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PARECER N' 48812022

De: Departamento Jurídico

Para: Departamento de Licitação

Ref.: Chamamento Público n' 0O312O22 - Processo n' 10012O22

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

Departamento de Licitação deste município, referente a impugnação apresentada pela

empresa INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA.

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

sem fins econômicos, qualificada 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 serviços de saúde 24 horas por dia na Unídade de Pronto

Atendimento Warrib Motta - UPA, localizado no Município de União da

Vitória, na R. Prudente de Morais, n' 164 - Centro, União da Vitória - PR,

cEP 84600-000.

@
Passo à análise

FL§

Preliminarmente, é necessário mencionar que a presente manifestaçào

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 desclassificação, e como razáo de tal pedido alega que a empresa está em

conformidade com os requisitos elencados no edital, somente ocorrendo um equivoco

quanto a entrega do documento, tendo em vista que entregou um documento antigo no

momento da habilitação que não condizia mais com a realidade da situação da empresa

no momento da habilitação.

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

desclassiÍicação da empresa INVISA - Instituto Vida e Saúde, declarado que a

desclassificação ocoÍreu por sü apresentada uma certidão ositiva de débitos

trabalhistas - CNDT, o que faria com que a empresa não cumprisse com uma das

exigências do edital.

Entretanto, verifica-se que a certidão apresentada foi emitida em 17 de

março de 2022, ou seja, cerca de quatro meses antes da data de encerramento de

apresentação de documentos deste chamamento público.

Em recurso a empresâ apresentou nova certidão, desta vez emitida em 18 de

julho de 2022, qte figura como certidão positiva de débitos trabalhistas com efeito de

negativa, o que a qualificaria para habilitação, contudo, é necessário a análise de alguns

pontos.

De certo que o entendimento mais recente do tribunal de contas é o que

conclui 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 entrega de

documentos mesmo após o encerramento do prazo, tomando como fundamento a

2de5
@



FLS

u

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 veriÍicado que o ato se refira a situação pré-

existente ao pÍazo para entrega dos documentos! e que não fira a igualdade entre os

licitantes, cumpdndo com o previsto inicialmente no edital, não há razão de

desclassifi cação do licitante.

Nesse sentido está o entendimento exposto no informativo 415 do TCU:

(m iol nrevalece ee çr,ànha maior im l) ortância que o resultado almeiado. oual
seia. a obtencão dâ DroDosta mais vanta iosa para a Administração (fim)". Em
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l. A VEDAÇÃO A TNCLUSÃO DE NOVO DOCUMENTO, PREVTSTA NO
ART. 43, § 3', DA LEt 8.66611993 E NO ART. 64 DA LEr 14.133/2021 (N]OVA

LEI DE LICITAÇÕES), NÃO ALCANÇA DOCUMENTO AUSENTE,
coMPROBATORIO DE CONDIÇÃO ATENDTDA PELO LICITANTE

QUANDO APRESENTOU SUA PROPOSTA, QUE NÀO FOI JUNTADO COM
OS DEMAIS COMPROVANTES DE HABILITAÇÃO 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 reqra atual seja a apresentacão da documentação de

habilitação até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pqb.[ç4.

podendo o licitante, nos termos do arÍ. 26, caput, do DecÍeÍo 10.0241201 9, retirá-la
ou substituíla até então, o arÍ.47 do mesmo normativo abre a possibilidade, tanto
na fase de julgamento das propostas quanto na de habilitação, de o pregoeiro sanar

elros ou falhas que nâo alterem a substância das propostas, dos documentos e sua

validade j urídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos

licitantes. (...) Dito isso, o relator ponderou que a interDretacão literal do termo
"[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 práticâ de

atos dissociados do interesse núblico, em que "o procedimento licitatório

alinhamento com esse entendimento, asseverou que a vedacão à inclusão de

documento "que deveria constar oriqinariamente da Droposta". Drevista no art. 43.
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§ 3". da Lei 8.666/1993. "deve se restringir ao que o licitante não dispunha

materialmente no momento da licitação". (...) 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 alcança documento auscntc

comorobatório de condicãoâ tendida pelo licitante quando aDresentou sua

DroDostâ, oue não foi untado com os demais comprovantes de habilitacão e/ou da

r0 ()s r uívoco ou fal ual deverá ser solicitado e avali loo
preqoeiro". Acórdão l2lll202l
Walton Alencar Rodrigues.

Plenário, Representação, Relator Ministro

Portanto, para a análise dessa situação deve ser levado em conta o

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

prejuízo a isonomia enlre os participantes.

Importante ressaltar, contudo, que o aceite de documento apresentado

posteriormente está estritamente condicionado a documentos que sirvam para constatar

situâções quejá eram atendidas pelo licitante no momento da apresentação da proposta.

No caso, não há como afirmaÍ somente com a análise da certidão apresentada se a

empÍesa no dia l3 de junho de 2022 (data limite para apresentar os documentos) estava

de fato com situação regular em relação aos débitos trabalhistas, haja vista que a

certidão apresentada no recurso foi emitida mais de um mês posteriormente a data

limite para apresentar a documentação.

Assim, a fim de que tenha um correto encaminhamento do processo, é

pertinente que a empresa fique condicionada a apresentaÍ documento(s) que comprove

que na data de l3 de junho de 2022 jâ estava habilitada nesse aspecto, ou seja, com seus

débitos trabalhistas devidamente garantidos ou com a exigibilidade suspensa, conforrne

consta na atual certidão apresentada, que foi emitida no dia 18 de julho de 2022, para
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que âssim comprove de fato estar habilitada desde aquele data, de forma a não causar

prejuízo a isonomia de tratamento entre os participantes.

Conclusão

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

análise jurídica, o pedido de habilitação da empresa Instituto Vida e Saúde - INVISA

deve ficar condicionada a empresa comprovar que na data de 13 de junho de 2022 já

estava habilitada sob o aspecto dos débitos trabalhistas, ou seja, que estava com seus

débitos trabalhistas devidamente garantidos ou com a exigibilidade suspensa. conforme

consta na atual certidão apresentada em recurso, que foi emitida no dia l8 de julho de

2022, para que assim comprove de fato estar habilitada desde aquele data, de forma a

não causar prejuízo a isonomia de tratamento entre os participantes.

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, 1 I de agosto de 2022.

0t,c
L TICIA AL DE JESUS

Advogada do Município
OAB,PR 96.447
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