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PARE RNO

De: Departamento Jurídico

Para: Departamento de Licitação

Ref.: Chamamento Público n" 00612022 - Processo n" 17912022

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

Departamento de Licitação deste município, referente ao pedido apresentado pela

empresa COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DOS AGENTES

ECOLÓGICOS - COOPERTRAGE.

O objeto prestado pela empresa é: ContrataÇão de Organização(ões)

Cooperativas e/ou Associações de catadores de materiais recicláveis e

reutilizáveis para a execução de serviços públicos de processamento e

comercialização de resíduos sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis

e/ou reciclóveis secos, de características domiciliares ou equiparados,

proveniente dos serviços de coleta seletiva públtca no município de União

da Vitória.

Preliminarmente, é necessário mencionar que a presente manifestação

representa um parecer 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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Passo à análise.

Em exame ao pedido feito pela empresa, o requerimento consiste em

solicitar a prorrogação do prazo paÍa a entrega de documentação complementar,

concedendo mais 10 dias úteis para a apresentação dos documentos, já que não teria

sido possível cumprir com as exigências requeridas pela Administração no prazo que

foi concedido.

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

I. A VEDAÇÃO A INCLUSÃO DE NOVO DOCUMENTO, PREVISTA NO

ART.43, § 3', DA LEI 8.666/1993 E NO ART. 64 DA LEI 14.133/2021 (NOVA

LEI DE LICITAÇOES), NÃO ALCANÇA DOCUMENTO AUSENTE,

COMPROBATORIO DE CONDIÇÃO ATENDIDA PELO LICITANTE

QUANDO APRESENTOU SUA PROPOSTA, QUE NÃO FOI JUNTADO COM
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Assim, para a análise dessa solicitação, é necessiírio verificar 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 a privilegiar o cumprimento da finalidade sobre a forma de

apresentacão dos requisitos exigidos em edital. sem. contudo. quebÍar a isonomia entle

as partes.
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OS DEMAIS COMPROVANTES DE HABILITAçÃO C DA PROPOSTA, POR

aquÍvoco ou FALHA, o euAL orvenÁ sER solrcrrADo E

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

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

habilitacão até a data e o horário estabelecidos oara abertura da sessão pública.

podendo o licitante, nos termos do art.26, caput, do DecreÍo 10.024/2019, retiráJa

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

na fase de julgamento das propostas quanto na de habilitação, de o pregoeiro sanar

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

validade.iurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos

licitantes. (...) Dito isso, o relator Donderou oue a interoretacão 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. ooderia levar à prática de

nrocedimento licitatório (metoatos dissociados do in teresse oúblico. em o ue () )

preYaleçe e ganha maior im rtância que o resultado almeiado. qual seia. a

obtenção da pro mais vantaiosa oara a Administ racão (fim)". Em alinhamento

com esse entendimento, asseverou que a vedacão à inclusão de umento "oue

deveria constar oriqinariamentgla orooosta". Drevista no art.43. § 3'. da Lei

8.66611993. "deve se restrinqir ao oue 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 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações

(Lei 14.13312021), não alcanga documento ausente, comprobatório de condicão

atendida pelo licitante quando aDresentou sua Droposta. oue não foi iuntado com os

demais comprovantes de hab ilitação e/ou da DroDosta. Dor equívoco ou falha. o
qual deverá ser solicitado e avaliado pelo oresoeiro". Acórdão l2lll202l Plenário

Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues. - Grifo nosso.

Portanto, apesar de se tratar de situação distinta da que está em análise, deve

ser entendido que também se aplica a este caso a necessidade do atendimento à

finalidade da licitação, o interesse público, e se a decisão não leva prejuízo a isonomia

entre os participantes.
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Importante ressaltar que, conforme informação do setor de licitação, o

problema quanto a essa documentação não é só associado a empresa solicitante, outras

empresas também não cumpriram com esse requerimento, sendo, portanto, de interesse

de mais de uma empresa a proÍrogação do prazo.

Assim, deve o Departamento de Licitação verificar se a proÍrogação de prazo

beneficiará o processo licitatório, ou Íaria algum prejuízo a alguma das partes ou ao

interesse público buscado com a licitação, de modo a verificar qual decisão garantiria

que fosse atendido da melhor forma a finalidade pretendida pela licitação.

Dessa forma, em razão do exposto, para conceder a prorrogação do prazo,

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

melhor atende o interesse público e garanta a competitividade no processo, devendo

essa consideração ser aplicada a todos os participantes, de forma a garantir a isonomia

do processo licitatório.

Conclusão

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

análise jurídica, o pedido de prorrogação de prazo para apresentação do document 
4
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deve ser aceito. caso se verifique que tal decisão beneficie a competitividade e

finalidade pretendida pela licitação, e que não cause danos a alguma das partes,

devendo tal entendimento ser aplicado aos demais participantes em igual situação de

forma a garantir a isonomia entre as partes.

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.

E o parecer.

União da Vitória, l6 de novembro de 2022.
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LETICIA ALVES

5de5

'q:=g-'


