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AGRAVANTE: DIRETOR EXECUTIVO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC -
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC - CRICIÚMA
AGRAVANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC

AGRAVADO: FUNERARIA SAO JOSE E SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO EIRELI

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Consórcio Intermunicipal de
Saúde da AMREC - CISAMREC, contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Criciúma, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 5006925-
86.2021.8.24.0020, que suspendeu liminarmente o PREGÃO PRESENCIAL Nº
P.P.001/CISAMREC/2021 – P.A. 026/2021.

Sustenta a Impetrante, em resumo, que a decisão de primeiro grau não pode
persistir, uma vez que legítimas as disposições editalícias, notadamente quanto a possibilidade de
exigência da regularidade fiscal, de habilitação técnica e de qualificação econômico-financeira
dos partícipes do processo licitatório, porquanto tais previsões não atentam contra a constituição
ou as Leis 8.666/93 e 10.520/02. Objetiva a revogação do pronunciamento vergastado, inclusive
em sede de antecipação da tutela.

É o relato.

Decido.

Ab initio, por ocasião do juízo de admissibilidade, recebo o recurso apenas em
parte, limitando aqui a controvérsia ao tópico da regularidade fiscal. É que não se pode dar
trânsito às questões sobre a habilitação técnica ou a qualificação econômica, uma vez que não
apreciadas na decisão de origem, sob pena de supressão de instância.

Tocante ao pleito de urgência, entendo, ao menos neste primeiro exame, que
merece ser deferido.

Isto porque, em que pesem os argumentos deduzidos na peça vestibular e os
invocados pelo Togado a quo, não identifico, de plano, a efetiva ofensa a direito líquido e certo
pelo texto dos itens 8.2.2 a 8.2.4 do Edital em apreço, de forma que, consequentemente e a rigor,
me se afigura provável a probabilidade de provimento deste reclamo.

A contratação objetivada é com ente público, não se podendo afirmar, a princípio,
que desarrazoado ou impertinente o requisito de adimplência com as obrigações fiscais,
porquanto tal significa cautela e revelaria inclusive o respeito esperado no trato com a
administração pública. Outrossim, a questão é objetiva e nela não se enquadram poucas ou
limitadas empresas, afastando, em tese, a alegação de prejuízos à competitividade. De mais a
mais, sequer poder-se-ia falar em prática com viés arrecadatório, porquanto as certidões negativas
referem-se à sede da licitante, que não remete, necessariamente, a um dos municípios
consorciados (atentando-se, porque aqui interessa, que o item 8.3.4 do Edital refere apenas
estrutura física e não sede).
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Por outro lado, a urgência advém do fato de que o serviço público objeto da
licitação é de grande relevância para a população dos diversos municípios abrangidos pelo
consórcio, vez que atinente à "verificação de óbitos e esclarecimento de causa mortis-SVO e
laboratoriais de anatomia patológica", cuja eventual falta ensejaria consequências perniciosas...

Destarte, recebo o recurso apenas em parte e, em caráter precário, defiro o pleito
de urgência, a fim de excluir o óbice imposto pela decisão fustigada à continuidade do
procedimento licitatório.

Intimem-se, inclusive para contrarrazões.

Comunique-se a origem.

Por fim, vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça.
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