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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenação de Licitação

 

Decisão SES/DC-CL nº. - Sobre Recurso e Contrarrazões - Habilitação/2021
Belo Horizonte, 26 de agosto de 2021.

  

 

JULGAMENTO DO RECURSO E CONTRARRAZÕES

 

Considerando o encaminhamento das razões de recurso apresentada pela en�dade FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO - FUNAM - CNPJ nº 20.533.295/0001-79 (34385720), referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº
02/2021, bem como as contrarrazões apresentadas pela en�dade ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA – CNPJ: 17.513.235/0001-8
(34386564), passo, a seguir, a análise das ponderações realizadas e do pedido formulado.

No intuito de facilitar o entendimento dos presentes documentos, serão apresentadas, nessa ordem: 1) Dos Fatos; 2)
Das razões de recurso; 3) Das contrarrazões de recurso; 4) Da Conclusão acerca do pedido formulado.

 

1) DOS FATOS

 Trata-se de licitação que teve como objeto a concessão de uso de bem público imóvel localizado na Rua Rachid
Handere, n° 2450, Vila Betel, em Teófilo Otoni, na macrorregião Nordeste do Estado de Minas Gerais, vinculada a proposta de
trabalho com finalidade exclusiva de prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de assistência à saúde. Em 06/08/2021,
às 10h foi iniciada a Sessão Pública Presencial, pela Presidente da Comissão Especial de Licitação, ins�tuída por meio
da RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7463, DE 30 DE MARÇO DE 2021, alterada pela RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7585, DE 29 DE JUNHO DE 2021
para credenciamento dos representantes legais das en�dades e recepção dos ENVELOPES Nº 1 - HABILITAÇÃO e Nº 2 - PROPOSTA
DE TRABALHO.

Após o devido credenciamento, foram analisados pela Comissão Especial de Licitação, os documentos apresentados
pelas en�dades presentes, durante a análise foi observado que a en�dade FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO
FRANCISCO - FUNAM apresentou cópia da Cer�dão de Regularidade Municipal (34464675) assinada fisicamente, em cumprimento
ao item 6.3 do Edital, foi solicitado ao representante legal da en�dade a apresentação original do documento citado, uma vez que
não era possível visualizar a assinatura e carimbo do responsável pela emissão, contudo, o representante não portava o documento
solicitado.

Diante do acima exposto e com o obje�vo de garan�r a lisura do procedimento e a correção na análise dos
documentos de habilitação e considerando a faculdade estatuída no art.43, § 3o, do Estatuto Federal das Licitações de promover
DILIGÊNCIAS des�nadas a ESCLARECER ou COMPLEMENTAR a instrução do processo licitatório em qualquer fase em que este se
encontre, tendo como base o ar�go citado anteriormente, foi realizada DILIGÊNCIA a fim de confirmar a capacidade técnica
solicitada no Edital. Trata-se de ato administra�vo perfeitamente enquadrado na esfera de atuação do julgador do certame que, ao
final, assegurará à Administração a certeza da contratação de proposta séria, concreta e realmente mais vantajosa. 

Consta ainda, no item 19.5 do Edital: “A Presidente da Comissão Especial de Licitação, no julgamento das
propostas e da habilitação, poderá relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados,
sendo possível a promoção de diligência des�nada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo”.

A Comissão Especial de Licitação realizou consulta no sí�o eletrônico da Prefeitura Municipal de Pirapora, no
qual emi�u às 16h:05min:16s a CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO Nº 14364, Código de Auten�cidade da Cer�dão nº 
61506160801202121000364935320501100, e registrou em Ata da Sessão Pública lavrada em 06/08/2021 às 17:58 que:
"a  Fundação Educacional Alto Médio São Francisco, apresentou fotocópia da cer�dão de regularidade Municipal, emi�da no dia
23/07/2021, assinada fisicamente desacompanhada do original e da auten�cação realizada em cartório competente em
desconformidade com o item 6.3 do Edital. Na ausência dessa documentação, a Comissão Especial  de Licitação  consultou a
cer�dão eletrônica de regularidade municipal de Pirapora que, por sua vez, consta POSITIVA com débitos. Diante do exposto, a
Comissão Especial de Licitação decidiu pela INABILITAÇÃO da Fundação Educacional Alto Médio São Francisco".

Em atendimento ao item 12.1 do Edital (31041888), foi aberto a todos os par�cipantes o prazo para manifestação de
intenção de recurso, de forma mo�vada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo�vos, onde,
a en�dade FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO - FUNAM, manifestou sua intenção de recorrer registrando
em Ata da Sessão Pública sua mo�vação: "(...) a Fundação Educacional Alto Médio São Francisco em atenção ao item 7.3.3 alega
que, apresentou prova de regularidade perante a Fazenda Municipal da sede da licitante no prazo legal, cer�dão nega�va nº

https://www.saude.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&controller=document&id=22233-resolucao-ses-mg-n-7463-de-30-de-marco-de-2021&task=download
https://www.saude.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&controller=document&id=22478-resolucao-ses-mg-n-7585-de-29-de-junho-de-2021&task=download
https://www.pirapora.mg.gov.br/governo
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14.090 expedida no dia 23 de julho de 2021 pela Diretora de Tributação e Fiscalização do Município com validade de 60 dias. Nos
termos do item 7.3.6 "A comprovação de regularidade fiscal e ou trabalhista deverá ser efetuada mediante apresentação das
competentes cer�dões nega�vas de débito ou posi�vas com efeito de nega�vas" portanto a proponente entende que foi cumprido
o presente requisito. A proponente relata que eventual débito ao consultar site do município de Pirapora - Minas Gerais é indevido,
isso porque a Fundação é uma ins�tuição filantrópica, se isenta de impostos.

A Recorrida também registrou em Ata: "Associação Mário Penna, além da discordância acerca da cer�dão
apresentada e mencionada no parágrafo anterior, discorda também da documentação apresentada para atender o item 7.5.3.1 -
Declaração de Capacidade Técnica - uma vez que, na mencionada documentação consta CNPJ e endereço diverso da proponente
concorrente, sendo que deveria constar Fundação Educacional Alto Médio São Francisco - 20.533.295/0001-79, Avenida Jefferson
Gi�rana, 1.422 - Pirapora-MG, CEP: 39.270-000. Ou seja, a Associação Mário Penna alega que a proponente concorrente não
apresentou Declaração de Capacidade Técnica válida". 

A manifestação e mo�vação da intenção em recorrer foi registrada pela recorrente na própria sessão pública da
Concorrência em referência, sendo-lhe concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da fundamentação das suas
alegações, e igual prazo concedido aos demais licitantes para a apresentação das contrarrazões a par�r do término do prazo da
recorrente e ciência das razões interpostas.

Dentro do prazo legal foram apresentadas as razões de recurso da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO
FRANCISCO - FUNAM 34385720, reme�da a esta CEL por via eletrônica, assim como as contrarrazões da ASSOCIAÇÃO MÁRIO
PENNA 34386564, reme�das a esta CEL por via eletrônica, bem como protocolado presencialmente.

 

2) DAS RAZÕES DE RECURSO

 A recorrente FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO - FUNAM apresentou, as seguintes
argumentações e pedido:

 

"(...)

II

Regularidade Fiscal Municipal. Comprovação

A Fundação Educacional Alto, Médio São Francisco – FUNAM compareceu à Sessão Pública
rela�va à Concorrência Pública nº 02/2021 munida de toda a documentação exigida pelo Edital de
Licitação.

No entanto, a d. Comissão Especial de Licitação, entendendo não ser suficiente a Cer�dão
Nega�va de Débitos Municipais apresentadas, procedeu a consulta de regularidade fiscal no site da
Prefeitura de Pirapora, sede da recorrente.

Nessa diligência, a d. Comissão verificou a existência de débito com a municipalidade que
impedia a emissão de Cer�dão Nega�va de Débitos – CND, e, portanto, inabilitou a FUNAM.

Pois bem.

Em que pese o teor do item 7.1.1 do Edital de Licitação, a FUNAM comprovou sua
regularidade fiscal cumprindo com o todos os requisitos exigidos.

A r. cer�dão nega�va de débitos municipais apresentada em sessão pública foi expedida em
23.07.2021 pela Sra. Diretora de Tributação e Fiscalização do Município de Pirapora, Sra. Carmina dos
Santos Pereira Melo atestando a inexistência de débitos da recorrente.

Qualquer débito que eventualmente surgido em consulta durante a Sessão Pública é
totalmente indevido. Como constou em na r. Ata, a Fundação Educacional Alto Médio São Francisco -
FUNAM, em atenção ao item 7.3.3 do Edital, apresentou prova de regularidade perante a Fazenda
Municipal da sede da licitante no prazo legal: Cer�dão Nega�va nº 14090, expedida dia 23 de julho de
2021, pela Diretora de Tributação e Fiscalização do Município, com validade de 60 dias.

E mais! Veja que no mesmo dia da sessão pública foram expedidas no site da Prefeitura de
Pirapora outras duas cer�dões (uma às 15:40h e outra as 18:21 - anexas), ambas NEGATIVAS de débitos da
recorrente:
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Ou seja, a FUNAM sempre esteve com regularidade fiscal não havendo se falar em débitos
municipais! Data vênia, a recorrente não pode ser penalizada por claro erro de sistema que apontou débitos
inexistente. Registre-se, oportunamente, que os documentos ora anexados não contrariam o item 12.2.4 do
Edital de Licitação, uma vez que a correta cer�dão nega�va de débitos foi apresentada no ato da sessão
pública; tratam-se de elementos que comprovam que a FUNAM sempre esteve com regularidade fiscal não
podendo ser penalizada por erro no sistema que não deu causa ou contribuiu para isso.

Veja, ainda, que nos termos do item 7.3.6: “A comprovação da regularidade fiscal e/ou
trabalhista deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes cer�dões nega�vas de débito,
ou posi�vas com efeito de nega�vas”

Portanto, foi cumprido o presente requisito.
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Deve-se considerar, ainda, que foi sancionada, em 7 de junho de 1979, a Lei Municipal
767/79 que confere à FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO a isenção de tributos
municipais. Na documentação da Qualificação Técnica – item 7.5.1.1 – foi apresentada cópia da referida Lei
Municipal.

Respeitosamente, a d. Comissão Especial de Licitação agiu com rigoroso formalismo ao
inabilitar a recorrente, uma vez que esta não concorreu com culpa para as inconsistências sistêmicas e
ainda buscou meios de comprovar com a cer�dão emi�da no mesmo dia da sessão pública".

 

III

Pedidos

"Desta maneira, considerando (i) que recorrente escoimou as inconsistências apontadas pela d.
Comissão Especial de Licitação Credenciadora demonstrando sua regularidade fiscal no ato da
sessão pública do dia 06.08.2021; (ii) a preservação do princípio da eficiência tenente a atender
o interesse da cole�vidade e menor onerosidade à administração pública; (iii) a ausência de
qualquer prejuízo à administração, a qualquer dos licitantes ou ao próprio processo de
concorrência pública, requer conhecimento e provimento do presente recurso para que a FUNAM
seja declarada habilitada.
Pede deferimento.
Pirapora/MG, 12 de agosto de 2021"

                                                        

3) DAS CONTRARRAZÕES DE RECURSO

Em resumo, foram transcritos alguns excertos das alegações de defesa da en�dade ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA:

 

"II

Sobre os fatos: A síntese da demanda e a r. decisão recorrida de inabilitação

(...)

Concedida vista às partes sobre a documentação, foi constatado que a en�dade credenciada
FUNAM - Fundação Educacional Alto Médio São Francisco não teria apresentado a documentação conforme
exigido no edital, mais especificamente: (i) fotocópia do Alvará de Licença, Localização e Funcionamento
desacompanhada do original e da auten�cidade realizada em cartório; ('ii) fotocópia de cer�dão nega�va
n° 14090 perante a Prefeitura Municipal de Pirapora desacompanhada do original e da auten�cidade
realizada em cartório e (iii) Atestado de capacidade técnica emi�do pela Centro Clínico Dr. Santos Ltda para
en�dade diversa da ora credenciada.

Assim, no final da sessão a en�dade credenciada FUNAM - Fundação Educacional Alto Médio
São Francisco foi considerada INABILITADA, nos termos o item 10.1.6 do Edital, senão vejamos:

"Que conste em ATA que a Fundação Educacional Alto Médio São Francisco,
apresentou fotocópia da cer�dão de regularidade Municipal, emi�da no dia
2310712021, assinada fisicamente desacompanhada do original e da
auten�cidade realizada em cartório competente em desconformidade com o
item 6.3 do Edital. Na ausência dessa documentação, a Comissão Especial de
Licitação, consultou a cer�dão eletrônica de regularidade Municipal de
Pirapora que, por sua vez, consta POSITIVA com débitos. Diante do exposto, a
Comissão Especial decidiu pela INABILITAÇÃO da Fundação Educacional Alto
Médio São Francisco".

(...)

Irresignada, não obstante tudo o que restou sabiamente decidido e em estrito cumprimento
legal pela Comissão Especial de Licitação, a Recorrente resolveu interpor Recurso Administra�vo na busca
da reforma da r. decisão que decretou sua inabilitação, alegando, para tanto: (i) que a simples fotocópia da
cer�dão nega�va de débitos apresentada no credenciamento seria documento hábil para demonstrar sua
regularidade fiscal; e (ii) que a cer�dão online posi�va de débitos consultada pela Comissão teria sido
corrigida posteriormente pela Prefeitura de Pirapora, o que demonstra erro exclusivo da municipalidade.

Com permi�da venia, nenhuma razão assiste à Recorrente.

Na realidade, decorre do próprio discurso da Recorrente a certeza de que a deliberação
proferida pela Comissão Especial de Licitação (in casu, inabilitação da FUNAM) foi tomada dentro de
incontestável legalidade, mas ela apenas discorda do que restou decidido e não quer assumir a
responsabilidade - que é somente sua - pela falha na apresentação dos documentos que são obrigatórios e
deveriam demonstrar se de fato teria condições para celebrar e executar um futuro contrato com a
Administração pública.
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(...)

III.1 - Quanto à legalidade da deliberação tomada pela Comissão Especial de Licitação

Nas razões do Recurso Administra�vo interposto, a Recorrente FUNAM renova a asser�va de
que teria apresentado toda a documentação exigida no Edital de Licitação - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°
02/2021. Segundo entende, a ausência de débitos fiscais junto à Municipalidade de Pirapora (mesmo que
demonstrada intempes�vamente), por si só, lhe habilitaria a par�cipar do certame em questão. Não é
verdade! De fato, o que se verifica dos autos é a insistência da Recorrente em repe�r à exaustão asser�vas
totalmente inverídicas, em flagrante obje�vo de fazer valer a máxima nazista no sen�do de que "uma
men�ra repe�da mil vezes torna-se verdade" (frase de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda de Adolf
Hitler).

No caso presente, inicialmente é imprescindível que se entenda a importância e a finalidade
das regras e normas exigidas em um Edital Licitatório.

Como é sabido, os contratos administra�vos subordinam-se às normas con�das na Lei n°
8.666/93 (atual Lei n° 14.133/21), devendo ser precedidos necessariamente de licitação, ressalvadas as
hipóteses previstas em lei, que não é o caso.

A licitação, conforme ar�go 3° da Lei n° 8.666/93, por sua vez des�na-se a garan�r a
observância do princípio cons�tucional 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 administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento obje�vo e dos que lhe são correlatos.

Já o instrumento convocatório apresenta as normas e as condições em que os interessados,
bem como a Administração, deverão se vincular, nos termos do ar�go 41 da Lei n° 8.666/93. Conclui-se,
portanto, que as normas con�das no Edital de Licitação - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2021 fazem lei
entre às partes, proporcionando aos envolvidos segurança jurídica.

Sobre a questão, confira-se a doutrina de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

"A vinculação ao instrumento convocatório é garan�a do administrador e
dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento
devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é
respeitada, o procedimento se torna inválido e susce�vel de correção na via
administra�va ou judicial. (..) Vedado à administração e aos licitantes é o
descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que
nele se exige, com, por exemplo, a dispensa de documento ou fixação de
preço fora dos limites estabelecidos. (Manual de Direito Administra�vo, 33°
edição, Atlas, 2019, págs. 3891390)"

 

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO também compar�lha do entendimento exposto. A
festejada doutrinadora interpreta a vinculação ao instrumento convocatório como princípio essencial cuja
inobservância enseja nulidade do procedimento, senão confira-se:

"trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do
procedimento. Além de mencionado no ar�go 3° da lei n° 8.666193, ainda
tem seus en�do explicitado no ar�go 41, segundo o qual "a administração
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada

(...)

Quando a Administração estabelece, no edital ou carta convite, as condições
para par�cipar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os
interessados apresentarão suas propostas com base nesses elementos;".
(Direito Administra�vo, 32a ed., Forense, 2019, págs. 776/777).

 

Ainda sobre o tema, confira-se o acórdão proferido no REsp n° 1.384.138/RJ, que entrega
raciocínio semelhante:

"(...) Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da
vinculação, previsto no art. 41 da Lei 8.66611990, que tem como escopo
vedar à administração o descumprimento das normas con�das no edital. Sob
essa ó�ca, o princípio da vincula cão se traduz na regra de que o instrumento
convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do
edital até o encerramento do certame" (REsp 1.384.1381Ri, 2 T, rel.
Humberto Mar�ns, j. 1510812013, DJe 2610812013 - Grifou-se)
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Acerca da obrigatoriedade no cumprimento das exigências con�das no edital, confira-se o
acórdão proferido no REsp n° 421.946/DF:

"Em resumo. o Poder Discricionário da Administração esgota-se com a
elaboração do Edital de Licitação. A par�r daí, nos termos do vocábulo
constante da própria lei, a Administração Pública vincula-se "estritamente" a
ele" (REsp 421.9461DF, 1.'T., rel. Mm. Francisco Falcão, j. 07/02/2006, Di
0610312006)

 

Pois bem.

No Edital de Licitação - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2021, em seu item de n° 7 (sete),
exigiu-se dos interessados a entrega dos documentos elencados nos subitens 7.2 (habilitação jurídica), 7.3
(Regularidade Fiscal e Trabalhista), 7.4 (Qualificação Econômico-financeira) e 7.5 (Qualificação Técnica).

Ressalta-se que a exigência acima está em completa consonância com o ar�go 27 da Lei n°
8.666/93, senão vejamos:

(...)

Acerca dos documentos de habilitação, o ar�go 32 da Lei n° 8.666/93 e o edital em foco são
cristalinos como água em estabelecer que os documentos apresentados em fotocópia (legível) sem
auten�cação em cartório competente deverão ser apresentados juntamente com os originais para
conferência e auten�cidade na sessão, pela Comissão Especial de Licitação, in verbis:

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia auten�cada por cartório
competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da
imprensa oficial.

 

7.1.1 Quando os documentos forem apresentados em fotocópia sem
auten�cação em cartório competente, a licitante deverá apresentar os
originais para conferência e auten�cidade, na sessão, pela Comissão Especial
de Licitação ou auten�cadas em qualquer Cartório de Notas do país, sendo
desnecessária a auten�cação quando as cer�dões e comprovantes puderem
ter sua validade e auten�cidade comprovadas através de consulta à internet,
nos respec�vos sites oficiais.

 

Todavia, quando a Recorrente FUNAM apresentou na Sessão Pública de credenciamento a
simples fotocópia (e com pouca ni�dez) da suposta cer�dão nega�va expedida e assinada
manuscritamente pela Prefeitura Municipal de Pirapora, desacompanhada do original e sem auten�cação
em cartório competente, ela não entregou a documentação mínima exigida no edital prevista no item
7.3.3, in verbis:

7.3.3 A prova da regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do
licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

 

Repita-se: bastava que a en�dade Recorrente comparecesse na data determinada munida (i)
da cer�dão de regularidade fiscal ob�da em consulta na internet, ou (ii) apresentasse cer�dão original de
regularidade fiscal, ou (iii) apresentasse fotocópia da cer�dão legível acompanhada do original para
validação da documentação pela Comissão Especial de Licitação. Por incrível que possa parecer, a en�dade
Recorrente não conseguiu apresentar nenhuma das 3 (três) formas mencionadas, o que importa em
preclusão do seu direito de par�cipar das fases subsequentes.

Ressalte-se que tal fato foi suscitado pela Recorrida quando manifestou sua discordância
EXPRESSA acerca do mencionado documento. Primeiro, pelo não atendimento das formalidades suscitadas
acima e exigidas no edital, como também pela sua veracidade, haja vista a falta de ni�dez da fotocópia
bem como a divergência GRITANTE da informação ob�da pela consulta no endereço eletrônico da
Municipalidade de Pirapora, informando a existência de débitos (documento anexo).

Ora, se a cer�dão de regularidade fiscal ob�da no site oficial respec�vo é autên�ca e goza de
validade, e DIVERGE completamente das informações con�das na simples fotocópia apresentada pela
Recorrente, não há que se falar que a inabilitação da Recorrente se deu "apenas" pelo não atendimento das
formalidades (quanto à apresentação dos documentos), devendo também ser considerado o fato de que do
documento apresentado não corresponde à realidade, ou seja, era totalmente inverídico.

Os preceitos con�dos no edital, frise-se, devem ser observados na integralidade. Assim, a
decisão de inabilitação da en�dade foi acertada, pois fundamenta-se no edital respec�vo bem como no §40
do ar�go 41 da Lei n° 8.666/93.
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Registre-se, ainda, que na sessão pública realizada no dia 06 de agosto de 2021 foi percebido
o erro e levantada a suspeita sobre a documentação trazida, mo�vo pelo qual a Comissão teria realizado
consulta à internet no site oficial da Municipalidade de Pirapora (o que já �nha sido feito previamente pelo
representante da Associação Mário Penna) para verificar a regularidade fiscal, sendo certo que a cer�dão
constava POSITIVA, com débitos e sem ressalvas.

Ora, primeiramente cumpre ressaltar que a consulta em questão era completamente
desnecessária, pois a exigência con�da na lei e no edital é de que a en�dade interessada deve comprovar
presencialmente em seu credenciamento a sua habilitação, o que in casu não foi feito.

Superado tal ponto, na eventualidade de se entender por mero formalismo nas exigências
supramencionadas, tem-se que a fotocópia apresentada �nha pouquíssima ni�dez, o que levou ao
ques�onamento da inveracidade do documento.

Ademais, a informação constante no site oficial no momento do credenciamento e no final da
sessão pública somente colocou uma pá de cal no que já era inques�onável, ou seja, a en�dade credenciada
e ora Recorrente não atendeu as exigências per�nentes à Regularidade Fiscal, seja pelo não atendimento
dos requisitos formais con�dos nos itens 7. 1.1 e 7.3.3 do edital, como também pela inveracidade da sua
regularidade fiscal cabalmente afastada pela cer�dão posi�va (documento anexo).

Portanto, a Recorrida ques�onou na oportunidade (i) o não atendimento do formalismo
exigido no edital e (ii) a veracidade do documento.

Se, na eventualidade - o que se alega apenas por amor ao debate -, o entendimento da turma
julgadora for no sen�do de que o formalismo não seria suficiente para implicar na inabilitação da
Recorrente, certo é que o fundamento da inverdade da informação prestada (cer�dão que não correspondia
à verdade) não deixa dúvida de que a decisão proferida pela Comissão Especial de Licitação está
corre�ssima, senão vejamos:

A MERA AUSÊNCIA DE A UTENTICA ÇÃO EM FOTOCÓPIAS NÃO POSSUI
FORÇA PARA IMPEDIR A HABILITAÇÃO CASO NÃO SE ALEGAR OU JUSTIFICAR
QUE O DOCUMENTO NÃO CORRESPONDE AO ORIGINAL, OU DEMONSTRAR
QUE ENCERRA INEXATIDÕES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO."
(Mandado de Segurança N° 594015448, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis,
Tribunal de Jus�ça do RS, Relator: Arnaldo Rizzardo, Julgado em 01/O
7/1994).

 

Ainda, se os débitos foram regularizados ou não após a sessão pública ocorrida no dia 06 de
agosto de 2021, isso nenhuma relevância tem para o caso presente, eis que tal suposta regularização teria
se dado de forma completamente INTEMPESTIVA, não podendo a en�dade Recorrida ser prejudicada e nem
a Administração Pública assumir riscos reais da formalização de contratos com en�dades desprovidas de
regularidade fiscal.

Frise-se que a inclusão posterior de informações e documentos que deveriam ter sido
juntados quando do credenciamento é completamente VEDADO pelo ar�go 43, §3°, da Lei n° 8.666/93,
apesar de ser facultada à Comissão a promoção de diligências des�nadas ao esclarecimento de fatos, senão
vejamos:

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:

(...)

§ 3º E facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência des�nada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

 

(...)

Na realidade, com o ní�do obje�vo de induzir em erro esta ilustre Turma Julgadora, a
Recorrente faz enorme confusão entre o que aconteceu de fato (descumprimento das regras con�das no
edital e na lei de licitações) e o que ela quer fazer parecer quando insiste em dizer que atenderia as
exigências do edital, concluindo, equivocadamente, pela sua capacidade em permanecer no certame.

As obrigações es�puladas no Edital, obviamente, não são para enfeite, de forma que deverão
ser observadas e cumpridas pelas partes interessadas. Exatamente por tal razão se encontra totalmente
correta a r. decisão proferida na sessão realizada no dia 06 de agosto de 2021, quando inabilitou a en�dade
ora Recorrente, assim fundamentada:

(...)

Em julgamento da Apelação Cível n° 1.0000.21.086480-7/001 foi salientado entendimento
semelhante ao esposado na presente contrarrazôes, conforme se transcreve:
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"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO. ATO
ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INOBSERVÂNCIA
EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. - Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal
de Jus�ça verifica-se o princípio da vinculação ao edital pela Administração
Pública e os licitantes do art. 41 da Lei n° 8.666/1993. - Em processo
licitatório o edital é a lei para os concorrentes, devendo ser suas disposições
rigorosamente cumpridas pelos licitantes, incorrendo risco de ferir os
princípios básicos da licitação, especialmente quanto à legalidade, igualdade
e vinculação ao edital. - A inobservância do edital implica na inabilitação do
licitante ao certame, o que afasta seu direito de par�cipar das fases
subsequentes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.086480-7/001, Relator(a):
Des.(a) Belizário de Lacerda, 7a CÂMARA CIVEL, julgamento em 27/07/2021,
publicação da súmula em 04/08/2021 - grifou-se").

 

Já na apreciação do Agravo de Instrumento n° 1.0024.11.228063- 1/001, o TJMG reforça o
entendimento de que a documentação deve atender às exigências do Edital tempes�vamente, senão
confira-se:

PROCESSUAL CIVIL - TUTELA ANTECIPADA - ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO -
DOCUMENTOS NÃO AUTENTICADOS - INABILITAÇÃO - DILIGÊNCIA - ATO
DISCRICIONÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. Indefere-se tutela antecipada, por
meio da qual pretende a recorrente a declaração de nulidade de
procedimento licitatório, a fim de que seja determinada à Comissão
Permanente de Licitação realização de diligência, oportunizando-lhe a
possibilidade de conferir auten�cidade aos documentos apresentados em
habilitação no certame, diante da discricionariedade do ato. (TJMG - Agravo
de Instrumento-Cv 1.0024.11.228063-1/001, Relator(a): Des.(a) Manuel
Saramago, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/01/2012, publicação da
súmula em 24/01/2012)

 

Como se vê, inexistem, no caso presente, quaisquer "elementos que evidenciem a
probabilidade do direito" alegado pela Recorrente. Em análise de tão (óbvia) questão, a jurisprudência já
teve a oportunidade de se manifestar, conforme julgados abaixo transcritos:

"APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. Nos processos de licitação, o certame deve
atentar as termos do edital, tendo em vista o princípio da vinculação o
instrumento convocatório, que decorre dos princípios da isonomia e da
impessoalidade, descritos no ar�go 3°, da Lei n° 8.666 /93. No caso, não se
mostra ilegal o ato administra�vo que desabilitou a empresa apelante, tendo
em vista que não apresentado o documento exigido pela administração
pública municipal, conforme previsto no edital, compa�vel com a Lei de
Licitações, o que ensejou sagar -se vencedora a empresa que apresentou o
segundo melhor preço. Precedentes da Corte. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA,
UNANIME. (Apelação Cível N° 70080727290, Segunda Câmara Cível, Tribunal
de Jus�ça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em
29/05/2019, Publicação: 13/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO EMPRESA DESABILITADA POR
DESCUMPRIMENTO DE ITEM CONTIDO NO EDITAL DO CERTAME. EXIGÊNCIA
DA PRESENÇA DE ENGENHEIRO AMBIENTAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS
OBRAS LICITADAS. SUPOSTA ILEGALIDADE NA REGRA EDITALÍCIA.
INSUBSISTÊNCIA DASALEGAÇÕES. DEMAIS EMPRESAS PARTICIPANTES QUE
CUMPRIRAM TAL EXIGÊNCIA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA
VINCULAÇAO DO EDITAL. DECISAO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
"Estabelecidas as regras da licitação, tornam-se elas inalteráveis a par�r da
publicação do instrumento convocatório e durante todo o seu procedimento,
impondo-se, pelo princípio da vinculação, que submete tanto a
Administração licitante quanto os interessados na licitação, a rigorosa
obediência aos termos e condições do edital." (Agravo de Instrumento n.
Agravo de Instrumento n. 4007724- 80.20 19.8.24.0000, Segunda Câmara de
Direito Público, Tribunal de Jus�ça de SC, Itajaí, Relator: Desembargador
Sérgio Roberto Baasch, Publicação: 19/11/2019)

(...)
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Como se vê, os julgados colacionados se encaixam perfeitamente ao caso ora sob tela.

Há de se ter em mente que a vinculação ao edital é importante para que segurança jurídica e
estabilidade prevaleçam nas relações entre a administração pública e os possíveis interessados, sob pena de
se afrontar os princípios da legalidade, igualdade, moralidade e julgamento obje�vo.

Portanto, pelo exposto, deve ser respeitada a deliberação tomada pela Comissão Especial de
Licitação, eis que dentro da mais inconteste legalidade, razão pela qual se impõe seja negado provimento
ao presente recurso.

 

IV

Conclusão

Por todo o exposto, pugna a Recorrida pela manutenção da r. decisão de inabilitação da
Recorrente em seus precisos termos, negando-se provimento ao recurso administra�vo interposto. Pelo não
provimento do recurso. Belo Horizonte- MG, em 19 de agosto de 2021.

 

 

4) DA CONCLUSÃO ACERCA DO PEDIDO FORMULADO

A Comissão Especial de Licitação - CEL, à luz dos princípios da legalidade, impessoalidade ou igualdade, moralidade
ou probidade administra�va, publicidade e eficiência, entende que, o instrumento convocatório vincula todos aqueles que
par�cipam do processo licitatório, fixando regras que conduzirão os atos não só dos licitantes, mas também da própria Comissão
Especial de Licitação.

O Edital estabelece no subitem 7.1.1. "Quando os documentos forem apresentados em fotocópia sem auten�cação
em cartório competente, a licitante deverá apresentar os originais para conferência e auten�cação, na sessão, pela Comissão
Especial de Licitação ou auten�cadas em qualquer Cartório de Notas do País, sendo desnecessária a auten�cação quando as
cer�dões e comprovantes puderem ter sua validade e auten�cidade comprovadas através de consulta à internet, nos respec�vos
sites oficiais, e no subitem 7.3.3 que seja apresentado "Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do
licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG".

A NÃO apresentação, na sessão, por parte da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO -
FUNAM, do documento original para conferência e auten�cação da cópia, pela Comissão Especial de Licitação, fere as normas
dispostas no Edital, não havendo outra decisão a ser tomada na sessão de avaliação dos documentos de habilitação das licitantes
da Concorrência nº 02/2021 que não fosse a inabilitação da en�dade FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO -
FUNAM - CNPJ nº 20.533.295/0001-79.

Por todo o exposto, considerando a fundamentação exarada no presente, manifestamos pela IMPROCEDÊNCIA do
recurso interposto pela en�dade FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO - FUNAM - CNPJ nº 20.533.295/0001-
79, mantendo a decisão que declarou INABILITADA do certame.

 

 

Comissão Especial de Licitação

 

Maisa Lana da Silva Oliva

 

 

Raquel Aparecida Ba�sta Rodrigues

 

 

Andrea Cris�na Mar�ns Rocha

 

 

Erick Michalsky Cardoso

 

 

Adriana Vilella Ávila de Castro

 

Documento assinado eletronicamente por Erick Michalsky Cardoso, Assessor (a), em 27/08/2021, às 19:36, conforme horário
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oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Maisa Lana da Silva Oliva, Coordenador(a), em 27/08/2021, às 19:52, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Andrea Cris�na Mar�ns Rocha, Servidor (a) Público (a), em 27/08/2021, às 19:59,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Raquel Aparecida Ba�sta Rodrigues, Empregado (a) Público (a), em 27/08/2021, às
21:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 34362125 e o código CRC F932BAC7.
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