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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SALVADOR 

ÁJPEi 
RECEE'Dai 

(5?36 F1/4  

O INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E INOVAÇÃO PÚBLICO 

PRIVADA - PROVIDA, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. 
inscrito no CNP] sob o n." 07.466.2/28/0001-10, com sede na Rua Maria Isabel, n.° 
332, Centro, Lauro de Emitas, Estado da Bailia, CEP n° 42700 000, Yen 

ternpayinamente, por meio de seu represenumte constituldo neste certame, apresentar 
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, interposto pela 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE 
UBAIRA - 53 GESTÃO EM SAÚDE, já qualificada nos autos do processo 
lieitatório, na esteira das razões delineadas a seguir. 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente, necessário registrar a tempestividadc na interposição das 

presentes contrarrazões, mormente porque apresentadas dentro do prazo legal, em 
etinsonãneia com o §3v do art. 109 da Lei ri° 8.666/93 e como item 7.3, Seção B do 
Edital, de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia 26/07/2021 com termino no 
dia 30/07/2021. 

1. BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

Trata-se de processo licitatorio instaurado pela Prefeitura Municipal de 
Salvador que instituiu Comissão Especial de Chamamento Público - SMS N° 

004/2020. a Em de selecionar entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 
qualificada como Organização Social para gerir, operacionalizar e executar as ações e 
serviços de saúde do Multicentro de Saúde Vale das Pedrinhas. 

Em Parecer de Julgamento da documentação de habilitação, a Comissão 
Especial de Chamamento Público desclassificou a recorrente, ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE USARIA -53 GESTÃO 
EM SAÚDE, ao não considerar válida a apresentação de Demonstração de Resultado 

do Exercício c Termos de Abertura e Encerramento referente ao ano de 2019, ao 
passo que apresentara Balanço Patrimonial atinente ao ano de 201S. 

Inconformada com a decisão desta comissão julgadora, a recorrente interpôs 
recurso administrativo no qual sustentou que a apresentação do Balanço Patrimonial 

de 2018, a despeito da juntada do Tenno de Abertura e Encerramento do ano de 2019, 
tratar-se-ia de suposto erro material passível de saneamento por meio de diligência rue 
complementar.  
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constituiria um subjetivismo licitatõrio ofensivo aos alia. 3* e 41 da Lei n.° 

8.666/1993. 

Nessa toada, cabe examinar o disposto no item 410.4, alínea "a" do Edital do 

Chamamento Páblico N. 04/2020, que exigiu, a Mulo de qualificação econômico-

financeira, o seguinte: 

"4.104 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Como condição para qualificação coureknico-finanecira 

definir-se-á como requisitos os seguintes indica contábeis 

que seguem transcritos em sua literalidade. A 

Oreanizacão Social deverá apresentar Balanço e 

demonstração contábeis referentes ao último exercício 

social, que demonstrem resultados iguais a 1,00 (um) pata 

os índices: Indico de Liquidez Geral (RO), índice de 

Liquidez Corrente (ILC) e índice de Solve/mia Geral 

(ISG). 	— Destacamos c grifamos. 

Como se nota. hem 4,10.4, Maca "e do Edital aborda o conteúdo do 

dispositivo legal previsto no inciso Ido Ed. 31 da Lei tf 8466/1993', 

34. da ub Unte a compreensão do que constitui um balanço patrimonial 

exigível, ou seja, do prazo para aprovação do balanço patrimonial para os fins do art. 

31 da Lei de Licitações, encontra vinculação como art. 1.078 do Código Civil: 

"Art. 1.078. A assembléia dos sócios deve realizar-se ao 

menos uma vez por ano, nos Quatro meses seguintes à ao 

término do exercício social  com o objetivo de: 

I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o 

baiano, patrimonial e o de resultado econômico.  

II - designar administradores, quando foro caso; 

III - tratar de qualquer outro assunto constante da urdem do 

l "Art.31. A documentação relativa dqualificação econômicananceira limitar-se-á a. 

- balamo nammunial e demonstrai:ars contábeis do último exercido soda] lá adiáveis e. 
amenntagianahatehefrj, que comprovem a boa situação financeira da empresa. vedada a 	cni 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórins. podendo ser aivalizados por indicos 
oficiais quando encerrado h.5 mais de 3 (três' meses da ttaa de LipreseiLlação tia propusw;". 
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3. MÉRITO 

3.1 Da Exigibilidade Legal do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 
para Atendimento ao art. 31, inc. Ida Lei n° 8.666/1993 e da Impossibilidade de 
Saneamento de Documentos de Habilitação que Deveriam Constar na Proposta. 

No seu art. 3, a Lei n." E666/1993 consagra uma série de preceitos centrais 
para o regime jurídico das licitações públicas, elegendo, dentre eles, os princípios da 
Vinculação ao Insumnento Convocatório c do Julgamento Objetivo da Proposta: 

"An. V - A licitação destina-se a garantir a observância do 
principio constitucional da 'sodomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração c a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada c 
ulgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
egalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
la publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatas:" 

Mais a frente, a mesma Lei disciplinou o conteúdo normativo que deve ser 
atribuido aos principias da Vinculação au Instrumento Convocatório e do Julgamento 
Objetivo da Proposta, por meio dos arts. 41 e 44, que assim dispõem: 

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada." 

"Art.44. No julgamento das propostas, a Comissão levará cm 
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou 
convite, os quais não devem contrariar as nomms c principias 
estabelecidos por esta Lei. 

§ 'É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou 
fator sigiloso, seereto, subjetivo ou reservado que possa ainda 
que indiretamente elidir o principio da igualdade entre os 
licitantes." 

0m, é de se perceber que ambos os princípios se aplicam de modo articulada, 
já que não seria possível conduzir um processo de contratação com lisura. 
objetividade, impessoalidade, se todos os panlmetros para a participação e competição 
não estejam devidamente previstos no Edital, para que sejam estritamente seguidos. 

Portanto. a Comissão Especial de Chamamento Público atuou corretamente ao 
exigir o atendimento de certa condição de habilitação expressamente 
contemplada no Edital. Diante da cristalina previsão editalicia, a sua não exigência 

Peeiride e 1-.1 II

Mi Coito  traeue  F,sI,s 
legela 



DocuSIgn Envelope ID. EI8ACE7.10-0.22-4A04-9EB3-5150.395EC4F9E 

Com isto, o prazo legal paro aprovação do balanço patrinioniol 

demonstrações de resultados contábeis pela licitante, para fins de cumprimenta do art. 

31 da Lei 8.666/1993 é até o quarto mês seguinte ao término do exercício sedai  

ou seja, até 30 de abril. 

Em um processo dc seleção ruja primeira sessão ocorre depois de abril, 

portanto já são exigíveis, para efeito de qualificapio económico-financeiro, o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis relativos ao ano anterior. conforme elucida o 

Professor Pereira Júnior: 

"o que parece razoável é fixar-se 30 de abril como a data do 
teimo final do prazo para levantamento dos balanços e 10  de 
maio como a data do termo inicial de sua exigibilidade. Antes 
dessas datas, somente seriam exigíveis os balanços do 
exercício anterior ao encerrado. Assim, por exemplo. de 
janeiro a abril de 2004, se se quiser o balanço como prova de 
qualificação econômico-financeim, somente será exigível o 
referente a 2002." = 

Neste caso, como abertura da sessão pública da seleçâo em comento deu-se no 

dia 12/11/2020 - data posterior ao limite do dia 30 de abril — o balanço patrimonial 

exigível, na Ibrma da lei, para fins de qualificação económico-financeira da entidade 

participante, referir-se-ia ao exercício social imediatamente anterior, qual seja, 2019, 

inadeonada e indevida fui a apresentação de balanço atinente ao ano de 2018.  

Ademais, O PRÓPRIO RECORRENTE, ADMITINDO O SEU ERRO 

AFIRMA EM SUAS RAZÕES RECURSAIS QUE O BALANÇO 

PATRIMONIAL DE 2019 JÁ ESTAVA DISPONIVEL QUANDO DA 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 

"Inclusive, o balanço patrImonisd de 2019 ora anexado, foi 

produzido em momento e muito anterior a habilitação no 
certame (...1" 

"Deveras o que busca a Recorrente a juntada de documento 

comprobalário que atesta, de forma ululante que a instituição 

atendia as exigências editalicias quando da apresentação da 

proposta sendo crivei gomeber, outrossim, que o balanço 

patrimonial do ano de 2019 lá estava disponível quando da 
apresentação da proposta". - Destacamos e grifamos. 

Ocorre que, contrariamente ao que foi alegado em sede recurso', a não 

inclusão do Balanço Patrimonial de 2019, exigível A época da habilitação, não 

2  PEREIRA JÚNIOR. jesré lorre.A. Efirána nas besrosiiss e Conlrotsç 11' 2.1 re‘ 2 atual Belo 	(.4., 
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configura erro material passivel de saneamento. Isto porque, nos termos do 43" do art. 

43 da Lei n." 8.666, as diligências complementares à instrução processual ?ao 

abarcam a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente 

da proposta: 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com 

observância dos seguintes procedimentos: 

§ 3°É acultada a Comissão ou autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a Inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar originariamente da proposta." — 

Destacamos e grifamos. 

Aléin disso, importante frisar que conforme previsão do Edital, Seção A, Item 

I, o Chamamento Público N. 004/2020 é regido pela Lei n° 8.666/93 não sendo 

aplicável. ia casa, as disposições da Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos n." 14.133/2021.  

E mesmo que a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos tivesse 

afila:abadado ao caso em apreço, u art. 64, inciso I, em nada inovou o ordenamento 

juridico no que se refere ao regramento das diligências. 

Diversamente do que tenta SaStenMe o recorrente, permanece a 

impossibilidade de juntada do novos docimientos após a fase de habilitação, 

excetuando-se o caso de conaplementação de informação de documentos já 

apresentados, fato ate que não ocorreu nos autos. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, requer, o recebimento das presentes Contrarrazões ao 

Recurso Administrativo, para que seja denegada a pretensão recursal diante da 

vedação a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da 

proposta nos termos do 43° do art. 43 da Lei n." 8.666/93, mantendo a decisão dessa 

dorna Comissão. 

Nestes termos, rem, itosamente, pede deferimento. 

De Lauro de Freitas-BA para Salvador-BA 

28d julho de 2021. 

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E INOVAÇÃO PÚBLICO 

PRIVADA — PROVIDA —CNP., N° 07.466.2/28/00014 0 
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