
                                                                     

PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 02/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 72/2019

  JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

Trata-se de recurso administrativo apresentado acerca do Pregão Eletrônico nº 02/2019, que
tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de
assistência  médica,  com  cobertura  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  destinado  aos
empregados do CRCRS, com a possibilidade de inclusão de dependentes,  a critério  do
titular,  englobando  assistência  médica,  ambulatorial  e  hospitalar,  bem  como  exames
complementares  e  serviços  auxiliares, sem  coparticipação  e  sem  carência,  conforme
quantidades, especificações, condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos,
com atendimento aos dispositivos da Lei n.º 9.656/98 e suas alterações. 

I – DA TEMPESTIVIDADE/MOTIVAÇÃO DA INTENÇÃO DE RECORRER

A empresa  recorrente  Doctor  Clin  Operadora  de  Planos  de  Saúde  Ltda.,  registrou
intenção de recurso, via Sistema de Compras Eletrônicas do Banrisul, conforme disposto no
Item 11.1 do Edital, tempestivamente, em 30 de outubro de 2019, motivando da seguinte
maneira: “Verificamos que já está disponível neste portal a proposta final e a documentação.
Solicitamos a confirmação se TODA a documentação para habilitação foi anexada, para que
possamos conferir, e em caso de eventual divergência que possamos fazer o recurso”.

 
II – DA ADMISSIBILIDADE

O  critério  de  aceitabilidade  do  recurso  exige  a  manifestação  imediata  e  motivada,  da
intenção de recorrer, tão logo seja declarado o vencedor do certame, conforme dispõe o
artigo 26, caput, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005:

“Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública,
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção
de  recorrer,  quando  lhe  será  concedido  o  prazo de três  dias  para  apresentar  as
razões  de  recurso,  ficando  os  demais  licitantes,  desde  logo,  intimados  para,
querendo,  apresentarem contra-razões em igual  prazo, que começará a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses”.

Posteriormente, na data de 01/11/2019, tempestivamente, protocolou as razões do recurso,
na sede do CRCRS, sob n.º 2019/001042. Assim, a peça recursal apresentada cumpre os
requisitos de admissibilidade previsto na legislação, pelo que se passa à análise de suas
alegações.

III – DAS ALEGAÇÕES E DO PEDIDO DA RECORRENTE

Conforme a seguir, apresentamos a cópia das razões do recurso, na sua íntegra:
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IV – DAS CONTRARRAZÕES

A RECORRIDA, tempestivamente, na data de 05/11/2019, mediante protocolo CRCRS n.º
n.º  2019/001052,  apresentou  as  suas  contrarrazões  ao  recurso  interposto  pela  licitante
Doctor Clin Operadora de Planos de Saúde Ltda., conforme cópia, na sua íntegra, a seguir:
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V – DO RECURSO:

Em cumprimento  ao  disposto  no  inciso  VII  do  artigo  11  do  Decreto  n.º  5.450/05,  este
Pregoeiro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande Sul – CRCRS, recebeu e
analisou,  as  razões  de  recurso  da  Empresa  Recorrente  e  as  alegações  de  defesa  da
Recorrida Lifeday Planos de Saúde Ltda., declarada vencedora do lote único do Pregão em
tela,  de  forma  a  proferir  sua  decisão  sobre  o  recurso  administrativo.  Examinando  o
discorrido na peça recursal da empresa Doctor Clin Operadora de Planos de Saúde Ltda.,
em confronto com as contrarrazões da Recorrida, interpretadas de acordo com a legislação
correlata, exponho abaixo a análise que fundamentou a decisão final.

VI – DA ANÁLISE ÀS ALEGAÇÕES FORMAIS 

Considerando as alegações da Recorrente,  de que a empresa Lifeday Planos de Saúde
Ltda., não preenche todos os requisitos exigidos no Edital, necessários para sua habilitação
no certame, ao mencionar que a mesma apresentou o documento de habilitação referente
ao item  10.1.6. Declaração da proponente de que não pesa contra si declaração de
INIDONEIDADE expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera,
de  forma  irregular,  interpretando  que  a  empresa  habilitada  e  declarada  vencedora  da
licitação  apresentou  Declaração  particular,  ou  seja,  emitida  pela  própria  empresa,  não
atendendo  os  requisitos  constantes  no Edital,  pois  considera  que a  mesma deveria  ter
apresentado declaração expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera,
devendo assim, ser exigido a todos os participantes do certame, respeitando os Princípios
da  Isonomia,  Igualdade  e  da  Vinculação  ao  Instrumento  Convocatório,  dessa  forma,
alegando que a empresa declarada vencedora não preencheu a integralidade das condições
e  exigências  constantes  no  Edital,  pois  deixou  de  apresentar  documento  válido  para  a
habilitação do certame, motivo pelo qual deverá ser declarada inabilitada, pois deixou de
atender a integralidade das exigências do Pregão Eletrônico n.º 02/2019.

Considerando as alegações da Recorrida, a qual menciona que, no mérito, em relação aos
frágeis argumentos recursais e da adequação da documentação habilitatória apresentada,
que não há o que falar  em desatendimento do requisito  editalício,  conforme declaração
apresentada,  contendo  todos  os  elementos  exigidos  pelo  item,  tratando-se  de  recurso
irresponsável e protelatório.

Em análise, primeiramente, conforme previsto no Art. 87 da Lei n.º 8.666/93:

Art.  87.  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  a
Administração  poderá,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  ao
contratado as seguintes sanções:

(G) 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o  contratado
ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  após
decorrido  o  prazo  da  sanção  aplicada  com  base  no  inciso
anterior.
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Cumpre esclarecer que a definição do termo Administração Pública, apresentada no artigo
87 da Lei n.º 8.666/93, pode ser encontrada no próprio texto da citada lei, que dispõe, em
seu artigo 6.º, XI, que ela corresponde à “Administração Direta e Indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade  jurídica  de  direito  privado  sob  o  controle  do  poder  público  e  das
fundações por ele instituídas ou mantidas”.

Desta forma, inegável  que a Licitante deve comprovar sua capacidade licitatória,  com a
demonstração  de  não  estar  impedida  de  contratar  com  o  ente  público,  tratando-se  de
requisito sine  qua  non para  participar  de  certames  licitatórios,  depreendendo-se  pela
legalidade da solicitação do documento constante no item 10.1.6 do Edital, como necessário
para a habilitação da empresa no certame.

Após análise das peças trazidas, concluímos que a declaração referente ao item 10.1.6, do
Edital, apresentada pela RECORRIDA, encontra-se em conformidade ao solicitado e com
atendimento na íntegra do referido item. Consoante o que consta explícito e inteligível na
descrição  do  item:  “10.1.6.  Declaração  da  proponente  de  que  não  pesa  contra  si
declaração de INIDONEIDADE expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de
qualquer  esfera.”,  ao  contrário  do  que  argumenta  e  pleiteia  a  Recorrente,  segundo  a
exigência deste item editalício, refere-se tão somente à apresentação de documento emitido
e assinado pela proponente, constando a declaração expressa solicitada, sendo incorreta e
equivocada a  interpretação da ora Recorrente,  de  que a proponente  deveria  apresentar
declaração emitida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera, visto não constar
explícita  tal  solicitação,  e ainda,  caso assim fosse,  bastaria  uma empresa licitante estar
impedida  de  participar  de  Licitação  por  um  órgão  de  Administração  Pública  Municipal,
apresentar declaração de regularidade obtido em órgão de Administração Pública Federal,
que segundo a tese apresentada pela recorrente, a empresa estaria em situação regular e
supriria  o  atendimento  do  item,  situação  ilógica,  e  ainda,  nesse  sentido,  realizamos
diligência, na data de 28/10/2019, conforme facultado no item 10.6 e 15.8 do Edital, no qual
foi emitida a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - TCU, da empresa Lifeday Planos de
Saúde Ltda., a qual apresenta a situação cadastral – Nada Consta, para todos os resultados
da  consulta,  bem como a  verificação  na listagem obtida  através  do site  da  CELIC/RS,
referente às empresas impedidas de licitar e respectivas penalidades aplicadas, na qual não
consta a razão social da empresa recorrida. Ambas as consultas encontram-se anexas ao
Processo Administrativo n.º 72/2019, referente ao Pregão Eletrônico n.º 02/2019.
Caso a recorrente tenha interpretado pela falta da expressão literal na declaração: “órgão da
Administração  Pública  de  qualquer  esfera”,  conforme  interpretado  e  trazido  nas
contrarrazões da Recorrida,  considero totalmente insubsistente tal  argumentação, face o
disposto  no  Artigo  6.º,  XI,  da  Lei  n.º  8.666/93,  acima  transcrito,  o  qual  esclarece  a
consideração  do  termo  “Administração  Pública”,  como  abrangente  a  todas  as  esferas
administrativas.

Assim, levando-se em consideração que o principal objetivo da administração é sempre a
busca da melhor proposta, que atenda aos requisitos do edital e ainda que seja a mais
vantajosa  para  administração,  consideramos  que  a  Recorrida  atendeu  plenamente  as
disposições editalícias do presente certame.

Dessa forma, entendemos que em relação ao disposto pela Recorrente, o recurso não dever
ser provido.

A Lei n.º 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas  para  licitações  e  contratos  da  Administração  Pública  e  dá  outras  providências,
estabelece no seu art. 3º:
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“A licitação  destina-se  a  garantir  a  observância  do  princípio  constitucional  da
isonomia,  a  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  administração  e  a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em  estrita  conformidade  com  os  princípios  básicos  da  legalidade,  da
impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade
administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do  julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.” (Grifo nosso).

Nesse sentido, verifica-se que o objetivo do procedimento licitatório é selecionar a melhor
proposta  para  a  administração  pública.  No  caso  em  questão,  a  empresa  participante
LIFEDAY PLANOS DE SAÚDE LTDA. atendeu aos requisitos do Edital do Pregão Eletrônico
n.º 02/2019, sendo considerada a proposta mais vantajosa para o CRCRS, com atendimento
de todos os requisitos de habilitação solicitados no referido Edital, não existindo afronta aos
Princípios da Isonomia, Igualdade, Vinculação ao Edital e do Julgamento Objetivo, como
quis nos levar a entender a empresa Doctor Clin Operadora de Planos de Saúde Ltda., que
na análise dos seus argumentos,  reflete-se em forma clara e objetiva de procrastinar o
andamento do processo licitatório.

VII – DECISÃO DO RECURSO

De acordo com o ordenamento disposto no Artigo 3.º da Lei n.º 8.666/93 e com fundamento
no inciso VII  do art.  11 do Decreto Federal  n.º  5.450/2005: julgo pelo conhecimento do
recurso da DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA., e no mérito, pelo
seu indeferimento, mantendo o posicionamento inicial no sentido de declarar vencedora do
certame, a empresa LIFEDAY PLANOS DE SAÚDE LTDA.

Nos termos dos Incisos IV,  V e VI  do Art.  8.º  do Decreto n.º  5.450/05,  encaminhe-se o
processo à Presidente do CRCRS para julgamento do recurso, e, sendo o caso, homologar
o resultado do certame.

                                                               Porto Alegre, 11 de novembro de 2019.

  

Romoaldo Barros da Silva
Pregoeiro
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DECISÃO

Trata-se de recurso impetrado pela licitante DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE
SAÚDE LTDA., contra decisão proferida pelo Pregoeiro do CRCRS, referente à declaração
de empresa vencedora do Pregão Eletrônico n.º 02/2019.

Em  sede  recursal,  o  pregoeiro  manteve  sua  decisão  fundamentadamente,  não  sendo
possível vislumbrar atentado à lei ou às disposições editalícias. Pelo contrário, a atuação
demonstrou atenção aos preceitos licitatórios.

Ratifico  o  julgamento  do  Pregoeiro  e  nego  provimento  ao  Recurso  Administrativo
apresentado pela empresa DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA., à
vista do que consta dos autos, pelas razões de fato e fundamentos de direitos apresentados.

Assim, mantenho a decisão do Pregoeiro, que declarou vencedora do Pregão Eletrônico n.º
02/2019, a empresa LIFEDAY PLANOS DE SAÚDE LTDA.

Em cumprimento ao que determina o Artigo 8.º, incisos V e VI, e Artigo 27 do Decreto n.º
5.450, de 31 de maio de 2005, ADJUDICO E HOMOLOGO o Pregão Eletrônico n.º 02/2019.

 Porto Alegre, 14 de novembro de 2019.

         
                                                                                  Ana Tércia Lopes Rodrigues
                                                                                      Presidente do CRCRS
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