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PARECER N" 50712022

De: Departamento Jurídico

Para: Departamento de Licitação

Ref,: Chamamento Público n" 00312022 - Processo n 10012022

Veio a este departamento, para análise e posterior parecer, o requerimento do

Departamento de Licitação deste município, referente ao recurso apresentado pela

emp rESA BENEFICIÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE.

O objeto prestado pela empresa é.. Selecionar entidade de direito privado

sem fins econômicos, qualiJicada ou que pretenda qualificar-se como

Organização Social de Saúde, interessada na celebração de Contrato de

Gestão cujo objeto consiste no gerenciamento, operacionalizado execução

das ações e sentiços de saúde 24 horas por dia na Llnidade de pronto

Atendimento Warrib Motta - UPA, localizado no Município de {Jnião da

Vitória, na R. Prudente de Morais, n" 164 - Centro, lJnião da Vitória - pR,

cEP 84600-000.

Passo à análise.
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Preliminarmente, é necessário mencionar que a presente manifestação

representa um parecer facultativo, de caráter opinativo, tendo como objetivo a análise

do aspecto exclusivamente jurídico do questionamento apresentado. mediante

apreciação dos elementos expostos até este momento.
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Em exame ao recurso apresentado pela empresa, o requerimento consiste em

reverter a inabilitação, e como razão de tal pedido alega que a empresa está em

conformidade com os requisitos elencados no edital, somente ocorrendo uma

divergência quanto a apÍesentação do balanço patrimonial dos últimos 05 (cinco) anos,

já que apresentou somente os último 4 e deixou de apresentar o referente a 2022 em

razão da Instrução Normativa RFB n" 2082, que proÍrogou a entrega desse documento.

por isso no momento da habilitação somente anexou a dos quatro anos anteriores a

2021 e a indicação de instrução normativa.

O resultado da manifestação de interesse de qualificação detalha o motivo da

desclassificação da empresa Beneficência Hospitalar de Cesario Lange, declarado que a

desclassificação ocorreu por ser apresentado o balanço patrimonial de apenas 4

exercícios, o que faria com que a empresa não cumprisse com uma das exigências do

item 2.1.1 alínea "b" do edital.

Contudo, é necessário a análise de alguns pontos. Primeiro, de certo que

entendimentos recentes do tribunal têm flexibilizado a interpretação quanto a

observância da análise dos documentos entregues no momento da habilitação, de forma
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Em recurso a empresa apÍesentou o balanço patrimonial de 2021, já que

decorreu a data de entrega até a apresentação do recurso, e alegou, na mesma

oportunidade, que não se deve se impor a análise da documentação da qualificaçào

social da empresa ao ponto de prejudicar a finalidade do certame, já que seria de maior

interesse do Município a qualificação de um número maior de entidades.
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a privilegiar o cumprimento da finalidade sobre a forma de apresentação dos requisitos

exigidos em edital, sem, contudo, quebrar a isonomia entre as partes.

A exemplo, há entendimento de que se o ato praticado cumprir a mesma

finalidade daquele que buscou-se atender com a regra constante no edital, há a

possibilidade de aceitar a enhega de documentos mesmo após o encerramento do prazo,

tomando como fundamento a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas,

haja vista que não se deve tomar o procedimento licitatório como finalidade em si

mesmo, devendo sempre ser pautado o interesse público, assim, caso verificado que o

ato se refira a situação pré-existente ao pÍazo para entrega dos documentos, e que não

fira a igualdade entre os licitantes, cumprindo com o previsto inicialmente no edital,

não há razão de desclassificação do licitante.

Nesse sentido está o entendimento exposto no informativo 415 do TCU:
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I. A VEDAÇÃO A INCLUSÃO DE NOVO DOCUMENTO. PREVISTA NO
ART. 43, § 3', DA LEt 8.66611993 E NO ART. 64 DA LEI 14.133/2021 (NOVA

LEI DE LICITAÇÕES), NÃO ALCANÇA DOCUMENTO AUSENTE.

COMPROBATORIO DE CONDIÇÀO ATENDIDA PELO LICITANTE

QUANDO APRESENTOU SUA PROPOSI'A, QUE NÃO FOI JUNTADO COM

OS DEMAIS COMPROVANTES DE HABILITAÇÀO E DA PROPOSTA, POR

EQUÍVOCO OU FALHA, O QUAL DEVERÁ SER SOLICITADO E

AVALIADO PELO PREGOEIRO. (...) Em seu voto, preliminarmente, o relator

esclareceu que, embora a regra atual seja a apresentacão da documentacão de

habilitação até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão oública,
podendo o licitante, nos termos do art. 26. caput, do Decreto 10.0241201 9. retirá-la

ou substituí-la até então, o art.47 do mesmo normativo abre a possibilidade, tanto

na fase de julgamento das propostas quanto na de habilitação. de o pregoeito sanar

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua

validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos

licitantes. (...) Dito isso, o relator Donderou que a interpretação literal do termo
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Portanto, para a análise dessa situação, também deve ser levado em conta o

atendimento à finalidade da licitação. o interesse público e se a decisão não leva

prejuizo a isonomia entre os participantes.

Importante ressaltar, contudo, que o aceite de documento apresentado

posteriormente está condicionado a documentos que sirvam para constatar situações

quejá eram atendidas pelo licitante no momento da apresentação da proposta. No caso.

a empresa licitante não cumpriu com o disposto no edital por não apresontar o balanço

patrimonial dos últimos 5 exercícios financeiros, em razão de não ter entregue. à época.

o balanço patrimonial referente ao ano de 2021, em virtude da prorrogação do prazo de

entrega deste concedida pela Instrução Normativa WB n' 2082/2022.

Assim, pela excepcionalidade do caso, e a fim de que tenha um correto

encaminhamento do processo. é pertinente analisar o motivo do requerimento desse
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"[documentos] já apresentados" do art. 26, § 9', do Decreto 10.02412019 e da
vedação à inclusão de documento "que deveria constar originariamente da
proposta", prevista no art. 43, § 3', da Lei 8.66611993, poderia levar à prática de

atos dissociados do interesse público. em que "o orocedimento licitatório (meio)
prevalece e ganha maior importância que o resultado almeiado. qual seia. a

obtengão da proposta mais vantajosa oara a Administracão (fim)". Em alinhamento
com esse entendimento, asseverou que a vedação à inclusão de documento "que

deveria constar orieinariamente da proposta". prevista no art. 43. § 3o. da Lei
8.666/1993, "deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no

momento da licitacão". (...) sendo que a vedação à inclusão de novo documento.

prevista no art. 43, §3o, da Lei 8.66611993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações
(Lei 14.13312021), não alcanca documento ausente, comprobatório de condição

atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi iuntado com os

demais comprovantes de habilitacão e/ou da proposta. por equívoco ou falha. o
qual deverá ser solicitado e avaliado pelo oregoeiro". Acórdão l2l1l202l Plenário,

Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues.
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Verifica-se ainda, que a Lei 8.666196 não há previsão expressa da exigência

de demonstração dos 5 últimos balanços patrimoniais para verificar a regularidade da

empresa, sendo somente expressa a apresentação do último exercício social, ademais,

há entendimento do Tribunal de Contas da União que demonstrações contábeis do

exercício imediatamente anteÍior somente podem ser exigidas se a convocação do

licitante ocorrer após a data limite definida nas noÍÍnas da Secretaria da Receita

Federa[:

l. Se não houver cláusula no edital que especifique o exercício a que devam se

referir, o balanço potrimonial e demais demonsÍrações contábeis do exercício

imedistamente onterior somente podem ser exigidos se a convocação da licitante

pora apresentação da documentação referente à qualificação econômico-

financeira (art. 31 da Lei 8.666/1993) ocorrer após a data limite definida nas

normas da Secretaria da Receita Federal para a apresentação da Escrituração

Contábil Digital (EC D) no Sistema Público de Esuituração Digitol (Sped.).

(Ácórdõo 2293/2018 Plenário, Representação, Relator Ministro José Múcio

Monteiro.)

Também há entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre

inabilitação por exigências não previstas expressamente em lei:
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critério no edital. Nos termos do disposto no edital, a apresentação do balanço

patrimonial dos últimos cinoo exercícios financeiros era de cumprir com critério de

demonstrar que a empresa estava regularmente constituida e em funcionamento ativo há

pelo menos 5 (cinco) anos. Dessa forma, a empresa apresentou o balanço patrimonial

dos últimos quatro anos, somente não apresentando a do exercício de 2021 em razão da

justifi cativa já exposta.
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EMENTA. REEXAME NECESSARIO _ MANDADO DE SEGURÁNÇA -
ucrutçÃo - tN.tnturtçÃo - txtcÊwcu DE AzRESENTAÇÃo ot rERMo

DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL

lusÊNcu »o pnnwsÀo LEGAL - EXCESSI DE FIRMALTDADE. A

exigência de requisito que exorbita o previsão da Lei n'8.666/93 representa

excesso de formalidade que nõo privilegia o interesse público, mormente quando

comprovada a saúde financeira da empresa licitante através de SPED (sistema

público de escrituração digital) e de Declaração de Informações Socioeconômicas

e Fiscais (DEFIS) (TJMG - Remessa Necessária 00000.92-2019.8.13.0480. l9'
Cômara Cível. Rel. Carlos Henrique Perpétuo Braga)

Dessa lorm4 em razão do exposto, pela prorrogação da data da entrega da

escrituração contábil e tendo a empresa apresentado os demais balanços patrimoniais,

deve ser levado em conta a finalidade do processo licitatório, prezando pela opção que

melhor atende o interesse público. Essa consideração deve ser aplicada a todos os

participantes, desde que eles tenham corretamente apresentado o balanço patrimonial e

demonstração contáveljá exigido à época da habilitação, de forma a garantir a isonomia

do processo licitatório.

Conclusão
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Em razão do exposto, o presente parecer é no sentido de opinar que. sob

análise jurídica, o pedido de habilitação da empresa BeneÍicência Hospitalar de Cesário

Lanse deve ser aceito, devendo tal entendimento ser aplicado aos demais participantes

em igual situação de forma a garantir a isonomia entre as partes.
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Cumpre mencionar que o intuito deste parecer é apenas de orientar acerca

dos aspectos legais do procedimento, sem adentrar o juízo de conveniência e

oportunidade dos atos administrativos, cabendo aos Gestor a análise destes aspectos.

É o parecer.

União da Vitória,22 de agosÍo de 2022.
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Advogada do Município
oABiPR 96.447
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