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ESTADO DO PARANÁ
Órgão Cadastro:
Em:

PRPREV
21/02/2020 11:21

CNPJ Interessado 1:

77.996.312/0001-21

Interessado 1:
Interessado 2:
Assunto:
Palavras-chave:
Nº/Ano Documento:
Detalhamento:

Código TTD:

-

Protocolo:

16.422.076-1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
FIRMAS/ENTIDADES
Cidade: CURITIBA / PR
SUSPENSAO
181/2020
SUSPENDER CAUTELARMENTE O PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS NO
001/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA
JURÍDICA PERMANENTE NA ÁREA TRABALHISTA.
Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete do Conselheiro José Durval Mattos do Amaral
PROCESSO Nº:

106440/20

ASSUNTO:

REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993

ENTIDADE:

PARANAPREVIDÊNCIA

INTERESSADO:

GUIMARAES, MASCARENHAS ADVOCACIA

PROCURADOR:
DESPACHO:

181/20

Trata-se de Representação da Lei nº 8.666/93, com pedido de
medida cautelar, formulada por MASCARENHAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA em face do edital de Tomada de Preços n.º 001/2020, lançado pelo
PARANAPREVIDÊNCIA, cujo objeto reside na contratação de serviços de
advocacia, consultoria e assessoria jurídica permanente na área trabalhista,
inclusive preventiva, sem vínculo empregatício, por sociedade de advogados
regularmente constituída.
O ato convocatório designou a data de 27/02/2020 para recebimento
da documentação e das propostas.
Em suma, insurge-se o representante contra aventadas ilegalidades
constantes do edital em comento, nos seguintes termos:
(a) Há injustificada disparidade entre o peso atribuído à Nota Técnica (7)
e à Nota Preço (3);
(b) Os itens 1 a 3 da proposta técnica exigem que os licitantes tenham
prestado serviço contencioso exclusivamente para a Administração
Pública (Serviço social autônomo ou Autarquia, fundações Públicas,
Empresas Públicas e Sociedades de economia Mista), bem como
comprovem atuação em demandas trabalhistas representando a
Administração Pública, viciando o ato convocatório para todos os fins de
direito, visto que as matérias sobre as quais se debruçará o escritório
contratado não são discutidas somente por advogados quando atuam em
demandas representando a Administração Pública, notadamente se
considerado que os temas abrangidos nas demandas trabalhistas
elencadas no termo de referência não exigem conhecimento que
desbordam o corriqueiro do litigioso trabalhista;
(c) Há contrariedade no edital quando exige que seja comprovada a
“prestação de serviços na área contenciosa trabalhista para Serviço Social
Autônomo ou autarquias ou as fundações públicas ou as empresas
públicas ou sociedades de economia mista ou administração direta”(
ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA), contudo, no item 2 das
informações gerais aduz que “licitante deverá apresentar atestado(s)
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove(m) a prestação de serviços pelo período, condições e
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete do Conselheiro José Durval Mattos do Amaral
segmentação de matérias e quantidades (número de processos), conforme
dados solicitados no ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA”;
(d) Os itens 4 a 6 versam sobre a avaliação de membros da equipe
técnica, que serão pontuados por possuírem, eventualmente, título de
especialista, mestre doutor ou pós doutorado, com publicação científica
ou, ainda, que esteja exercendo magistério em nível universitário
(graduação ou pós graduação latu e strito sensu) em disciplina afeta e
restrita ao Direito do Trabalho, ao Direito Processual do Trabalho, ao
Direito Administrativo ou ao Direto Constitucional, sem considerar, por
exemplo o Direito Processual Civil.

Tais pontos buscam demonstrar que as exigências mencionadas
restringem a competitividade do certame, ofendendo, por conseguinte, o contido no
art. 30, II e §§ 1º, 3º e 4º, da Lei nº 8.666/93, além de contrariar o posicionamento
jurisprudencial do Tribunais de Contas da União.
Ao final, requer: (i) a concessão em caráter URGÊNCIA, inaudita
altera pars, da IMEDIATA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, até
que sejam resolvidas as ilegalidades apontadas e, no mérito; (ii) seja corrigida a
contradição constante no presente Edital, para que os licitantes possam comprovar
a prestação de serviços na área contenciosa trabalhista para pessoas jurídicas de
direito público ou privado, inclusive pessoas físicas, compatíveis com as exigências
do Edital; (iii) sendo área do Direito Processual Civil aplicável supletivamente e
subsidiariamente ao Direito Processual do Trabalho, a imposição editalícia de
pontuação técnica somente para as áreas Direito do Trabalho, do Direito Processual
do Trabalho, do Direito Administrativo ou do Direto Constitucional, devem ser
revistas, incluindo-se também a área do Direito Processual Civil, com vistas a
possibilitar a ampla competitividade do certame; (iv) seja excluída a exigência para
pontuação da nota técnica o exercício de Magistério, vez que foge do escopo da
avaliação objetiva do Edital, passando a conter caráter subjetivo, o que é vedado
pela legislação vigente; (v) que as adequações do Edital sejam adequadas de forma
a atender aos Princípios da Legalidade, Moralidade e demais Princípios aplicáveis
aos procedimentos licitatórios.
É o breve relato.
Dito isso, concluo que a representação deve ser recebida, visto
que preenche os requisitos do §1º do artigo 113 da Lei nº 8.666/93, bem como dos
artigos 30 e 34 da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar Estadual nº
113/2005) e dos artigos 275 e 276, caput e §1º, do Regimento Interno.
Quanto ao direito material, em uma análise perfunctória, observo a
existência de vícios no certame licitatório em comento, consubstanciados nas já
enumeradas e excessivas exigências, as quais, em uma primeira vista, não
possuem relação indissociável com a natureza do objeto contratado.
Na mesma senda, quanto à medida cautelar pleiteada, verifico o
preenchimento dos requisitos autorizadores da sua concessão.
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O fumus boni iuris resta demonstrado na plausibilidade das
alegações apresentadas pelo representante, conforme considerações tecidas
anteriormente.
Ademais, em breve análise do pretérito edital de Tomada de Preços
n.º 004/2011-Paranaprevidência, cuja finalidade encontra integral identidade com
aquela do edital ora questionado, constatei que os critérios de pontuação foram
significativamente modificados de 2011 para 2020, sem qualquer justificativa
aparente, trazendo, ao que tudo indica, restrições incabíveis em um processo
licitatório cujo principal objetivo é a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração pública.
O periculum in mora, por sua vez, está caracterizado pela
proximidade da data de abertura, prevista para a data de 27/02/2020, uma vez que a
continuidade do certame sem o enfrentamento prévio das questões ora discutidas
pode trazer prejuízos ao erário, em razão da possível restrição ao caráter
competitivo. Diante do exposto, defiro o pleito de medida cautelar para
suspender o processo licitatório_Tomada de Preços n.º 001/2020, no estado
em que se encontra.
Diante do exposto, decido:
1) RECEBER a presente Representação da Lei nº 8.666/93, nos
termos da fundamentação, com base no art. 276 do Regimento Interno;
2) SUSPENDER cautelarmente o processo licitatório Tomada de
Preços n.º 001/2020, no estado em que se encontra, com fundamento no inciso IV
do §2º do artigo 53 da Lei Orgânica, bem como no inciso VII do artigo 32, no §1º do
artigo 282 e no inciso V do artigo 401 do Regimento Interno;
3) REMETER os autos à Diretoria de Protocolo para:
3.1) INTIMAR com urgência, via comunicação eletrônica, contato
telefônico, e-mail com certificação nos autos, o PARANAPREVIDÊNCIA, na pessoa
de seu representante legal, para ciência e cumprimento da determinação contida no
item “2”;
3.2) proceder à inclusão do Sr. CLEBERSON BENTO PINTO,
Supervisor de Licitações e Contratos, bem como à posterior CITAÇÃO, por meio de
ofício com aviso de recebimento (AR), nos termos do inciso II do art. 278, inciso II do
art. 381 e caput do art. 382 do Regimento Interno, do PARANAPREVIDÊNCIA, por
meio de seu representante legal, e do Sr. CLEBERSON BENTO PINTO para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do AR aos autos, comprovem o
cumprimento da decisão cautelar e exerçam o contraditório em face das
irregularidades noticiadas.
Ato contínuo, retornem conclusos para apreciação em sessão do
Tribunal Pleno, nos termos do art. 400, § 1º, do Regimento Interno, com posterior
remessa à Diretoria de Protocolo para controle de prazo.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR VMPS.FRK6.T1CQ.RK4X.B
Inserido ao protocolo 16.422.076-1 por: Priscila Cristiane Jaworski em: 21/02/2020 11:35.

4
2

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete do Conselheiro José Durval Mattos do Amaral
Após o decurso dos prazos para apresentação das defesas,
encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Gestão Estadual e ao Ministério
Público de Contas para suas respectivas manifestações.

Curitiba, 19 de fevereiro de 2020.
JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL
Conselheiro Relator
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PARANAPREVIDÊNCIA
PRESIDÊNCIA
Protocolo:

16.422.076-1
Suspender cautelarmente o processo licitatório Tomada de
Preços no 001/2020 - contratação de serviços de
Assunto:
advocacia, consultoria e assessoria jurídica permanente na
área trabalhista.
Interessado: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Data:

21/02/2020 11:56

DESPACHO
I) O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminha o Despacho
181/20, do Processo 106440/20, que trata de suspensão cautelar em face do
edital de Tomada de Preços n.o 001/2020, para contratação de serviços de
advocacia, consultoria e assessoria jurídica permanente na área trabalhista.
II) Encaminhe-se à Diretoria Jurídica, para análise e demais
encaminhamentos necessários.

Felipe José Vidigal dos Santos
Diretor-Presidente

Inserido ao protocolo 16.422.076-1 por: Priscila Cristiane Jaworski em: 21/02/2020 11:56. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Felipe
Jose Vidigal dos Santos em 21/02/2020 12:05. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
bfadff02383082cb3f4c284073b3600b

GMS - Gestão de Materiais e Serviços
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(NOVO)
Sexta, 21 de Fevereiro de 2020 - 15:19:17

CLEBERSON BENTO PINTO - v1_14_15_36 (8080) - home

Exibir Processo Compra/Licitação
Modalidade:

Tomada de Preço

Número do Processo:

2/2020

Número do Processo Interno: 1/2020
152476213

Protocolo:

Voltar

Dados Gerais do Processo
Órgão GMS:

PRPrev - Paranaprevidência

Objeto:

O objeto da presente Tomada de Preços é a prestação de serviços de advocacia,
consultoria e assessoria jurídica permanente na área trabalhista, inclusive preventiva, sem
vínculo empregatício, por sociedade de advogados regularmente constituída, conforme
especificações descritas no Anexo I do presente Edital.

Usuário
Responsável:

Jose Roberto Garcez do Nascimento

Situação:

Suspenso

Material/Serviço:

Serviço

Sistema:

Critério de

Técnica e

Validade da

Julgamento:

Preço

Proposta:

60 dias

Classificação do
Objeto da

Compras e Serviços

Licitação:
Regime de
Execução da

Serviços

Licitação:
Natureza da
Licitação:

Normal

Tipo de
Instrumento

Contrato

Contratual:
Tipo de Objeto
Contratual:
Permite
Subcontratação?
CPF do
Responsável:

Serviços

Não

271.707.647-68

Comissão
participou da
elaboração do ato

Sim

convocatório?
Tipo de Benefício
Microempresa:
Número Gasto:
Número Ano
Gasto:
Data de Criação:

Não se aplica
1
2020
17/01/2020

Obras e Serviços

09:37

Eng.:

Não

Prazo do Contrato:

Valor Total

Valor Total

Valor Total

Estimado (R$):

Estimado

Licitado (R$):

79.600,00

0,00

12 Meses

Economicidade:

(Sem desertos e
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fracassados) (R$):
Data do Resultado:

Observações:

Data de

Atualização dos

Homologação:

Dados:

4
21/02/2020 15:15

.

Ocorrências do Processo
Situação

Data

Usuário Responsável

Cadastrado

17/01/2020

Jose Roberto Garcez do Nascimento

Observações

09:37
Publicado

17/01/2020

Jose Roberto Garcez do Nascimento

10:10
Suspenso

21/02/2020

CLEBERSON BENTO PINTO

A Comissão de Compras e Contratações da PARANAPREVIDÊNCIA,

15:15

comunica a suspensão do Procedimento Licitatório supracitado, em razão do
despacho nº. 181/20, preferido no processo nº. 106440/20, do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, pelo Conselheiro Relator José Durval Mattos do
Amaral.

Parecer
Responsável (CPF)

Tipo do Parecer

Douglas Murilo dos Reis(056.219.379-02)

Data do Parecer

Jurídico - Edital

Número do Parecer

15/01/2020

Anexos
5

CEP:80.510-000
Logradouro:Rua Inácio Lustosa
N.º:700
Bairro:São Francisco
Complemento:2º andar
Municipio:Curitiba
UF:PR

Destinatários
Nenhum Destinatário foi encontrado.

Lotes do Processo
Lote: 1
Valor Estimado
(R$):

79.600,00

SituacaoAtual:

Valor Licitado (R$):

Economicidade:

Fornecedor

Atualização dos

Adjudicado:

Dados:

Data do Resultado:

Data de

Suspenso

21/02/2020 15:15

Homologação:
Características do
Lote:
Valor Sigiloso:

Total de Itens do

.

Lote:

Sim

Modo de Disputa:

1
Aberto

Tratamento LC 123: Não se Aplica
Observações sobre
o Resultado:
Itens do Lote
Item

Quantidade

0206.57139 - Prestação de serviços de Assessoria Jurídica,

Situação

Valor Estimado (R$)

1 Suspenso

Valor Licitado (R$)

6.633,33

Demais informações de acordo com Termo de Referência ...

Solicitações do Processo
Solicitação: 25657/2019
Lote:

1

Órgão Criador:

PRPrev - Paranaprevidência

Usuário
Responsável:

LUCIA GUIDOLIN REGIS

Tipo da Solicitação:

2 of 8
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Material/Serviço:
Órgão Licitante:

Prazo Contratual:

Dotação
Orçamentária:

Serviço
PRPrev - Paranaprevidência

12 Meses
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Critério de Preço

Média

Utilizado:
Obras e Serviços de
Eng.:

Não

9019

Itens da Solicitação

Item:
Quantidade Total:

0206.57139 - Prestação de serviços de Assessoria Jurídica, Demais informações de acordo com Termo de Referência ...
1,00

Valor Unitário

6.633,33

Estimado (R$):
Situação:

Em Processo

Periodicidade:
Local de

Dia de Entrega:
Paraná Previdência (Curitiba-PR)

Entrega/Servico:
Cotações
Referência:
Valor Unitário: 5.900,00
Preenchimento: 28/11/2019 11:16
Usuário: LUCIA GUIDOLIN REGIS
Referência:
Valor Unitário: 6.000,00
Preenchimento: 28/11/2019 11:12
Usuário: LUCIA GUIDOLIN REGIS
Referência:
Valor Unitário: 8.000,00
Preenchimento: 28/11/2019 11:15
Usuário: LUCIA GUIDOLIN REGIS

Propostas Fornecedores
Lote: 1
Nenhuma proposta informada.

Mapa de Distribuição por Local Entrega/Local Serviço
Local de Entrega/Serviço: Paraná Previdência
Material/Serviço:

Serviço

Logradouro:

Rua Inácio Lustosa

Complemento:

Bairro:

São Francisco

UF:

PR

Cidade:

Curitiba

CEP:

80.510-000

Contato:

e-Mail de
Contato:

Telefone:

(41) 3304-3000

Fax:

Nenhum Fornecedor foi encontrado.

Mapa de Distribuição por Fornecedor
Nenhum Fornecedor foi encontrado.

Publicação
Observação:
Retirada do Edital
Publicação a partir de: 17/01/2020 11:00
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URL:

www.paranaprevidencia.pr.gov.br

E-mail:

prprev_licitacao@paranaprevidncia.pr.gov.br

Telefone/Ramal:

(41) - 3304-3773

CEP:

80510000

Endereço:

Rua Inácio Lustosa

Bairro:

São Francisco

Complemento:

2º andar

10
4

N.º: 700

Apresentação das Propostas
Data/Hora:

27/02/2020 14:00

CEP:

80510000

Endereço:

Rua Inácio Lustosa

Bairro:

São Francisco

Complemento: 2º andar
Abertura
Data/Hora:

27/02/2020 14:00

CEP:

80510000

Endereço:

Rua Inácio Lustosa N.º: 700

Bairro:

São Francisco

Complemento: 2º andar
Prazos para Questionamentos (Acesso de inclusão Internet)
De: 17/01/2020 11:00

Até: 20/02/2020 17:30

Anexos
Arquivo

Tamanho

TOMADA-001-2020- Escrit. Adv. Trabalhista.pdf

375,7 KB

Resolucao Abertura TP 001.pdf

110,2 KB

Endereço de Transmissao da Sessão Pública
Usuário
Endereço Curto de Transmissão

Endereço de Transmissão

Descrição

Incluído em

Responsável pela

http://c.pr.gov.br/cp1962018t2

http://www.youtube.com/channel

17/01/2020

Jose Roberto Garcez

/UCrYR3PPG1xAdvF3Xr2JT9ZQ

10:10

do Nascimento

Inclusão

Comissão Responsável
Presidente:

040.146.729-56 - CLEBERSON BENTO PINTO - clebersonbento@yahoo.com.br

Data de Designação: 23/04/2019
Documento de
Designação:

Resolução

Aviso Publicação
Enviar aviso de Publicação a Fornecedores:
Data máxima p/ envio de e-mails informativos
para Fornecedores:
Publicação do Edital disponibilizada no portal
http://www.comprasparana.pr.gov.br:

Sim
21/02/2020

Sim

Interessados
Nome

Cpf/Cnpj

Ibiz Tecnologia

02.535.533/0002-84

Empresa

Telefone

E-mail

(11)

licitacao@ibiz.net.br

5579-3178 /

Data de
Interesse
17/01/2020
12:05

1155793178
Anderson Borghetti

040.257.199-16

JEAN MARCELL DE MIRANDA

21.781.830/0001-73

Borghetti Advocacia

4936641745

borghetti_ad@hotmail.com

20/01/2020
10:11

VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL

85981620691 jean.cruzevieira@gmail.com

20/01/2020
15:06

DE ADVOCACIA

4 of 8
Inserido ao protocolo 16.422.076-1 por: Cleberson Bento Pinto em: 21/02/2020 15:22.

21/02/2020 15:19

GMS - Gestão de Materiais e Serviços

PRISCILA DAVID DOMINGOS
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324.893.478-61

DAVID E DAVID DOMINGOS

18997932220 priscila@engemap.com.br

20/01/2020
16:49

Luana Tamires Lopes

085.410.389-98

44991376827 luana.lopes@buysoft.com.br
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21/01/2020
09:36

BENEDITO APARECIDO TUPONI 019.536.389-29

4133521334 / TUPONI@CFTADVOCACIA.ADV.BR

JÚNIOR

4199674206

Hairon Sávio Guimarães de

30/01/2020
13:33

008.154.902-40

68999826797 hairondealmeida@gmail.com

06/02/2020

31.162.674/0001-16

1534425109 / luiza@stevauxaguiar.com.br

15/02/2020

Almeida

20:01

LS Empresarial e Serviços

15996689201
FRANCIELE MARIA GEMIN DA
SILVA

036.347.839-66

SILVA GEMIN ADVOCACIA

41

EMPRESARIAL

998005757

11:50
sergio.sgadvocacia@gmail.com

20/02/2020
15:17

Prorrogação
Nenhuma Prorrogação Encontrada.

Errata
Nenhuma Errata Encontrada.

Questionamento
Data/Hora

Realizado Por

06/02/2020

CLEBERSON BENTO PINTO De que forma será aceita a

11:34

Questionamento

comprovação de vínculo de

Esclarecimento

Anexos

Mediante apresentação do contrato de
trabalho. Sim, somente no envelope 01.

advogados (não sócios) com a
sociedade licitante? Essa
documentação poderá ser
apresentada apenas no envelope
01 (prop. técnica)?
06/02/2020
11:34

CLEBERSON BENTO PINTO Sobre a nota técnica, poderá um

Sim, desde que as informações referentes

mesmo atestado de capacidade

aos 3 itens estejam expressas de forma

técnica (um cliente anterior) servir

inequívoca.

para pontuar concomitantemente
nos itens 1 (know-how
semelhante), 2 (número de ações
de primeiro grau) e 3 (número de
ações de segundo grau) da
proposta técnica (tabela)?
06/02/2020
11:35

CLEBERSON BENTO PINTO Apenas serão computados pontos

Sim, somente serão computados serviços

para serviços prestados

prestados para serviço social autônomo ou

anteriormente para "serviço social

autarquias ou as fundações públicas ou as

autônomo ou autarquias ou as

empresas públicas ou sociedades de

fundações públicas ou as

economia mista ou administração direta.

empresas públicas ou sociedades

Serviços para empresas privadas não serão

de economia mista ou

computados.

administração direta"? Ou seja,
empresas privadas (ainda que com
número de ações expressivo) não
servirão para pontuação?
06/02/2020
11:35

CLEBERSON BENTO PINTO Acerca do item 4.1. (pg. 30 do

Sim. Os documentos, inclusive atestados de

edital) para todos os documentos

capacidade técnica devem ter prazo de 90

relacionados na parte técnica,

dias da data fixada para a abertura da

serão exigidos prazo de expedição sessão. A única exceção pode ser dada aos
menor que 90 dias, quando não

diplomas e certificados referentes ao item 4 e

prevista validade? Documentos de

seus subitens.

qualificação profissional, como
diplomas, atestados de capacidade
técnica também se enquadram
nesse quesito, posto que
regularmente não possuem prazo
de validade?
06/02/2020
11:36

CLEBERSON BENTO PINTO Poderá profissional/advogado

Os itens 1 a 3 visam a avaliação técnica da

integrante da equipe apresentar

sociedade de advogados e os atestados

atestado (em seu nome) e garantir

podem sim, vir em nome de advogados

pontuação técnica para a licitante

desde que comprovadamente o advogado

no que se refere aos itens 1, 2 e 3

seja componente da equipe técnica

da tabela de pontuação? Ou seja,

permanente, (sócio ou empregado), desde a

os atestados/pontos da pessoa

data da propositura da ação ou que o
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serão computados junto a

contrato de prestação e serviços com o

licitante?

cliente tenha sido firmado pela sociedade de

12
4

advogados. Caso uma mesma ação conste
para mais de 01 advogado da equipe,
somente poderá ser computada uma vez.
06/02/2020
11:36

CLEBERSON BENTO PINTO Como essa comissão pretende

Será considerado preço manifestamente

julgar propostas inexequíveis, nos

inexequível aquele que o licitante, após

termos do item 12.7, “d” da TP e

determinação da Administração, não

compatibilizar tal julgamento às

comprovar, por meio de documentação, ser

normas da Lei nº 8.906/1994

fundado em custos de insumos coerentes

Estatuto da Advocacia,

com os de mercado e em coeficientes de

essencialmente, o art. 33, no qual o produtividade compatíveis com a execução
advogado obriga-se a cumprir

do objeto a ser contratado, conforme Item XV,

rigorosamente os deveres

alínea c, do Edital c/c o art. 89, inciso II, da

consignados no Código de Ética e

Lei Estadual 15.608/2007. Além do mais,

Disciplina, que prevê em seu artigo deve-se destacar que inexequibilidade de
2º, parágrafo único, inciso VIII, f,

preço não guarda relação com a obrigação

que deverá abster-se de contratar

ética que a sociedade de advogados possui,

honorários advocatícios em

por força da Lei nº 8.906/1994, em não

valores aviltantes?

contratar honorários advocatícios aviltantes,
haja vista que esta última advém
exclusivamente da relação entre a Ordem de
Advogados do Brasil - OAB e a sociedade de
advogados.

06/02/2020
11:37

CLEBERSON BENTO PINTO A OAB/PR possui a Tabela de

Conforme esclarecido na questão anterior,

Honorários, conforme Resolução

será considerado preço manifestamente

20/2018 aprovada pelo Conselho

inexequível aquele que o licitante, após

Seccional que traz no Capítulo IX

determinação da Administração, não

os valores mínimos para contratar

comprovar, por meio de documentação, ser

na área trabalhista. Questionamos

fundado em custos de insumos coerentes

se o julgamento de propostas

com os de mercado e em coeficientes de

inexequíveis desclassificará

produtividade compatíveis com a execução

propostas que apresentem preços

do objeto a ser contratado. Assim, a Tabela

incompatíveis com o item IX da

de Honorários não será considerada como

referida tabela?

referencial para caracterização da
inexequibilidade da proposta. Até porque se
trata de simples referencial ou indicação de
parâmetros para patrocínios particulares e
individuais, diferentemente do objeto ora
licitado.

06/02/2020
11:39

CLEBERSON BENTO PINTO O TR, item 2.2, traz a informação de Empregados: 223; Terceirizados: 61;
que atualmente existem 32 (trinta e Estagiários: 43
dois) processos judiciais em
andamento (16 processos de
empregados próprios e 16 de
terceirizados). Qual a quantidade
de empregados próprios da
Paranaprevidência e empregados
terceirizados.

06/02/2020
11:39

CLEBERSON BENTO PINTO Qual a justificativa para a proibição Desde logo importa esclarecer que a
prevista no item 4.5 que veda a

Administração Pública, no exercício de suas

contratação de advogado

funções, dispõe de poderes que visam a

correspondente para realização de

garantir a prevalência do interesse público

audiências, sustentação oral e

sobre o particular. Nesse sentido, o poder

“outros serviços decorrentes da

discricionário, que não se confunde com

atividades fim”?

arbitrariedade, conforme lição de Celso
Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito
Administrativo, 30ª ed., pág. 434), refere-se
aos atos que “a Administração pratica com
certa margem de liberdade de avaliação e
decisão segundo critérios de conveniência e
oportunidade formulados por ela mesma [...].”
Inegável, pois, que a estipulação dos termos
do instrumento convocatório reveste-se, para
a Administração, do poder de
discricionariedade, justamente em razão de
que cada contratação possui suas
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peculiaridades, que devem ser imbricadas
com a natureza do objeto licitado. Esse é o

13
4

caso. A opção pela vedação de contratação
de advogado correspondente para realização
de audiências, sustentação oral e “outros
serviços decorrentes da atividades fim” tem o
condão de permitir o maior controle dos
serviços prestados, notadamente quanto a
manutenção dos critérios exigidos em termos
de capacitação dos profissionais
pertencentes a equipe profissional indicada
no procedimento licitatório pela Sociedade de
advogados. A PARANAPREVIDÊNCIA,
destarte, pretende que os serviços sejam
prestados diretamente pela equipe
profissional indicada e devidamente avaliada
no procedimento licitatório.
06/02/2020

CLEBERSON BENTO PINTO Analisando o edital, verifiquei, no

11:40

06/02/2020

Todos os documentos elencados no item 1.4

anexo III, mais precisamente no

são obrigatórios para licitações que ocorrem

item 1.4, a exigência de

no estado do Paraná. As alíneas "A" e "D"

documentos: Considerando que a

são órgãos Federais e as alíneas "B" e "C"

sede do escritório é em Belo

são órgãos Estaduais. Os quatro documentos

Horizonte, e que os documentos a

são de fácil emissão. Também deve ser

serem apresentados irão se referir

emitida a Certidão Negativa junto à Prefeitura

à Matriz, questiono se há

de Belo Horizonte (sede da Licitante) como

necessidade de apresentação dos

também da Prefeitura de Curitiba (onde vai

documentos constantes do item

ser emitida uma Certidão onde diz que a

1.4, acima.

empresa nada possui junto a esta Prefeitura).

CLEBERSON BENTO PINTO Solicito esclarecimentos a respeito A PARANAPREVIDENCIA não exige pré

11:40

do cadastro de fornecedor prévio

cadastro para a participação nas Tomadas de

para a participação da Tomada de

Preço, o credenciamento é feito no dia da

Preço nº 001/2020, em específico a

abertura dos envelopes. A documentação

lista de documentos necessária e

solicitada no Edital e seus Anexos, deverá ser

forma de protocolo (e-mail ou meio apresentada nos envelopes.
físico).
13/02/2020

BENEDITO APARECIDO

Os processos atualmente em

17:09

TUPONI JÚNIOR

tramitação são de quais comarcas? exceção de 1 (um), que tramita na Comarca

Todos tramitam na Comarca de Curitiba, à

14/02/2020

CLEBERSON BENTO PINTO No item 3. d (avaliação técnica)

de São José do Pinhais.

10:42

Sim, é um meio de prova que será aceito.

constante no anexo VII (página 29)
do edital da tomada de preço n.
001/2020 diz que a comprovação
do exercício do magistério será
feita mediante cópia do respectivo
contrato de trabalho ou equivalente
para professores que atuem sem
vínculo permanente com a
instituição acompanhado de
declaração de instituição de ensino
na qual conste a disciplina, objeto
da atuação profissional. A
apresentação da cópia de carteira
de trabalho constando a
anotação/registro será aceito para
fins de comprovação do professor
com vínculo?

14/02/2020
10:42

CLEBERSON BENTO PINTO Com relação ao item 5.0 do quadro Para comprovação deste item será aceito
de pontuação, constante no anexo

qualquer meio de prova idôneo e que seja

VII (página 28) permite a pontuação facilmente autenticável, com simples
de componente da equipe técnica

consulta, no ato do julgamento, aos meios

permanente disponibilizada pela

disponíveis, entre eles a internet. Deve ficar

sociedade de advocacia para os

comprovada a autoria da publicação, o meio

serviços objeto do presente

(revista, periódico, site, etc...) onde está

certame com publicação versando

publicada, a área de pertinência, além do

sobre tema na área do direito do

tema em específico.

trabalho, processual do trabalho,
do direito administrativo ou do
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direito constitucional por artigo,

14

tese, dissertação ou monografia

4

em periódico ou revista jurídica
com registro de ISSN. Será
suficiente a informação contendo
número de registro de ISSN com o
respectivo título do trabalho
realizado ou será imprescindível a
impressão do periódico? O motivo
da pergunta consiste no fato de
existirem periódicos com muitas
páginas (mais de 300).
18/02/2020

BENEDITO APARECIDO

Escritórios associados são

Sim, escritórios associados são considerados

16:49

TUPONI JÚNIOR

considerados como consórcio,

consórcio, com a participação vedada nos

vedando a participação na licitação termos do Edital.
de acordo com o item 8.2 a?

Impugnação
Razão

Decisão

Indicado por

Anexos

No documento

No documento anexo.

34.046.345/0001-06 -

Impugnacao ao Edital TP 001-2020- Mascarenhas.pdf

MASCARENHAS

RespostaImpugnacaoTP012020EscritorioTrabalhistaOK.pdf

anexo.

SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
Exposta no

Exposta no documento anexo.

documento anexo.

07.465.023/0001-10 -

Impugnacaoedital0001.2020-ParanaPrevidencia - Martins e Castelli.pdf

Martins & Castelli Ribas

RespostaImpugnacaoTP012020EscritorioTrabalhistaMartinseCastelli.pdf

Advogados

Recurso
Nenhum Recurso Encontrado.

Voltar
Sexta, 21 de Fevereiro de 2020 - 15:19:17
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PARANAPREVIDÊNCIA
COMISSÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO
Protocolo:

16.422.076-1
Suspender cautelarmente o processo licitatório Tomada de
Preços no 001/2020 - contratação de serviços de
Assunto:
advocacia, consultoria e assessoria jurídica permanente na
área trabalhista.
Interessado: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Data:

21/02/2020 15:27

DESPACHO
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminhou o Despacho no.
181/20, do Processo 106440/20, que trata de suspensão cautelar em face do
Edital de Tomada de Preços no 001/2020, para contratação de serviços de
advocacia, consultoria e assessoria jurídica permanente na área trabalhista.
Considerando a suspensão da Tomada de Preços no. 001/2020 no sistema
GMS - Gestão de Materiais e Serviços (Mov. 4), bem como o envio da Publicação
ao Diário Oficial do Estado (Mov. 5), retorne-se à Diretoria Jurídica para as
devidas providências.

Cleberson Bento Pinto
Supervisor de Licitações e Contratos
Presidente da Comissão de Compras e Contratações
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