada. 

 

 

3) DA CONCLUSÃO E REQUERIMENTO 

 

 

Evidenciando-se pela demonstração nas presente Razões de recurso 

administrativo, falta de compromisso e lisura CHAVES SERVIÇOS DE APOIO 

ADMINISTRATIVO LTDA, para o desenvolvimento de atuação médica, sem registro 

no órgão competente, sem apontamento de Diretoria técnica responsável pela 

execução dos trabalhos, além de carência de demonstração fiscal, sem a 

demonstração dos cálculos de liquidez, sem a apresentação de notas explicativas, e 

com a apresentação de Certidão Positiva de Débitos junto a Receita Federal, que 

colidem com a boa capacidade de executar os serviços a serem contratados, violando 

a Lei, as diretrizes do Conselho de Medicina, do Conselho de Contabilidade e o Edital. 
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Assim, tem-se forçoso requerer através do presente Recurso 

Administrativo, por tempestivo, para que seja conhecimento e provido o presente 

expediente, reconhecendo-se a falta técnica e contábil da licitante CHAVES 

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, para declara-la à luz da Lei, das 

Resoluções do CFM, e do Edital, devidamente INABILITADA para boa e fiel execução 

dos serviços médicos à população local, como medida de Justiça. 

 

 

 

Sem mais a requerer, 

 

Registramos nossos cordiais votos de estima. 

 

Bauru/SP, 14 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA  

CNPJ nº 22.911.232/0001-34 

Na pessoa do representante CARLOS ALBERTO AZEVEDO SILVA 

CPF/MF n° 215.075.748-60 

 

 

 

 

TAMBARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

CNPJ nº 28.873.146/0001-60 

Na pessoa do Representante RODRIGO TAMBARA MARQUES 

OAB/SP nº 297.440 
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