
       

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS -  PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 13/2022 – PROCESSO Nº 237/2022

Trata-se de análise de Recursos interpostos, tempestivamente, contra a decisão
deste  Pregoeiro  de  aceitar  a  proposta  e  de  habilitar  a  empresa  SIM SAÚDE
SERVIÇOS LTDA. – CNPJ: 13.667.864/0001-03 no Processo nº 237/2022, Pregão
Eletrônico nº 13/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação
de  serviços  médicos  para  atendimento  no  Pronto  Atendimento  (PA),  Pronto
Socorro (PS), Observação, Recuperação Pós-Emergência (RPE), Intercorrências
nas enfermarias do hospital e Transporte Inter hospitalar no Hospital Regional Dr.
Leopoldo Bevilacqua - HRLB/CONSAÚDE.

Recorrentes:
ORION – SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ: 40.254.329/0001-01
IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA. – CNPJ: 37.787.172.0001-67

Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões ao recurso.

As Recorrentes  argumentam que a  vencedora,  SIM SAÚDE SERVIÇOS LTDA.,
deveria ser inabilitada, em razão de existir penalidade de suspensão prevista no
art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993) em seu desfavor imposta pela Prefeitura
Municipal de ITAPIRA/SP.

Quanto aos argumentos trazidos pelas Recorrentes referentes a penalidade de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93), é importante esclarecer
que  hoje  persiste  uma  indefinição  acerca  de  sua  abrangência.  Enquanto  a
Súmula  nº  51  do TCE-SP e  a  Jurisprudência  majoritária  do  TCU,  “(Acórdãos
3.243/2012,  2.242/2013,  2.556/2013,  1.457/2014  e  2.530/2015,  todos  do
Plenário)”, admitem uma interpretação mais restritiva favorável a competição,
limitando-o ao ente penalizador, já algumas decisões do STJ e STF e parte da
doutrina entendem que o impedimento se limita a todos os entes, devido à ideia
de  unidade  da  Administração  Pública.  Não  se  confunde,  portanto,  com  a
declaração de inidoneidade (inc. IV), de abrangência geral, que possui natureza e
efeitos mais graves.

Apesar da aberta divergência, parece-nos mais prudente, no caso, optar pelo
entendimento  consubstanciado  na  Súmula  nº  51  do TCE-SP,  uma vez  que o
entendimento de STJ e STF ainda não foram cristalizados em sede de recurso
repetitivo,  repercussão  geral  ou  súmula  vinculante  –  o  que gera incerteza  a
respeito da manutenção do entendimento no futuro – e que o referido Tribunal
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de  Contas  já  consolidou  posição  e  promove  o  controle  de  legalidade  mais
imediato  sobre a Administração Municipal e dos Consórcios Públicos.

“SÚMULA Nº 51 -  A declaração de inidoneidade para licitar  ou
contratar  (artigo  87,  IV  da  Lei  nº  8.666/93)  tem seus  efeitos
jurídicos estendidos a todos os órgãos da Administração Pública,
ao passo que, nos casos de impedimento e suspensão de licitar e
contratar (artigo 87, III da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº
10.520/02), a medida repressiva se restringe à esfera de governo
do órgão sancionador.”

Do exame do Edital n.º 13/2022 percebe-se que o Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul - CONSAÚDE filia-se ao entendimento do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tanto que prevê o Edital no seu
subitem  7.3.1,  a  impossibilidade  de  participação  no  certame  do
interessado  que  esteja  com  seu  direito  de  licitar  e  contratar  com o
CONSAÚDE  suspenso,  nos  termos  do  art.  87,  inciso  III  da  Lei  de
Licitações e Contratos,  claramente demonstrando a corrente jurisprudencial
que segue.

[...]

7 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

[...]

7.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo,
as partes interessadas que se enquadrem em uma ou mais das
situações a seguir: 

7.3.1.  Suspensas  temporariamente  de  participar  em
licitação  ou  impedidas  de  contratar  com  o  Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul,
nos termos do artigo  87,  inciso  III  da  Lei  nº  8.666/93,
assim também, nos termos do Art. 7 da Lei 10.520/2002; 

7.3.2.  Declaradas  inidôneas  para  licitar  ou  contratar  com  os
órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos termos
do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93; 

7.3.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras 
coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, quaisquer outras 
formas de constituição em grupo; 
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7.3.4. Estrangeiras que não funcionem no País;

7.3.5. Cooperativas, Organizações Sociais e Associações sem fins 
lucrativos;

7.3.7. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 

[…]

Verifica-se não figurar entre as razões de inabilitação da empresa o fato de estar
suspensa,  impedida  de  licitar  com  outro  órgão  somente  quando  for  com  o
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul ou tenha sido
declarada  inidônea  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração Pública  em
geral, conforme subitem 7.3.2 do Edital, transcrito acima.

Registre-se que o edital  torna-se lei  entre as partes,  assemelhando-se a um
contrato de adesão cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado.
Em sendo lei, o edital e os seus termos atrelam tanto a Administração, que esta
estritamente subordinada a seus próprios atos, quanto as licitantes – sabedoras
do inteiro teor do certame. 

Se as  Recorrentes  não exerceram, oportunamente,  o  direito  de  impugnar  os
termos  do  edital,  mais  especificamente  o subitem  7.3.1,  vale  dizer,  que
concordaram com os seus termos. 

Quanto a apresentação de Certidão da Vigilância Sanitária Vencida, mencionada
pela  Recorrente  ORION –  SAÚDE  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA.,  pela  análise  das
exigências do edital é possível verificar que referido documento não é exigido em
nenhum momento, em nenhuma sessão do edital. Sendo assim, tem-se que não
consta no rol de documentos exigidos para habilitação, seja na jurídica (11.8),
na  regularidade  fiscal  e  trabalhista  (11.9),  qualificação  técnica  (11.10),
qualificação econômico financeira (11.11) e outras comprovações (11.12).
 
Portanto,  à  luz  do  que  determina  a  Lei  e  em  observância  ao  princípio  da
vinculação ao instrumento convocatório, ante a ausência de previsão Editalícia,
nem poderia esta Administração Pública [como deseja o Recorrente] inabilitar
qualquer licitante, seja em consequência da não apresentação da Certidão da
Vigilância Sanitária, seja pela apresentação da referida certidão vencida.

Por todas as considerações expostas, em observância ao princípio basilares da
Administração  Pública  e  do  Procedimento  Licitatório,  dentre  os  quais  a
LEGALIDADE,  VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO,  JULGAMENTO
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OBJETIVO,  ISONOMIA,  AMPLA  COMPETITIVIDADE,  julgo  IMPROCEDENTES  os
RECURSOS ADMINISTRATIVOS interpostos pelas empresas ORION – SAÚDE E
PARTICIPAÇÕES LTDA., e IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA., vez que não assiste
razão às Recorrentes.

Portanto, fica mantida a decisão de aceitabilidade da proposta e Habilitação da
licitante SIM SAÚDE SERVIÇOS LTDA. – CNPJ: 13.667.864/0001-03, vencedora
no Pregão Eletrônico nº 13/2022, conforme o exposto no presente documento.

Desta forma, em atendimento à legislação pertinente, submeto à apreciação da
autoridade superior a presente manifestação.

Pariquera-Açu, 21 de novembro de 2022.

*JOSÉ AUGUSTO PINTO
PREGOEIRO

*Original assinado nos autos do processo.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022
PROCESSO Nº 237/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos
para  atendimento  no  Pronto  Atendimento  (PA),  Pronto  Socorro  (PS),
Observação,  Recuperação  Pós-Emergência  (RPE),  Intercorrências  nas
Enfermarias  do  Hospital  e  Transporte  Inter-Hospitalar  no  Hospital
Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua – HRLB/CONSAÚDE.

Pelas  razões  expostas  RATIFICO  a  decisão  do  Pregoeiro,  e  por  conseguinte

ADJUDICO o objeto da licitação à empresa SIM SAÚDE SERVIÇOS LTDA. – CNPJ:

13.667.864/0001-03.

Pariquera-Açu, 22 de novembro de 2022.

*JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE

*Original assinado nos autos do processo
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