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Recurso Administrativo 

Contratação de Serviços Médicos Especializados – NEUROCIRURGIA – Edital 
CEJAM – 057/2020. 

Prezado Sr. Samuel Somoggi, Supervisor de Logística CEJAM, inconformados com o 
resultado da Coleta de Preços apresentamos nosso recurso para a vossa apreciação:   

1 - A MEDCAMP - NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA LTDA, empresa com 
experiência comprovada na prestação de serviços médicos, atuando no Hospital Estadual de 
Francisco Morato desde a sua fundação questiona a experiência da Empresa INSTITUTO 
DE NEUROLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA LTDA para assumir um Serviço de 
Emergência Neurocirúrgica que na presente data tem 45 pacientes gravíssimos internados 
em suas enfermarias e unidades de terapia intensivas. Causa espanto a empresa 
“Minimamente Invasiva” assumir um Hospital que não realiza nenhum procedimento 
“minimamente invasivo”!  

2- A nossa Empresa tem em seu contrato social vinte e três neurocirurgiões e dois 
neurologistas clínicos que compõem a escala atual do Hospital Estadual de Franco da 
Rocha. Questionamos qual é a composição societária do INSTITUTO DE NEUROLOGIA 
MINIMAMENTE INVASIVA LTDA? Qual é a escala que vai assumir o Serviço? 

3- No edital do CEJAM temos: 

“7.4 – A análise das propostas pelos integrantes da Comissão de Avaliação de 
Conformidade de Processos de Aquisição de Bens e Serviços visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, sendo desclassificadas as 
propostas:  

7.4.2 que apresentem preços manifestamente inexeqüível. 
7.4.2.1 Considera-se inexeqüível a proposta que, comprovadamente, for insuficiente 
para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado acrescido dos respectivos encargos.” 

A proposta financeira apresentada é completamente fora da realidade do Mercado!!!! Como 
serão pagos os plantões com esse valor proposto! A simples comparação com as outras 
empresas não classificadas já mostra o quanto está dissonante o valor de 112,89 reais/hora. 
E a carga tributária??? E o ISS?? E os custos operacionais???  

Por outro lado a MEDCAMP conta com quadro de profissionais capacitados para o 
desenvolvimento das atividades propostas no referido edital, com formação na área médica 
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específica, além de titulação acadêmica em instituições de renome e, em resposta ao 
Edital CEJAM – 057/2020 representada por seu sócio administrador, apresentou 
PROPOSTA para o procedimento de COLETA DE PREÇOS com valores compatíveis 
ao aplicado em todos os Serviços Médicos do Estado de São Paulo, com o diferencial que 
já está atuando na região, desde 2004; inicialmente em Francisco Morato e depois no 
Hospital Estadual de Franco da Rocha desde sua fundação. Passamos por diversas gestões 
nesses mais de 15 anos, UNISA/Santa Casa/Fundação do ABC/Lar São Francisco e 
finalmente CEJAM.  
Fizemos Neurocirurgia de ponta nesses anos, com milhares de pessoas ajudadas, nunca 
sofremos um processo em todos esses anos, reflexo da qualidade do nosso atendimento e 
comprometimento de todos que conosco trabalharam em todos esses anos. 

Temeroso trocar o certo pelo incerto em plena pandemia, com 45 pacientes graves 
internados, no final do ano, com festas natalinas e réveillon se aproximando! Vemos risco 
iminente ao seguimento dos doentes internados com a mudança proposta.  

Triste desmontar um Serviço que sempre funcionou e funciona perfeitamente há 16 
anos pela diferença de vinte reais por hora!!! Por uma proposta com valor 
inexequível!! 

Cordialmente, 
 
São Paulo, 18 de novembro de 2020. 
 
 
 

 
Dr. Antonio Carlos de Pádua Milagres 
CRM 72103 
 
 
 


