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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

PARECER JURÍDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO n® 25205/2020 - CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 

003/2020 - CONCURSO DE PROJETOS N.° 001/2020
RECORRENTE: ORGANIZAÇÃO INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS 

“HUMANIZA”
INTERESSADO: COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO
REFERÊNCIA: RECURSO ADMINISTRATIVO EM FACE DE DECISÃO DA 

COMISSÃO QUE DECLAROU A ENTIDADE OSS INSAÚDE HABILITADA

1. RELATORIO

Trata-se de solicitação de parecer por parte da Comissão Especial 

de Seleção quanto ao recurso interposto pela Organização Instituto de Estudos e 

Pesquisas Humaniza em face da decisão que a declarou habilitada a entidade OSS 

Insaúde no Chamamento Público n ° 003/2020 - Concurso de Projeto n ° 001/2020.

Alega a recorrente que a entidade OSS Insaúde não cumpriu com 

todas as exigências editalícias para fins de habilitação, motivo pelo qual a decisão 

deve ser reformada para o fim de declará-la inabilitada.

Em apertada síntese, a recorrente alega que não houve o 

cumprimento da integralidade do item 9.1.4., referente a habilitação jurídica; que não 

houve assinatura de profissional contábil na demonstração contábil exigida pelo item 

9.3.3.; além de que não houve apresentação do documento exigido no item 9.3.6.

Houve apresentação de contrarrazões. 

É 0 relatório.

Passo a considerar.

2. MÉRITO

Quanto ao primeiro ponto questionado pela recorrente, de que n^ 

teria ocorrido a apresentação de todas as certidões exigidas no item 9.1.4, não me/ece
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prosperar, visto que não houve a exigência no edital de que todas as certidões citadas 

no item fossem apresentadas.

O item 9.1.4. assim dispõe:

“9 1 4 Declaração de Idoneidade da entidade, a qual poderá 

ser comprovada através de Certidões Negativas de 

Antecedentes Criminais, expedidas pela Polícia Civil, 
Polícia Federal, Justiça Estadual (inclusive Juizado 

Especial) ou Justiça Federal (inclusive Juizado Especial).”

Verifica-se que o edital não estabeleceu a obrigatoriedade de que 

todas as certidões fossem apresentadas, mesmo assim, consta na documentação 

apresentada as seguintes certidões; I - Certidão Estadual de Distribuições Criminais 

expedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (FLS. 737 e 740); e II - Certidão de 

Distribuição de Ações e Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais e dos Juizados Especiais 

Federais Criminais Adjuntos da Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo (fls, 
738).

Portanto, claramente resta atendida a exigência editalícia, além da 

finalidade para a qual a exigência se destina, visto que com a juntada da Certidão de 

Distribuição junto a Justiça Estadual permite a verificação de pendências jurídico- 
criminais, o que não restaria atendido apenas com a juntada de certidão junto a Polícia 

Civil.

Assim, opino pela improcedência do recurso quanto a este ponto. 

Quanto ao segundo questionamento, de que a Demonstração de 

Resultados do Exercício prevista no item 9.3.3 não estaria com assinatura de 

profissional contábil, também não merece prosperar, pois inabilitar a entidade devido a 

simples ausência de assinatura seria total desarrazoado e com excesso de 

formalismo, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Esta procuradoria é contrária a qualquer tipo de formalismo 

desnecessário em processos licitatório, visto que a finalidade máxima é a ampliação 

da competitividade para a busca da proposta mais vantajosa.

Flá muito, 0 Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento de 

que para fins licitatórios a apresentação das demonstrações contábeis elaborado por 
profissional contábil é suficiente para demonstrar a habilitação econômico-financeira 

que tange a previsão do inciso I do art.30 da Lei de Licitações.
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“ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL 

COM ASSINATURA DE CONTABILISTA E RATIFICADOPOR 

SÓCIOGERENTE EFICACIA ELIMINAÇÃO DE LICITANTE 

IRREGULARIDADE SEGURANÇA DEFERIDA.Nào e licito 

negar-se eficácia a balanço elaborado por profissional de 

contabilidade e ratificado pelo sócíogerente da empresa 

licitante.(MS 5.623/DF, Rei. Ministro HUMBERTO GOMES 

DE BARROS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/05/1998, 
DJ29/06/1998, p. 5)

A inabilitaçào de licitantes que apresentam documento sem a 

cumprimento completo das exigências formais, mas que possui as informações 

necessárias para a verificação da presença de eiementos que demonstram a 

habilitação econômica, vai contra moderna visão do Direito Administrativo brasileiro, 
informada pelos princípios do formalismo moderado e centrado nos meios para 

obtenção da melhor proposta.
Neste sentido, o E. STJ tem entendido que:

“O FORMALISMO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NÃO
SIGNIFICAQUE SE POSSA DESCLASSIFICAR PROPOSTAS
EIVADAS DE SIMPLES OMISSÕES OU DEFEITOS
IRRELEVANTES7MS 5,418/DF, Rei. Ministro DEMÔCRITO 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/1998,REINALDO 

DJ01/06/1998, p. 24)

A exigência dos documentos visa a comprovação da qualificação 

econômico-financeira, desta forma, visa demonstrar se a licitante possui capacidade 

financeira para executar o objeto licitado, uma vez atendida esta demonstração pelos 

documentos juntados, a entidade deve ser considerada habilitada.
Pela documentação, resta evidente que a recorrida apresentou seu 

Balanço e demais demonstrações contábeis, assinada por profissional contábil, com 

exceção de um documento, assim, cumpriu o edital, e os documentos possuem 

validade para demonstrar a capacidade financeira.

Por fim, quanto a alegação de que não houve o cumprimento^de 
exigência do item 9.3.6. do edital, referente a apresentação da “Demonstraç^ d^
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mutações do patrimônio líquido”, o próprio edital estabeleceu a possibilidade de 

cumprimento por meio de balancete provisório, conforme abaixo transcrito.

"Para os itens 9.3.5 e 9.3.6, sua apresentação, serão aceitos 

os balanço/balancete e demonstrativo do resultado do exercício 

provisório, pois tratam-se do exercício corrente.”

Portanto, a exigência foi atendida pela entidade, conforme

documento de fis. 826 a 848.

3. CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, opino pela total improcedência do recurso 

apresentado, mantendo a decisão de habilitação.

É 0 parecer\

Remeto para análise e deliberação da Comissão de Seleção e
Autoridade Competente.

'apqprgas, 17 de novembro '2020.

(
Diego José Berrocal 

Procurador do Município

Parecer em 04 (quatro) laudas rubricadas, última assinada.
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