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DECISÃO

Processo:                     TC-015383.989.20-9.

Representante:         Raíssa Rodrigues Meirelles, Advogada, OAB/SP nº
434.109.

Representada:          Prefeitura Municipal de Monte Alto.

Responsável:            João Paulo de Camargo Victório Rodrigues.

Assunto:                    Representação formulada contra o Edital do Pregão
Presencial n.º 32/2020 (Processo nº 58/2020), que
objetiva a contratação de empresa especializada em
serviços de saúde para prestação de serviços
médicos no pronto socorro municipal.

 

Em exame a Representação formulada pela advogada Raíssa
Rodrigues Meirelles, contra o Edital do Pregão Presencial n.º 32/2020
(Processo nº 58/2020), da Prefeitura de Monte Alto, que objetiva a contratação
de empresa especializada em serviços de saúde para prestação de serviços
médicos no pronto socorro municipal.

Nos termos da documentação que instrui a inicial, a abertura do
certame está marcada para as 09h do dia 09/06/2020.

Em resumo, a representante impugna a inexistência no texto do
edital de vedação expressa à participação no certame de associações em
contrariedade ao entendimento desta Corte.

A esse respeito, embora se insurja quanto à participação de
associações, traz arrazoado referente à permissão de cooperativas no
procedimento.

Destaca que a licitação visa à prestação de serviços médicos, por
intermédio de profissionais devidamente capacitados, inscritos no Conselho
Regional de Medicina e com comprovação de vínculo com a empresa.

Sustenta que a requisição de relação trabalhista decorre da
natureza da atividade a ser contratada, que pressupõe a disponibilização de
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profissionais em unidades de saúde.

Reproduz dispositivos legais e trechos jurisprudenciais, para
sustentar que as cooperativas e as associações deveriam ser impedidas de
participar da licitação.

Pondera que, ao incluir a expressão “empresa” no instrumento
convocatório, a Administração acaba por vedar, de forma implícita, o ingresso
das entidades anteriormente referidas, mas que, como elas certamente
aparecerão na disputa, há necessidade de manifestação expressa deste
Tribunal.

Assinala que a Administração deixou cristalina sua escolha:

[...] pela aquisição de serviços médicos mediante contrato de direito público,

conforme sua conveniência e oportunidade, ao invés de optar pelos termos de parceria

legalmente previstos para as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, as quais, por sua

vez, excluem a participação das sociedades empresariais, estas com fins lucrativos.

Conclui postulando a imediata determinação de proibição de
participação de associações, com posterior julgamento de procedência da
representação ou a nulidade do instrumento convocatório.

É o relatório.

Decido.

O inconformismo demonstrado pela representante na inicial não
merece prosperar, não havendo nas razões aduzidas pela representante motivo
suficiente para se determinar a suspensão do certame.

Em primeiro plano, até pela argumentação aduzida, no que tange
à cooperativas, é necessário observar que a alínea ‘a’ do subitem 2.2 do
instrumento veda expressamente a participação de tais entidades:

2.2 – Estará impedido de participar:

a) Cooperativas, nos termos da jurisprudência do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.

Dessa forma, resta invalidados os fundamentos da inicial no
tocante às cooperativas.

Quanto à participação de Associações, verifico que não consta do
texto editalício qualquer menção que indique ao menos um indício de
permissão à participação dessas no procedimento.
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Ao contrário, o ato convocatório contém diversas disposições que
disciplinam a participação de empresas no procedimento, tais como, o objeto
descrito no subitem 1.1, bem como subitem 2.2.

Dessa forma, embora não haja proibição explícita de participação
de associações, o ato de chamamento indica em seu introito e em diversas
outras passagens a quem se direciona o torneio.

Sequer foram identificadas citações no edital que instiguem a
presença na disputa de “associações”, panorama que desestimula qualquer
interferência na licitação, considerando que o ingresso de organizações com
tais formatações sequer pode vir a ocorrer.

Não obstante, é importante alertar a Administração que, via de
regra, esta Corte vem considerando imprópria em licitações da espécie a
participação de associações e cooperativas, consoante exemplificado pelo
recente julgamento dos processos n.ºs 11994.989.19-2 e 12039.989.19-9, em
Sessão Plenária de 05/06/2019, sob minha relatoria.

Nessas circunstâncias, adstrita aos termos da inicial, deixo de
adotar medida no sentido de suspensão do certame, determinando o
arquivamento dos autos com prévia ciência dessa decisão à representante e à
representada.

Esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na
conformidade da Resolução n.º 01/2011, a íntegra da decisão e da
representação e demais documentos poderão ser obtidos, mediante regular
cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página
www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público de Contas.

Ao Cartório para as providências cabíveis.

GC., 9 de junho de 2020.

 

CRISTIANA DE CASTRO MORAES

                                   Conselheira
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