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Decreto s/n de 01 de junho de 2021 

 

O Prefeito Municipal de Ilhéus do Estado da Bahia, no uso das atribuições,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica exonerado o Sr. ANTONIESTER MATOS GONÇALVES DOS 
SANTOS do cargo de Subcontrolador de Auditoria Governamental, Símbolo CNT-V, na 
Controladoria-Geral. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, em 01 de junho de 2021, 486º 
da Capitania de Ilhéus e 139º de elevação à Cidade.  

 

Mário Alexandre Corrêa de Sousa 

Prefeito 

 

Bento José Lima Neto  

Secretário de Gestão e Tecnologia 
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Portaria n. 145 de 10 de junho de 2021 

 

Designa gestor, fiscal de contratos e fiscal 
substituto no âmbito da Secretaria de 
Saúde do município e dá outras 
providências. 

 

O Secretário de Saúde do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições conferidas através do Decreto s/n /2021, publicado em 12 de janeiro de 
2021 e as atribuições do cargo, que lhe são conferidas pela lei orgânica do Município de 
Ilhéus- LOMI e todas as suas alterações. 

 

Considerado os artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93 e o termo de recomendação 
CGM número 09/2017. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Designar os servidores abaixo descritos, para atuarem como Gestor, Fiscal 
de Contratos e Fiscal Substituto, tendo como finalidade fiscalizar a execução do contrato 
administrativo referente a MJS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI – ME CNPJ: 28.219.864/0001-18, que se regerá pela Lei Federal 
8.666/93 no qual trata-se de aquisição de fardamentos para atender a demanda do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Município de Ilhéus. 

NOME FUNÇÃO CONTRATO 

GERALDO MAGELA RIBEIRO GESTOR DE CONTRATO  

051/2021S 

 

CYOMAR DE MATTOS DIAS FISCAL DE CONTRATO 

CARLOS THALES SOUZA JESUS FISCAL SUBSTITUTO 

 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Gabinete do Secretário de Saúde do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, em 10 de junho 
2021, 486º da Capitania de Ilhéus e 139º de elevação à cidade. 

 

Geraldo Magela Ribeiro 

Secretário de Saúde 
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Processo Administrativo nº 004371/2018 

Interessado: EDNALDO NASCIMENTO DE ARAUJO 

Objeto: ADESÃO AO PDV 

 

DECISÃO 

 

Recebi os autos hoje. 

 

Cuida-se de processo de adesão ao programa de desligamento voluntário instituído 
no âmbito da prefeitura municipal de Ilhéus, por meio da Lei Ordinária nº 3.898/2017. 

 

A aderente aperfeiçoou a documentação dos autos demonstrando o cumprimento 
das exigências contidas no art. 4º do referido diploma, evidenciando a capacidade de o 
mesmo alçar a adesão ao programa, desligando-se do serviço público recebendo a 
indenização desenhada no art. 2º, tendo tido vista do valor da parcela consoante consta 
dos autos. 

 

Com efeito, preenchido os requisitos legais DECIDO PELA CONCESSÃO DA 
INDENIZAÇÃO ao servidor EDNALDO NASCIMENTO DE ARAUJO, AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS, encontrando-se o mesmo já afastado do serviço público desde o 
seu desligamento operado pelo cumprimento da Decisão Judicial exarada nos autos do 
Processo nº 0502478-95.2017.8.05.0103, ficando o mesmo afastado do serviço público 
definitivamente nos termos do art. 8º da Lei, bem como declaro A EXTINÇÃO DA 
RELAÇÃO DE TRABALHO entre o aderente e a Prefeitura Municipal Ilhéus, a partir 
desta data. 

 

Encaminhe-se os autos à Gerência de Recursos Humanos para proceder nos 
termos do inciso III, do art. 6º da Lei mencionada, a inclusão imediata em folha de 
pagamento da parcela indenizatória, bem como proceder o cálculo relativo às parcelas 
rescisórias, devendo gerar em apartado processo administrativo para cumprimento da 
obrigação. 

 

Outrossim, decorrido o prazo ou cumprida a diligência, retorne os autos.  

 

Ilhéus, 01 de junho de 2021. 

 

Bento José Lima Neto 

Secretário de Gestão e Tecnologia 
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Processo Administrativo nº 005845/2018 

Interessado: EDUARDO GARCIA NETO 

Objeto: ADESÃO AO PDV 

 

DECISÃO 

 

Recebi os autos hoje. 

 

Cuida-se de processo de adesão ao programa de desligamento voluntário instituído 
no âmbito da prefeitura municipal de Ilhéus, por meio da Lei Ordinária nº 3.898/2017. 

 

A aderente aperfeiçoou a documentação dos autos demonstrando o cumprimento 
das exigências contidas no art. 4º do referido diploma, evidenciando a capacidade de o 
mesmo alçar a adesão ao programa, desligando-se do serviço público recebendo a 
indenização desenhada no art. 2º, tendo tido vista do valor da parcela consoante consta 
dos autos. 

 

Com efeito, preenchido os requisitos legais DECIDO PELA CONCESSÃO DA 
INDENIZAÇÃO ao servidor EDUARDO GARCIA NETO, ficando o mesmo afastado do 
serviço público, DECLARO-O EXONERADO DO CARGO DE PROFESSOR e nos termos 
do art. 8º da Lei A EXTINÇÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO entre o aderente e a 
Prefeitura Municipal a partir desta data. 

 

Encaminhe-se os autos à Gerência de Recursos Humanos para proceder nos 
termos do inciso III, do art. 6º da Lei, inclusão imediata em folha de pagamento da parcela 
indenizatória, bem como proceder o cálculo relativo as parcelas rescisórias, devendo 
gerar em apartado processo administrativo para cumprimento da obrigação. 

 

Outrossim, decorrido o prazo ou cumprida a diligência, retorne os autos.  

 

Ilhéus, 01 de julho de 2021. 

 

Bento José Lima Neto 

Secretário de Gestão e Tecnologia 

  



Diário Oficial Eletrônico 

Poder Executivo 
Ilhéus-Bahia 

 
Ilhéus, 17 de junho de 2021 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 131, Caderno I 

 
 

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA |CEP 45650-270 |Fone: 73 3234-3500 

Página | 5 

Processo Administrativo nº 005500/2018 

Interessado: JANI MOTA BORGES SOUZA 

Objeto: ADESÃO AO PDV 

 

DECISÃO 

 

Recebi os autos hoje. 

 

Cuida-se de processo de adesão ao programa de desligamento voluntário instituído 
no âmbito da prefeitura municipal de Ilhéus, por meio da Lei Ordinária nº 3.898/2017. 

 

A aderente aperfeiçoou a documentação dos autos demonstrando o cumprimento 
das exigências contidas no art. 4º do referido diploma, evidenciando a capacidade de o 
mesmo alçar a adesão ao programa, desligando-se do serviço público recebendo a 
indenização desenhada no art. 2º, tendo tido vista do valor da parcela consoante consta 
dos autos. 

 

Com efeito, preenchido os requisitos legais DECIDO PELA CONCESSÃO DA 
INDENIZAÇÃO a servidora JANI MOTA BORGES SOUZA, ficando o mesmo afastado do 
serviço público, DECLARO-O EXONERADO DO CARGO DE PROFESSOR C e nos 
termos do art. 8º da Lei A EXTINÇÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO entre o aderente e 
a Prefeitura Municipal a partir desta data. 

 

Encaminhe-se os autos à Gerência de Recursos Humanos para proceder nos 
termos do inciso III, do art. 6º da Lei, inclusão imediata em folha de pagamento da parcela 
indenizatória, bem como proceder o cálculo relativo as parcelas rescisórias, devendo 
gerar em apartado processo administrativo para cumprimento da obrigação. 

 

Outrossim, decorrido o prazo ou cumprida a diligência, retorne os autos.  

 

Ilhéus, 01 de junho de 2021. 

 

Bento José Lima Neto 

Secretário de Gestão e Tecnologia 
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Processo Administrativo nº 00538/2018 

Interessado: JOSE ALBERTO DOS SANTOS 

Objeto: ADESÃO AO PDV 

 

DECISÃO 

 

Recebi os autos hoje. 

 

Cuida-se de processo de adesão ao programa de desligamento voluntário instituído 
no âmbito da prefeitura municipal de Ilhéus, por meio da Lei Ordinária nº 3.898/2017. 

 

A aderente aperfeiçoou a documentação dos autos demonstrando o cumprimento 
das exigências contidas no art. 4º do referido diploma, evidenciando a capacidade de o 
mesmo alçar a adesão ao programa, desligando-se do serviço público recebendo a 
indenização desenhada no art. 2º, tendo tido vista do valor da parcela consoante consta 
dos autos. 

 

Com efeito, preenchido os requisitos legais DECIDO PELA CONCESSÃO DA 
INDENIZAÇÃO ao servidor JOSE ALBERTO DOS SANTOS, PROFESSOR A, 
encontrando-se o mesmo já afastado do serviço público desde o seu desligamento 
operado pelo cumprimento da Decisão Judicial exarada nos autos do Processo nº 
0502478-95.2017.8.05.0103, ficando o mesmo afastado do serviço público definitivamente 
nos termos do art. 8º da Lei, bem como declaro A EXTINÇÃO DA RELAÇÃO DE 
TRABALHO entre o aderente e a Prefeitura Municipal Ilhéus, a partir desta data. 

 

Encaminhe-se os autos à Gerência de Recursos Humanos para proceder nos 
termos do inciso III, do art. 6º da Lei mencionada, a inclusão imediata em folha de 
pagamento da parcela indenizatória, bem como proceder o cálculo relativo às parcelas 
rescisórias, devendo gerar em apartado processo administrativo para cumprimento da 
obrigação. 

 

Outrossim, decorrido o prazo ou cumprida a diligência, retorne os autos.  

 

Ilhéus, 01 de junho de 2021. 

 

Bento José Lima Neto 

Secretário de Gestão e Tecnologia 
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Processo Administrativo nº 008188/2018 

Interessado: SERGIO MURILO SANTANA BASTOS 

Objeto: ADESÃO AO PDV 

 

DECISÃO 

 

Recebi os autos hoje. 

 

Cuida-se de processo de adesão ao programa de desligamento voluntário instituído 
no âmbito da prefeitura municipal de Ilhéus, por meio da Lei Ordinária nº 3.898/2017. 

 

A aderente aperfeiçoou a documentação dos autos demonstrando o cumprimento 
das exigências contidas no art. 4º do referido diploma, evidenciando a capacidade de o 
mesmo alçar a adesão ao programa, desligando-se do serviço público recebendo a 
indenização desenhada no art. 2º, tendo tido vista do valor da parcela consoante consta 
dos autos. 

 

Com efeito, preenchido os requisitos legais DECIDO PELA CONCESSÃO DA 
INDENIZAÇÃO ao servidor SERGIO MURILO SANTANA BASTOS, TECNICO EM 
ADMINISTRAÇÃO, encontrando-se o mesmo já afastado do serviço público desde o seu 
desligamento operado pelo cumprimento da Decisão Judicial exarada nos autos do 
Processo nº 0502478-95.2017.8.05.0103, ficando o mesmo afastado do serviço público 
definitivamente nos termos do art. 8º da Lei, bem como declaro A EXTINÇÃO DA 
RELAÇÃO DE TRABALHO entre o aderente e a Prefeitura Municipal Ilhéus, a partir 
desta data. 

 

Encaminhe-se os autos à Gerência de Recursos Humanos para proceder nos 
termos do inciso III, do art. 6º da Lei mencionada, a inclusão imediata em folha de 
pagamento da parcela indenizatória, bem como proceder o cálculo relativo às parcelas 
rescisórias, devendo gerar em apartado processo administrativo para cumprimento da 
obrigação. 

 

Outrossim, decorrido o prazo ou cumprida a diligência, retorne os autos.  

 

Ilhéus, 01 de junho de 2021. 

 

Bento José Lima Neto 

Secretário de Gestão e Tecnologia 
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES 

Jari / Ilhéus - BA 

 

BOLETIM INFORMATIVO N.º 017/2021 - EXTRAORDINÁRIO 

 

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para 
conhecimento dos interessados  que esta Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
(JARI) Ilhéus -  BA, quando  da sessão realizada no dia 17/06/2021  julgou os recursos 
abaixo especificados, com as seguintes decisões.  

 

Seq. 
Data do 

Julgamento 
Nº Recurso 

Sistema 

N° AIT/ 
PROCESSAME

NTO 
Placa Resultado 

1 17/06/2021 234659 I100332262 JSM8800 Indeferido 

2 17/06/2021 234700 I100389392 JSM8800 Indeferido 

3 17/06/2021 234691 I100392260 JSM8800 Deferido 

4 17/06/2021 234997 I100393604 OUP8959 Indeferido 

5 17/06/2021 234640 I100396611 JSM8800 Indeferido 

6 17/06/2021 234683 I100397202 JSM8800 Deferido 

7 17/06/2021 234675 I100398604 JSM8800 Deferido 

8 17/06/2021 234718 I100400910 JSM8I00 Indeferido 

9 17/06/2021 234726 I100401316 JSM8I00 Indeferido 

10 17/06/2021 234734 I100402589 JSM8I00 Deferido 

11 17/06/2021 235050 I100402823 NYH3243 Deferido 

12 17/06/2021 235041 I100403480 NYH3243 Deferido 

13 17/06/2021 235025 I100403585 NYH3243 Deferido 

14 17/06/2021 235009 I100404140 OUM3408 Deferido 

15 17/06/2021 234828 I100404167 JSM8I00 Deferido 

16 17/06/2021 234836 I100407822 JSM8I00 Deferido 

17 17/06/2021 235033 I100407989 NYH3243 Deferido 

18 17/06/2021 234844 I100412064 JSM8I00 Deferido 

19 17/06/2021 234852 I100412769 JSM8I00 Deferido 

20 17/06/2021 234860 I100413087 JSM8I00 Deferido 

21 17/06/2021 234879 I100413421 JSM8I00 Deferido 
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22 17/06/2021 234887 I100415144 JSM8I00 Deferido 

23 17/06/2021 234667 IL00039472 JSM8800 Indeferido 

24 17/06/2021 234895 IL00122893 NZM8D45 Indeferido 

25 17/06/2021 234962 IL00124004 OUW3J79 Indeferido 

26 17/06/2021 235076 IL00126574 NTT1385 Deferido 

27 17/06/2021 234989 IL00126600 PUV2174 Deferido 

28 17/06/2021 234785 IL00127516 PUS9855 Deferido 

29 17/06/2021 234970 IL00128855 PLE3269 Indeferido 

 

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias contados  da publicação, ao  Conselho Estadual de Trânsito da BAHIA - 
CETRAN/BA, Av. Antônio Carlos Magalhães – n; 7744 – Pernambues - Salvador/BA CEP 
41.100-140.O Recurso poderá ser protocolado na SUTRAM.  

 

Secretaria da JARI ILHÉUS, 17 de Junho de 2021 

 

Risoleta Supino da Silva 

Presidente da Jari / Ilhéus - BA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01525/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021 

 

I – Relatório. 

 Cuidam-se sobre análise de impugnações apresentadas pelas empresas ALZ 
TECNOLOGIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA e EDZA – PLANEJAMENTO, 
CONSULTORIA E INFORMÁTICA EIRELI em face do Instrumento Convocatório em 
destaque.  

Tudo isso caminha nos autos do processo administrativo nº 01525/2021, que tem 
por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO 
(INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE 
LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E 
EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. 

 Em suma as irresignações cinge-se quanto as seguintes alegações: não 
especificação quais as funcionalidades obrigatórias e quais desejáveis para o objeto; 
ilegalidade na qualificação técnica por não especificar equipe técnica mínima; exigência 
de requisitos tecnológicos mínimos especificados nos item 8.1 e 8.2 seriam restritivo a 
competitividade do certame; item 4.1.8.2 Edital deixou de especificar o modo de 
Treinamento para o Sistema Business Intelligence; incompatibilidade entre o item 19 que 
especifica o valor estimado para a contratação e o modelo de proposta de preço. 

Ouviu-se, para decisão das impugnações, o órgão responsável do município. 

 

Esse é o relato. 

 

II – Fundamentação 

Tempestividade e conhecimento. 

A irresignação da Impugnante ALZ TECNOLOGIA CONSULTORIA E PROJETOS 
LTDA foi lançada tempestivamente. Como relatado, a impugnação fora apresentada junto 
a Nobre Comissão de Licitação por meio por meio de correio eletrônico na data de 16 de 
junho de 2021, às 15h57min, fazendo eficaz, pois a data marcada para a sessão ocorrerá 
dia 18 de junho de 2021, às 14h, logo, julgo cumprido o prazo de que trata o art. 24 do 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, em comunhão com o Decreto Municipal 
nº 005, de 08 de Janeiro de 2020, restando viável a apreciação do mérito da impugnação. 

 

A irresignação da Impugnante EDZA – PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E 
INFORMÁTICA EIRELI foi lançada tempestivamente. Como relatado, a impugnação fora 
apresentada junto a Nobre Comissão de Licitação por meio por meio de correio eletrônico 
na data de 16 de junho de 2021, às 16h30min, fazendo eficaz, pois a data marcada para a 
sessão ocorrerá dia 18 de junho de 2021, às 14h, logo, julgo cumprido o prazo de que 



Diário Oficial Eletrônico 

Poder Executivo 
Ilhéus-Bahia 

 
Ilhéus, 17 de junho de 2021 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 131, Caderno I 

 
 

Avenida Brasil, n. 90, Conquista, Ilhéus-BA |CEP 45650-270 |Fone: 73 3234-3500 

Página | 11 

trata o art. 24 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, em comunhão com o 
Decreto Municipal nº 005, de 08 de Janeiro de 2020, restando viável a apreciação do 
mérito da impugnação. 

Com efeito, as impugnações das empresas ALZ TECNOLOGIA CONSULTORIA E 
PROJETOS LTDA e EDZA – PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMÁTICA 
EIRELI perfazem o requisito objetivo da tempestividade, permitindo que suas razões 
sejam ouvidas pela Administração. 

 

Da análise conjunta das Impugnações  

As razões apresentadas pelas Impugnantes são continentes, o que autoriza sua 
análise conjunta, mormente, pelo princípio da celeridade processual haja vista que sessão 
da licitação encontra-se marcada para a data de 18/06/2021. 

 

A analise conjunta permite que se reparta o objeto a ser estudado em cinco pontos, 
como relatado, quais sejam: 1) não especificação quais as funcionalidades obrigatórias e 
quais desejáveis para o objeto; 2) ilegalidade na qualificação técnica por não especificar 
equipe técnica mínima; 3) exigência de requisitos tecnológicos mínimos especificados nos 
item 8.1 e 8.2 seriam restritivo a competitividade do certame; 4) item 4.1.8.2 Edital deixou 
de especificar o modo de Treinamento para o Sistema Business Intelligence; e 5) 
incompatibilidade entre o item 19 que especifica o valor estimado para a contratação e o 
modelo de proposta de preço. 

 

No que tange ao item 1, as Impugnantes alegam que o edital não especificou quais 
as funcionalidades obrigatórias e quais desejáveis para o objeto o que claramente 
verifica-se no edital ser inverídica tal alegação, posto que o item 4 consta todas as 
especificações técnicas do serviço, o item 8 estabelece quais os requisitos tecnológicos 
obrigatórios deverá conter no sistema, e ainda, o item 11 descreve as funcionalidades que 
os sistemas a serem instalados devem atender, no mínimo, 80% (oitenta por cento) das 
características e funcionalidades descritas no referido item. Portanto, todas as 
funcionalidades obrigatórias e desejáveis encontram-se devidamente descritas no edital. 
Sem razão as Impugnantes no ponto 01. 

 

No ponto 2 alegam as Impugnantes que há ilegalidade no edital quanto a  
qualificação técnica por não especificar equipe técnica mínima e exigir somente no item 
4.2.6, no mínimo, 01 (um) analista técnico de suporte presencialmente durante todo o 
horário de expediente da prefeitura. Inicialmente cabe aclarar que a exigência do item 
4.2.6 não é para participação da licitante no certame, mas, tão somente, no momento 
futuro da execução do contrato pela empresa vencedora.  

 

 Assim sendo, as exigências quanto à qualificação técnica dispostas no edital foram 
elaboradas de maneira compatível quanto à dimensão e característica do objeto, em 
estrita consonância ao determinado no art. 30, inciso II e §§ da Lei nº 8.666/93 em 
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conjunto a jurisprudência e doutrina que discutem o assunto. Portanto, não há nenhum 
dispositivo na legislação que imponha a Administração especificar equipe técnica mínima 
para participação no certame, mas apenas os requisitos que a Administração julgue 
necessários para comprovar a aptidão da licitante em cumprir o contrato.   

 

 Visando cumprir o estabelecido no art. 37, XXI da CF/88, a Administração Pública 
definiu como sendo as exigências de qualificação técnica apenas os requisitos 
“indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”, ou seja, foi exigido apenas o 
necessário para melhor garantir, assegurar, que o contratado é realmente capaz, da 
maneira que alega, de cumprir o pactuado. O doutrinador Joel de Menezes Niebuhr1 
completa: 

 

A Administração Pública, ao avaliar a qualificação técnica dos licitantes, pretende 
aferir se eles dispõem dos conhecimentos, da experiência e do aparato 
operacional suficiente para satisfazer o contrato administrativo. 

O interessado em firmar contrato com a Administração Pública precisa ter 
condições técnicas de cumpri-lo com a máxima eficiência. 

 

 Assim, se assemelha o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no 
acórdão do Recurso Especial nº 1.381.152/2015: 

 

A capacidade técnica, em regra, consiste no domínio de conhecimento e 
habilidades (práticas e teóricas) para a execução do objeto a ser contratado, 
demonstrada por meio de experiências anteriores. Não basta que os 
interessados na licitação demonstrem que poderiam executar o serviço, têm 
que provar que possuem todos os elementos técnicos e empresariais que 
efetivamente os habilitem a cumprir o objeto do contrato. Deve ser provada a 
qualificação técnico-operacional (organização empresarial de gestão, 
referente à empresa,) e a técnico-profissional (referente às pessoas físicas 
que prestam os serviços).                                                                    (Grifos 
nosso) 

 

 A referida imposição é oriunda da legislação vigente e dos entendimentos 
doutrinários, mas especialmente do princípio da eficiência, entre outros. Portanto, a 
Administração pode, e deve estipular que os licitantes comprovem ter realizado serviços 
relacionados ao objeto como critério de qualificação.  

 

 Para clarear o tema e sua legalidade primeiro é preciso lembrar que as exigências 
técnico-operacionais do edital foram baseadas em aspectos e proporções similares ao 
objeto da licitação, assim, é necessário que a licitante comprove ter capacidade e 
competência para executar, de forma satisfatória e ao mesmo tempo, múltiplas tarefas de 

                                                
1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. 4. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: 
Fórum, 2015, p.409. 
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diversas áreas, o que eventualmente acontecerá no caso concreto. A finalidade dessa 
obrigação é averiguar se o candidato realmente possui a capacidade de realizar o serviço 
da maneira que alega ter, através dela busca a união da qualidade com capacidade. 

 

 O Tribunal de Contas da União, no acórdão nº 1214/2013, se posiciona sobre o 
assunto da seguinte forma: 

 

61. Antes de entrar no mérito da questão da capacidade técnico-profissional em si, 
é preciso falar um pouco da qualificação técnica em geral. Trata-se de uma das 
questões mais intricadas e que causa mais controvérsias na interpretação da Lei 
8.666/93. É inegável que a administração deve procurar contratar empresas e 
profissionais que detenham condições técnicas para realizar os serviços a 
contento. Consequentemente, é preciso fazer exigências para que os 
licitantes demonstrem possuir tal capacidade. Por outro lado, é sempre uma 
preocupação, principalmente dos órgãos de controle, evitar que a busca 
desse objetivo proporcione a aposição de exigências desarrazoadas nos 
editais, restringindo excessivamente a competitividade dos certames, dando 
margens a favorecimentos, etc. Deve-se, portanto, buscar a ampliação da 
competitividade, minimizando, no entanto, a exposição da administração ao 
risco de contratar uma empresa que não tem as condições técnicas 
necessárias para prestar os serviços adequadamente. 

(...) 

63. Já antes da Lei 8.666/93, o ordenamento jurídico brasileiro contemplava os 
dois tipos de qualificação, a chamada técnico-operacional, que diz respeito à 
qualificação da empresa a ser contratada, e a qualificação técnico-profissional, 
que se refere à capacitação dos profissionais daquela empresa. Compreende-se 
que a capacidade técnica representa uma conjugação das duas modalidades de 
qualificação. 

64. Quando se trata de qualificação técnico-operacional, a jurisprudência e a 
doutrina são pacíficas em admitir que se exija dos licitantes que tenham 
executado quantidades mínimas do serviço, de forma a assegurar que elas 
terão condições de prestar os serviços que estão sendo contratados. Isso 
porque se entende não ser suficiente para uma empresa demonstrar a capacidade 
para administrar 100 postos de trabalho, por exemplo, que ela tenha prestado um 
serviço com apenas 10 postos de trabalho, dada a clara diferença de dimensão 
entre as duas situações, que envolvem um know-how distinto. Entende-se que 
avaliação do porte dos serviços que já foram prestados por uma 
determinada empresa é importante para que a administração se certifique 
das condições técnicas da empresa para a execução dos serviços que estão 
sendo contratados. 

65. A pergunta que se deve fazer é a seguinte: a dimensão dos serviços também é 
um aspecto relevante quando se refere à demonstração da capacidade técnica 
dos profissionais envolvidos na execução dos serviços? Julgo que sim, 
especialmente quando se trata da prestação de serviços que envolvem maior grau 
de complexidade. Imagine-se, por exemplo, a contratação de serviços de 
manutenção predial em um determinado órgão, que possui instalações com 
determinadas dimensões e características. Seria suficiente solicitar que o 
profissional responsável demonstrasse ter executado serviços da mesma 
natureza, independentemente do porte e das características do prédio de que 
tratava o contrato pretérito? Ou seria importante, ou mesmo imprescindível, que se 
exija do profissional demonstrar ter executado serviços de porte e características 
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minimamente semelhantes? Parece-me que a segunda opção é a mais adequada, 
sob pena de fragilizar a exigência de capacidade-profissional.                                                                                         
(Grifos nosso) 

 

 Seguindo o mesmo pensamento, o acórdão nº 1.214/2013 (TCU), entendeu que: 

 

151. Diante dessas considerações, e em observância ao princípio do julgamento 
objetivo da licitação, verifica-se que as exigências devem ser expressas, 
delimitadas, objetivas, proporcionais ao objeto da licitação, e, nessa medida, as 
empresas licitantes devem comprovar habilidade anterior em executar 
serviço ou obra em dimensões compatíveis com a almejada na licitação, pois 
o domínio de técnicas ou a competência para gerenciar, administrar ou 
executar obras e serviços mostra-se não apenas desejável, mas 
imprescindível à satisfatória execução do contrato.                                                                                         
(Grifos nosso) 

 

 Assim, não poderia ser diferente o teor da Súmula nº 263 desta mesma corte de 
contas: 

 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde 
que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da 
execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 
características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção 
com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.                                                                                         
(Grifos nosso) 

 

 Igualmente defendido pelo Superior Tribunal de Justiça, REsp. 144.750–SP: 

 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ATESTADO TÉCNICO. 
COMPROVAÇÃO. AUTORIA. EMPRESA. LEGALIDADE. 

Quando em procedimento licitatório, exige-se comprovação, em nome da 
empresa, não está sendo violado o art. 30, § 1º, II, caput, da Lei no 8.666/93. 

É de vital importância, no trato da coisa pública, a permanente perseguição ao 
binômio qualidade/ eficiência, objetivando não só garantir a segurança jurídica do 
contrato, mas também a consideração de certos fatores que integram a finalidade 
das licitações, máxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de 
vulto financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboração de 
dispositivos, sempre em atenção à pedra de toque do ato administrativo – a lei –, 
mas com dispositivos que busquem resguardar a administração de aventureiros ou 
de licitantes de competência estrutural, administrativa e organizacional duvidosa . 

 

 Conforme exposto, resta demonstrada a legalidade da qualificação, bem como sua 
importância para segurança da licitação. 
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 Assim, nesse contexto, pondera Carlos Pinto Coelho Motta, in Eficácia nas 
Licitações e Contratos, 1994, p. 149, citando Antônio Carlos Cintra do Amaral: 

 

1. Para efeito de qualificação técnica de empresas licitantes, a Administração 
deve, com base na Lei 8.666/93, exigir atestados referentes à sua 
capacitação técnica, com vistas à comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II). 

Além da aptidão da empresa, comprovável em função de sua experiência, a 
Administração deve exigir comprovação da ‘capacitação técnico-profissional’, nos 
termos do §1º do mesmo art. 30. Essas comprovações podem ser dispensadas no 
caso de obras licitadas mediante a modalidade ‘Convite’ (§1º do art. 37). 

2. A Lei nº 8.666/93 não estabelece limites para exigências quanto à capacitação 
técnico-operacional de empresas licitantes, devendo tais limites, portanto, ser 
estabelecidos em cada caso, levando-se em conta a pertinência e compatibilidade 
a que se refere o inc. II do art. 30, bem como a noção de indispensabilidade, 
contida no inc. XXI do art. 37 da Constituição Federal.                                                                                         
(Grifos nosso) 

 

 Cabe mencionar que o atestado de capacidade técnico-operacional é, em síntese, 
uma declaração/certidão emitida por pessoas por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, que visa comprovar a aptidão do licitante para a execução do objeto do processo 
licitatório, por meio da certificação de cumprimento de contrato ou equivalente que 
envolvam objeto idêntico ou similar ao licitado. 

 

 Para avaliar a capacidade técnica de uma empresa, é essencial verificar sua 
estrutura administrativa e operacional em relação à execução de determinado serviço, já 
que contratos de diferentes objetos demandam estruturas distintas para execução. Caso a 
eventual contratada não tenha capacidade operacional para executar os serviços 
previstos neste Termo de Referência e no Memorial Descritivo, o serviço poderá ter sua 
qualidade reduzida, ou até mesmo não ser concluído dentro do prazo contratado, o que 
claramente traria sérios prejuízos ao Município de Ilhéus. 

 

 Quanto a legalidade em se pedir tais atestados o STJ entendeu, através do Resp. nº 
44.750-SP, pela importância e necessidade de sua apresentação: 

 

Administrativo. Licitação. Interpretação do art. 30, II e §1º, da Lei 8.666/93. 

1. Não se comete violação ao art. 30, II, da Lei 8.666/93, quando, em 
procedimento licitatório, exige-se a comprovação, em nome da empresa 
proponente, de atestados técnicos emitidos por operadoras de telefonia no 
Brasil de execução, em qualquer tempo, de serviço de implantação de cabos 
telefônicos classe “L” e “C” em período consecutivo de vinte e quatro meses, no 
volume mínimo de 60.000 HxH, devidamente certificados pela entidade 
profissional competente. 
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2. ‘O exame do disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, e sua parte 
final, referente a ‘exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações’, revela que o 
propósito aí objetivado é oferecer iguais oportunidades de contratação com 
o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, indiscriminadamente, 
mas sim, apenas a quem possa evidenciar que efetivamente dispõe de 
condições para executar aquilo a que se propõe’ (Adilson Dallari). 

3. Mandado de segurança denegado em primeiro e segundo graus. 

4. Recurso especial improvido” (Res. Nº 172.232-SP, rel. Min. José Delgado, DJU 
de 21.9.98, RSTJ 115/194) (grifamos). 

 “Administrativo. Procedimento Licitatório. Atestado Técnico. Comprovação. 
Autoria. Empresa. Legalidade. 

Quando, em procedimento licitatório, exige-se comprovação, em nome da 
empresa, não está sendo violado o art. 30, §1º, II, caput, da Lei nº 8.66/93. É 
de vital importância, no trato da coisa pública, a permanente perseguição ao 
binômio qualidade e eficiência, objetivando não só a garantir a segurança 
jurídica do contrato, mas também a consideração de certos fatores que 
integram a finalidade das licitações, máxime em se tratando daquelas de 
grande complexidade e de vulto financeiro tamanho que imponha ao 
administrador a elaboração de dispositivos, sempre em atenção à pedra de 
toque do ato administrativo – a lei – mas com dispositivos que busquem 
resguardar a Administração de aventureiros ou de licitantes de competência 
estrutural, administrativa e organizacional duvidosa. Recurso provido.                                                                                         
(Grifos nosso) 

 

 A habilitação técnica tem por objetivo demonstrar para a Administração que a 
empresa licitante é possuidora do conhecimento capaz de dar cumprimento às obrigações 
assumidas no contrato decorrente da licitação. A finalidade da norma é clara: resguardar 
o interesse da Administração Pública, ou seja, a perfeita execução do objeto da licitação. 

 

 Assim, as exigências de capacidade técnica que guardem fidelidade com o escopo 
licitado são essenciais, na medida em que visam garantir uma contratação segura, 
evitando-se imprevistos indesejados à Administração contratante, motivo pelo qual a 
autoridade deve fixá-las na medida necessária, sem ensejar restrição excessiva à 
competitividade no certame, mas assegurando que venham a participar apenas empresas 
efetivamente aptas a satisfazer seu objeto. 

 

 Considerando o alegado, para fins de comprovação da qualificação técnica, o edital 
da presente licitação exige a comprovação pelo licitante de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, 
abrangendo a capacidade técnico-operacional que considera ser razoável para o objeto 
do edital. 

 

 Assim, o edital é claro no seu item 10.14.4 quando exige a comprovação de 
capacidade operacional das licitantes, descrevendo a qualificação técnica exigida para 
participação das licitantes no edital. No entanto, a exigência do item 4.2.6 não é para 
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participação da licitante no certame, mas, tão somente, no momento da execução do 
contrato. Com efeito, no ponto 2 não assiste razão as Impugnantes, pois, as exigências 
de qualificação técnica contidas no instrumento convocatório estão de acordo com a 
constituição, lei e jurisprudência, dada a complexidade do objeto que se visa contratar. 

 

No que se refere ao ponto 3, exigência de requisitos tecnológicos mínimos 
especificados nos item 8.1 e 8.2 seriam restritivo a competitividade do certame, tal 
alegação não merece prosperar, uma vez que todas as especificações contidas nos 
referidos itens são requisitos mínimos que o sistema deve possuir para atender a 
necessidade da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Ao contrário do alegado pelas 
Impugnantes, não há nenhuma exigência no item 8 que esteja restringindo a 
competitividade do certame, pois todos as exigências são requisitos básicos para garantir 
que o sistema possua as funcionalidades mínimas necessárias a prestação de serviço 
adequada à necessidade da Prefeitura Municipal de Ilhéus. E ainda, são requisitos 
básicos que qualquer sistema deve possuir para o objeto da licitação. 

 

Ademais, caso a licitante comprove que possui uma tecnologia superior aos 
requisitos mínimos exigidos no edital, não será desclassificada e será devidamente 
analisada a sua proposta, conforme as especificações mínimas exigidas no edital e ainda 
prova de conceito disposta no item 12.  

 

Dessa forma, o item 8 indica os requisitos básicos que o sistema deve conter, 
indicando de forma clara e objetiva todas as funcionalidades que são obrigatórias e 
desejáveis.  E ainda, o item 11 descreve as características e funcionalidades que o 
sistema deve conter, fazendo exigência que a licitante comprove no mínimo 80% (oitenta 
por cento), dessas características. Veja-se que nesse ponto não há exigência de 100% 
exatamente para não restringir a competitividade do certame, sendo necessário 
comprovar apenas 80% (oitenta por cento). Ressalte-se que toda a compatibilidade 
mínima exigida será analisada por comissão técnica através de Prova de Conceito. 

 

Assim sendo, não há qualquer exigência no edital que esteja infringindo a 
competitividade do certame. Sem razão as Impugnantes quanto ao ponto 3. 

 

Quanto ao ponto 4 alega-se que o item 4.1.8.2 do Edital não especificou o modo de 
Treinamento para o Sistema Business Intelligence, no entanto, sem razão a Impugnante, 
pois no edital encontra-se descritos as especificações técnicas referentes ao Sistema 
Business Intelligence, devendo, portanto, o treinamento ser realizado com base nessas 
especificações, e ainda, para até 10 usuários, conforme necessidade da Prefeitura 
Municipal de llhéus e a ser solicitado no momento da execução do contrato. 

 

Por fim, quanto ao ponto 5 que alega incompatibilidade entre o item 19 que 
especifica o valor estimado para a contratação e o modelo de proposta de preço, verifica-
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se que não assiste razão a Impugnante. Da análise do item 4.1.8.2 há especificação clara 
referente ao lote 1 e 2 constando a especificação clara de cada serviço que deverá ser 
prestado pela licitante.  

 

Assim, pelas especificações constantes no item 4.1.8.2 e em todo o edital e termo 
de referência as licitantes poderão formular sua proposta de preço sem qualquer prejuízo. 
Sem razão a Impugnante no ponto 5. 

 

O procedimento licitatório vela pela proposta mais vantajosa para Administração, 
sendo que a vantajosidade não é simploriamente condicionada à economicidade, na 
verdade a vantagem numa contratação pública prima pelo melhor serviço público 
prestado à população coadunado com o melhor preço encontrado no mercado.  

Bem, é nessa linha que a qualidade do bem a ser adquirido é vital para o 
atendimento do interesse público, sendo que o desenho da contratação na lição de JOEL 
DE MENEZES NIEBUHR2 há que a Administração atender a bem aplicação ao princípio 
da isonomia de seguinte maneira esquadrinhada: a) o princípio mais importante para a 
licitação pública é o da isonomia ou da igualdade entre os licitantes; b) o princípio da 
isonomia não demanda igualdade absoluta; c) é permitido desigualar desde que o 
tratamento desigual seja legítimo e necessário, e que seja amparado e justificado no 
interesse público; d) o que determina se uma exigência é compatível ou incompatível com 
o princípio da isonomia é o interesse público. 

Na mesma linha, MARÇAL JUSTEN FILHO3 leciona que o ato convocatório só 
pode conter discriminação que se refiram à proposta mais vantajosa. Assim o ato 
convocatório viola o princípio da isonomia quando: a) estabelece discriminação 
desvinculada do objeto, b) prevê exigência desnecessária e que não envolvam vantagem 
para a Administração; c) impõe requisitos desproporcionados com necessidades da futura 
contratação; d) adota discriminação ofensiva de valores constitucionais e legais. 

Vale reafirmar o raciocínio desenvolvido acima, solidificado em vasta jurisprudência 
sobre contratação pública, apontando que os procedimentos licitatórios buscam realizar 
dois fins, igualmente importantes: a seleção da proposta mais vantajosa à Administração 
e a garantia da isonomia. A maior economicidade se apresenta quando a Administração 
assume o dever de realizar a contratação menos onerosa e o particular se obriga a 
realizar a melhor e mais abrangente prestação do serviço. A vantagem para a 
Administração também se traduz em benefício para a sociedade, não sendo salutar, com 
efeito, que o interesse privado de cada licitante seja maior ao interesse coletivo de obter 
uma contratação mais vantajosa. 

Observe-se que o Egrégio Tribunal de Contas da União fulmina essa questão ao 
decidir que a proibição de cláusulas ou condições restritivas do caráter competitivo não 
constitui óbice a que a Administração estabeleça os requisitos mínimos para participação 
no certame considerados necessários à garantia do contrato, à segurança e perfeição da 

                                                
2 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico, de acordo com o Decreto n° 5.450/05. 3° Ed. 
Curitiba: Zênite, 2005 
3 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Dialética, 2000. 
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obra ou do serviço, à regularidade do fornecimento ou ao atendimento de qualquer outro 
interesse público.4 Nesse sentido, existem subsídios técnicos consistentes e suficientes 
para as exigências contidas no edital. 

Ante ao exposto, verifica-se que não assiste razão as Impugnantes. 

 

III - Conclusão 

Com efeito, conheço dos pedidos das impugnações das empresas ALZ 
TECNOLOGIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA e EDZA – PLANEJAMENTO, 
CONSULTORIA E INFORMÁTICA EIRELI por serem tempestivos, e no mérito, com lastro 
em todo o exposto, não concedo provimento as impugnações, mantendo em sua 
plenitude, todos os termos do edital. 

 

Ilhéus/BA, 17 de junho de 2021. 

 

Bruna Vieira Rodrigues 

Pregoeira Municipal 

  

                                                
4 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Licitações e contratos. Orientações básicas. 3° ed. Brasília: Tribunal de 
Contas da União, Secretaria de Controle Interno, 2006. 
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Retificação à Portaria n. 195/2020, publicada no Diário Oficial Eletrônico do 
Município, em 30 de junho de 2020, edição 134. 

 

Onde se lê: 

 

Art. 1º. Fica cedida, com ônus para o Município de Ilhéus, a servidora Dayse 
Batista Santos, Enfermeira, matrícula n. 021371, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, para laborar no Município de Itabuna, Estado da Bahia, pelo período de 01 (um) 
ano, devendo ser apresentada após o prazo. 

 

Leia-se: 

 

Art. 1º. Fica cedida, com ônus para o Município de Ilhéus, a servidora Dayse 
Batista Santos, Enfermeira, matrícula n. 021371, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, para laborar no Município de Itabuna, Estado da Bahia, pelo período de 02 (dois) 
anos, devendo ser apresentada após o prazo. 

 

Portaria n. 195, de 26 de junho de 2020 

 

Dispõe sobre a cessão da servidora 
Dayse  Batista Santos. 

O Prefeito Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 72, VII da Lei Orgânica do Município de Ilhéus – LOMI, e 
ainda em atendimento à proposta de permuta com servidora municipal integrante do 
quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Itabuna, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Fica cedida, com ônus para o Município de Ilhéus, a servidora Dayse 
Batista Santos, Enfermeira, matrícula n. 021371, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, para laborar no Município de Itabuna, Estado da Bahia, pelo período de 02 
(dois) anos, devendo ser apresentada após o prazo. 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, em 26 de junho de 
2020, 485º da Capitania de Ilhéus e 138º de elevação à Cidade. 

 

Mário Alexandre Corrêa de Sousa 

Prefeito 

 

Bento José Lima Neto 

Secretário de Gestão e Tecnologia 
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ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO 47/2021S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE ILHÉUS PUBLICADO NA DATA DE 16 DE JUNHO DE 2021 – DIÁRIO OFICIAL 
ELETRÔNICO | EDIÇÃO N. 130 CADERNO I 

 

ONDE SE LÊ  

 

Vigência 18 de maio de 2021 e término no dia 31 de dezembro de 2022. 

 

 

LEIA-SE 

 

Vigência 18 de maio de 2021 e término no dia 31 de dezembro de 2021. 
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ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO 55/2021S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE ILHÉUS PUBLICADO NA DATA DE 16 DE JUNHO DE 2021 – DIÁRIO OFICIAL 
ELETRÔNICO | EDIÇÃO N. 130 CADERNO I 

 

ONDE SE LÊ  

 

Vigência 11 de junho de 2021 e término no dia 31 de dezembro de 2022. 

 

 

LEIA-SE 

 

Vigência 11 de junho de 2021 e término no dia 31 de dezembro de 2021. 
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ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO 60/2021S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE ILHÉUS PUBLICADO NA DATA DE 16 DE JUNHO DE 2021 – DIÁRIO OFICIAL 
ELETRÔNICO | EDIÇÃO N. 130 CADERNO I 

 

ONDE SE LÊ  

 

Vigência 11 de junho de 2021 e término no dia 31 de dezembro de 2022. 

 

 

LEIA-SE 

 

Vigência 11 de junho de 2021 e término no dia 31 de dezembro de 2021. 

 

 

 



• 
PREFEITURA DE ILHÉUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Rua Araújo Pinho, nº 07, 

Centro Ilhéus - Bahia 

EDITAL Nº 001/2021 DO PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL PARA 
ADMISSÃO DE SERVIDORES MEDIANTE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA 
SERVIÇO DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA NA MATERNIDADE SANTA HELENA 

NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS 

A Prefeitura Municipal de Ilhéus, através da Secretaria de Saúde, com base no inciso 

IX do artigo 37 e 196 da Constituição da República, na Lei Municipal nº 3.634/12, 

especialmente o art. 2°, X, posteriormente complementada pela Lei Municipal nº

3.894/2017, tendo em vista a decisão interlocutória exarada no processo nº 8003873-

04.2021.8.05.0103, que determinou o funcionamento ininterrupto da Maternidade 

Santa Helena no âmbito desta municipalidade, torna público a realização de Processo 

Seletivo emergencial, com o escopo de proceder à admissão de pessoal mediante 

contratação temporária, para fins de preenchimento de vagas, para contratação 

imediata e cadastro reserva, para as funções de Médico Pediatra, Médico 

Anestesiologista e Médico Obstetra, mediante as condições estabelecidas neste 

edital. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Os contratos temporários decorrentes deste processo seletivo emergencial

serão válidos pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogados uma única vez, por igual período, observado o 

prazo de validade deste Edital e as legislações vigentes. 

1.2 - O certame será regido por este Edital e suas posteriores retificações, caso

existam. 

1.3 - O certame será executado sob a responsabilidade da Comissão organizadora,

cabendo-lhe a operacionalização, até a publicação da listagem final de aprovados. 
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1.4 - A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os 

termos deste Edital, seus anexos, eventuais alterações e legislação vigente. 

1.5 - O processo seletivo de que trata o presente Edital será realizado através de 

Avaliação Curricular, de cunho classificatório e eliminatório, de acordo com art. 3º, 

§1º, da Lei Municipal nº 3634/2012, a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, por 

meio da Comissão de Processo Seletivo Simplificado Emergencial, exigindo-se os 

seguintes documentos e requisitos. 

Parágrafo único - Fica ressalvada, ainda, a possibilidade de aproveitamento do 

pessoal contratado com base no presente Edital, para atuar no Hospital Materno

Infantil, quando de sua abertura, caso em que a administração justificará o eventual 

aproveitamento dos contratos, em termo aditivo destinado a essa finalidade. 

1.6 REQUISITOS: 

1.7 - Ser brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado (a) e no caso de nacionalidade 

portuguesa estar amparado (a) pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 

portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do art. 13 

do Decreto nº 70.436, de 18/04/1972, art. 12 da Constituição Federal/1988 e art. 3° da 

Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998; 

1.8 - Estar devidamente registrado e em dia junto ao respectivo Conselho

Profissional específico, para o cargo que assim o exigir; 

1.9 - Não estar prestando o Serviço Militar Obrigatório no período da contratação

e estar em situação regular com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

1.10 - Não possuir vínculos de serviço com carga horária incompatível com a do

cargo a ser ocupado na Secretaria de Saúde; 

1.11 - Estar em situação regular na esfera criminal perante a Justiça Federal e

Estadual no Brasil, do local em que reside ou residiu nos últimos 06 (seis) meses; 

1.12 - Estar em situação regular perante_ a Justiça Eleitoral;

1.13 - Ter aptidão física para o exercício das atribuições do cargo, que será 

comprovada por meio Atestado de Saúde Ocupacional (ASO); 
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1.14 - Nível de escolaridade e experiência compatíveis com o exercício do cargo

almejado; 

1.15 - Idade mínima de 18 anos;

1.16 - Preencher os requisitos específicos de cada cargo, descrito no anexo I deste

Edital. 

1.17 - Experiência comprovada em atendimento na área de atuação conforme o

anexo li; 

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 -As inscrições para o presente Processo Seletivo Emergencial serão realizadas 

entre 00h do dia 18/06/2021 e 23:59h po dia 20/06/2021, com possibilidade de 

prorrogação do prazo para ás 23:59h do dia 21/06/2021, em caso de não atingimento 

do número necessário de inscritos no prazo inicial. Somente serão aceitas as 

inscrições online, no e-mail maternidadeselecao@gmail.com, em que o candidato

deverá encaminhar o currículo e anexar toda documentação exigida com as devidas 

comprovações. No assunto deve constar o cargo/função que almeia exercer. 

2.2 - As inscrições são gratuitas. 

2.3 - O candidato é responsável pelo envio de dados cadastrais informados no ato 

de inscrição, sob as penas da lei. 

2.4 - Em cumprimento ao disposto na �onstituição Federal, artigo 37, VIII, e pelo 

Decreto Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 9.508, de 24 de 

setembro de 2018, serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas às pessoas com 

deficiência, respeitando o critério de arredondamento preconizado por lei. 

2.4.1 -As pessoas com deficiência, assim entendido aquelas que se enquadrem no 

art. 2° da Lei Federal nº 13.146/2015, e nas categorias discriminadas no art. 4° do 

Decreto Federal nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto ·Federal 

nº 5.296/2004, têm assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo 

Público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo, não o 

sendo as deficiências motoras, mobilidade total, cognitiva e visual. 

3. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR ·
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3.1 - O processo de seleção de pessoal para admissão de vagas abertas pelo 

presente edital dar-se-á por análise de currículo, mediante a avaliação de títulos, de 

caráter eliminatório e classificatório, conforme anexo li; 

3.2 - A análise dos documentos será conduzida pela Comissão Avaliadora do 

Processo Seletivo Emergencial, constituída por agentes públicos da Secretaria 

Municipal de Saúde. A Comissão Avaliadora conferirá se as inscrições obedecem às 

exigências de prazo, condições, documentos e itens expressos neste Edital; 

3.3 - Atribuir-se-á a pontuação máxima de 100 (cem) pontos, correspondente à 

titulação e à experiência profissional efetivamente comprovada pelo candidato, 

conforme ANEXO li deste edital. 

3.4 - Os Pré-Requisitos de Formação constantes no ANEXO I e a experiência 

profissional e os títulos conforme ANEXO li, deverão ser comprovados através da 

seguinte documentação: 

3.5 - Diploma de graduação expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida pelos órgãos competentes do sistema público federal ou estadual para 

os cargos de nível superior; 

3.6 - Declaração de conclusão de curso de graduação ou especialização/residência 

expedido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelos órgãos 

competentes do sistema público federal ou estadual; 

3.7 - Declaração em papel timbrado, contendo o CNPJ da instituição, nome legível 

e assinatura do responsável pela emissão, informando o cargo ou a função ocupada, 

o período inicial e final do desenvolvimento das atividades correlatas;

3.8 - Apresentação das folhas de identificação da CTPS e de registro de contrato 

de trabalho, nas quais constem a vinculação do candidato com o (s) empregador (es), 

o início e o término da relação de trabalho;

3.9 - Contrato de prestação de serviços, acompanhado de declaração do 

contratante ou responsável legal, no qual conste o cargo ou a função ocupada e os 

períodos inicial e final, se for o caso, das atividades executadas; 
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3.1 o . Registro ativo no Conselho Regional da Profissão comprovado por meio da 

carteira de identidade profissional ou declaração emitida pelo referido órgão, para os 

cargos que exigir tal registro; 

3.11 -A ausência da apresentação, ou a apresentação em desconformidade com o

previsto em todo item 3, da documentação necessária à comprovação dos Pré

Requisitos de Formação constantes no ANEXO 1, 11, implicará na eliminação do 

candidato; 

3.12 - Serão pontuadas apenas as experiências profissionais e curso de

aperfeiçoamento informadas pelo candidato que sejam compatíveis com as 

especificações contidas do ANEXO li ou citada no item 3 deste Edital; 

4 . DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, DO RECURSO E DA 

CONTRATAÇÃO 

4.1 -A relação dos aprovados será divulgada no Diário Oficial do Município, na data

provável do dia 18 de junho de 2021; 

4.2 - Divulgada a relação dos aprovados, os reprovados poderão recorrer, de forma 

escrita, no prazo de 24 horas, enviando o recurso à Comissão de Seleção, através do 

e-mail maternidadeselecao@gmail.com.

4.3 -Após análises dos recursos ou escoado in albis o prazo recursai, a Comissão 

lavrará relatório final, constando a lista dos aprovados, devendo apresentar tal 

relatório ao Secretário de Saúde, que encaminhará ao Prefeito municipal, para fins de 

homologação do resultado. Com a homologação, o resultado será divulgado 

definitivamente, devendo os aprovados comparecer ao Setor de Recursos Humanos 

na Secretaria de Saúde na data a ser designada, portando os documentos pessoais 

e comprobatórios exigidos pelo presente edital, bem como o Atestado de Saúde 

Ocupacional (ASO), para fins de assinarem o instrumento do Contrato. 

4.4 - O resultado final será divulgado no Diário Oficial desta municipalidade na data

de 21 de junho. 

4.5 - O candidato aprovado e convocado que não comparecer na data a ser

publicada após o acontecimento do item 4.3, será eliminado. 
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4.6 . Para efeito de contratação, o processo seletivo emergencial terá validade de 

01 (um) ano de acordo com a Lei Municipal nº 3.894/2017, a contar da publicação do 

edital, podendo ser prorrogado pelo mesmo período à critério da Administração, 

podendo também ser rescindido a qualquer momento. 

5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

5.1 - Em caso de empate da Nota Final obtida, serão aplicados os critérios de

desempate a seguir, sucessivamente: 

a) Maior pontuação obtida na experiência profissional comprovada, na área de

atuação; 

b) Maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento;

6. DOS RECURSOS

6.1 - Será facultado ao candidato, a interposição de Recurso do Resultado

Preliminar da Avaliação dos Títulos, referente a cada etapa do processo de seleção, 

na data prevista no Cronograma, cuja apreciação se dará pela Comissão de 

avaliadora do conjuntamente com a Assessoria Jurídica da Secretaria de Saúde; 

6.2 - Os Recursos serão formalizados por meio de requerimento criado pelo próprio

candidato, devidamente fundamentado, assinado e escaneado, recebida via e-mail, 

anexado exclusivamente em formato PDF, encaminhado unicamente via o e-mail 

maternidadeselecao@gmail.com; 

6.3 - Os recursos deverão ser claros, consistentes, objetivos e condicionados a

apenas uma lauda; 

6.4 - O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, indicando

as razões pela qual pretende obter reviso do resultado obtido, sob pena de 

automaticamente ser indeferida a interposição; 

6.5 - Recursos fora do prazo indicado no Cronograma serão considerados

intempestivos e indeferidos; 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7 .1 - O presente Edital terá validade para efeito de cadastro de reserva no período

de um ano, podendo ser reprogramado para um novo período mediante a necessid

� 
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da Secretaria de Municipal de Saúde, à critério da administração desta 

municipalidade; 

7 .2 - Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital poderão ser publicadas

no Diário Oficial de Ilhéus; 

Secretário Municipal de Saúde 
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-·

CARGO �'' REQUISITOS 

' - , .. , 
r 

. � 

MEDICO PEDIATRA NIVEL SUPERIOR 

COMPLETO NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO; TiTULO DE 

RESIDÊNCIA E/OU TÍTULO 

DE ESPECIALIZAÇÃO 

COMPLETO (S) E/OU 

EXPERIÊNCIA, BEM COMO 

REGISTRO NO CONSELHO 

DA CLASSE 

MÉDICO NIVEL SUPERIOR 

ANESTESIOLOGISTA COMPLETO NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO; TÍTULO DE 

RESIDÊNCIA E/OU TÍTULO 

DE ESPECIALIZAÇÃO 

COMPLETO (S) E/OU 

EXPERIÊNCIA, BEM COMO 

REGISTRO NO CONSELHO 

DA CLASSE 

ANEXO 1 

·, . 

VAGAS 

' 

20VAGAS 

10VAGAS 

JORNADA 
1 

SEMANAL/ VENCIMENTOS 
.. �. ·1, i ""t - !, ..: 

. ,, 
,il 

PLANTAO DE 12HS CORRESPONDE 

À R$ 1.500,00 

PLANTÃO NO FIM DE SEMANA 

CORRESPONDE À R$ 1.650,00 

PLANTAO DE 12HS CORRESPONDE 

À R$ 1.500,00 

PLANTÃO NO FIM DE SEMANA 

CORRESPONDE À R$ 1.650,00 
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MEDICO OBSTETRA NIVEL SUPERIOR 20VAGAS 
COMPLETO NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO; TITULO DE PLANTAO DE 12HS CORRESPONDE 

RESIDÊNCIA E/OU TITULO À R$ 1.500,00 

DE ESPECIALIZAÇÃO 

COMPLETO (S) E/OU 

EXPERIÊNCIA, BEM COMO PLANTÃO NO FIM DE SEMANA 
REGISTRO NO CONSELHO 

CORRESPONDE À R$ 1.650,00 
DA CLASSE 
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QUADRO li - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR 

T.l�ULAÇÃO/EXPERIÊNCIA·, CARGA HORARIA PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO . 
" 

MÍNIMA MÁXIMA. . 

Tempo de exercício profissional em Serviço A cada 06 meses 
de Pediatria / Neonatologia (tempo mínimo 6 

meses de 5 60 

experiência) 
Exercício profissional em outras A cada 06 meses 
localidades, na área hospitalar; (tempo mínimo 06 

meses) 05 10 

Residência em Area Profissional correlata a Mínimo 5. 760 horas 15 15 

função a ser exercida 
Pós-Graduação correlata a função a ser Mínimo 360 horas 15 15 

exercida aula 
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100 
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ANEXO Ili -ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

1. MÉDICO PEDIATRA ---:-;_ -.., 
- -- -

ATRIBUIÇOES: Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades relacionadas.ao atendímento a pacientes, 

estabelecendo diagnóstico, conduta terapêutica, clínica e/ou cirúrgica, observando o contido no Código de Ética Médica; realizar 

atividades técnico-administrativas qu� se fizerem necessárias para a eficiência e eficácia das ações que visam o tratamento médico 

e a proteção da saúde individual e coletiva; participar de programas detreinamento; executar outras atividades de interesse ou 

pertinentes à área de trabalho. O médico pediatra deve ser capaz de realizar atendimento assistencial específico às crianças, desde 

o nascimento até a adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou :

recuperar sua saúde, em serviços de emergência pediátrica, unidades de internação, atendimento ambulatorial e atenção domiciliar,

além de executar atividades de cuidado paliativo; atendimento ao recém-nascido em sala de parto e em alojamento conjunto; realizar

remoções/transporte dos paciente�;

2. MÉDICO ANESTESIOl.OGISTA

' ,, i!� *" '· -,,.: - .. "'t.,'I. í 

,TRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, coordenar, supervisionar,, avaliar e executar atividades reladonadas ao atendimento 

nestesiologia a pacientes nos ambientes de centro cirúrgico, da medicina perioperatória, em procedimentos que demandem sedação, 

onsultas pré-anestésicas e atividades afins, de todas as idades, estabelecendo diagnóstico, conduta terapêutica, clínica e/o 

nestésica, observando o contido no Código de Ética Médica; realizar atividades técnic�administrativas que se fizerem necessária 

ara a eficiência e eficácia das ações que visam o tratamento médico e. a proteção .da saúde individual e coletiva; participar: d 
' "'.1, 

regramas de treinamento; executar outras atividades de interesse ou pertinentes à área de tràbalho: 
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3. MÉDICO OBSTETRA

TRIBUIÇ_OES: Prest�r atendimen-to de Urgência e Emergência como·Obstetra nas unidades çje·saúde do Município, a pacientes eml 
�mand.a espçntânea, cuja origem é variáda e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento dos mesmos; Realiza 

:í' ., . :• . :- �. 
' . , 

·riagem dos· casos clínicos identificando os que requerem maior atenção; Integrar a equipe multiprofissional de trabalho, respeitando 
i
, , 

�olaborando no aperf�içoamento:�e normas e proc�dimentos operacionais; Participar das reuniões necessárias ao desenvolviment,

:écnico-ci�ntifico da Unidade'�e Urgê�cia e·Emergência �a área médica; Promover incremento na qualidade do atendimento·médico, 
.. } -.. 

[,,elhoranpo a r�lação �édi��P.ac�ente e ôb,servan�ó prece��s étiéos _no_ decorrer da execução de suas atividades de trabalho� Realiza
artos e. cirurgias; Desempenhar, atividades técnícàs'>relativas ã ,.sua fórmação prof1SSional, conforme protocolos estabelecidos oul 
·econhecido� pela instituição, desenvolvendo açõe� que visery,· à _proteção, . promoção, prevenção e recuperação da saúde d

� _,; I ..,, .:,, 

. opulação; Prestar atendimento médico e· ambulatôriah . a· mulheres grávidas, solicitando e interpretando exames complementares,
· rescrevendo e orientando tratam�nto, -�companh�ngo a.evolução, � enca·minhando-os aos serviços de maior complexidade, quand

.. . ' . � . 

ecessário; Participar de equipe multidisciprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde, analisando· dadós de morbidade,
orta·lidade', verificando a situ�ção · de saúde das géstantes,, para o estabeleciment'o de pdoridades; Participar de eq�ip
ultiprofissional, visando o planejamento, programação, execução e avaliação de atividades educativas e·.preventivas na área d
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