ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA JAQUELINE BEZERRA MORAES
ARIANO DA FUNDAÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE DE CAMPINAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO.

Pregão Eletrônico nº 003/2019
Processo nº 005/2019

SMEDMIX SERVIÇOS COMBINADOS EM SAÚDE
EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.241.182/0001-10, NIRE
35.600.244.341 situada na Rua Athos Astolfi, nº 154, bairro Jardim San Diego, na
cidade de Campinas/SP, CEP: 13.052-577, neste ato representada pelo seu
representante legal, o Sr. Nildo Lopes de Souza, portador do RG 36.598.554-5 e
CPF 366.651.421-91, brasileiro, casado, enfermeiro vem, respeitosamente,
perante Vossa Senhoria, nos termos do § 3°, do Art. 109, da Lei 8.666/93 e Art.
4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002 oferecer tempestivamente suas
CONTRARRAZÕES RECURSAIS em face do recurso administrativo interposto pela
empresa MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS LTDA., que inconformada
com o resultado do certame busca tisnar um processo licitatório lícito e
transparente, e para contrapor passa-se a aduzir as razões de fato e direito:

e-mail: smedmix@smedmix.com.br

site: smedmix.com.br

I – DA SÍNTESE DO RECURSO APRESENTADO:

Alega a Recorrente, em apertada síntese, os seguintes
pontos: (a) A Recorrida desobedeceu ao item 5.7.1 do Edital e artigo 24,
parágrafo 5º do Decreto nº 5.450/05; (b) A Recorrida não juntou à documentação
atestados de capacidade técnica que atendessem à exigência do Edital; (c) A
Recorrida teria apresentado documentação de forma intempestiva; situações estar
que pedem inabilitação e desclassificação desta Recorrida do respectivo processo
licitatório.
Em que pese o ensaio da ora Recorrente, suas Razões
não merecem prosperar, tendo estas Contrarrazões o objetivo de afastar de
maneira contundente e de forma irrefutável tais pretenções, pois descabidas fática
e juridicamente conforme se demonstrará nos tópicos seguintes.

II – DAS CONTRARRAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS:
A Fundação da Área de Saúde de Campinas – FASCAMP ,
promoveu com a devida transparência, lisura e dentro dos ditames legais que
regem o instituto das licitações (Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06,
Decretos 2.271/97, 3.555/00, 5.540/05 e 6.204/07 com aplicação subsidiária das
Leis 8.078/90, 8.666/93 e 9.784/99, com as devidas alterações e demais normas
pertinentes), o Pregão Eletrônico n° 003/2019, com vistas a "Contratação de
Prestação de serviços Médicos".
Ocorre, que agora a empresa MEDICAR, inconformada
por não ter vencido o certame, tenta induzir esta Douta Pregoeira ao erro, com
seu frágil recurso que será totalmente contraposto nesta peça recursal.

a) Da suposta quebra do sigilo da Proposta:

Entende a Recorrente que, a Recorrida, ao encaminhar o
arquivo contendo sua proposta comercial, deixou constar a identificação do autor
do documento, Gislene F. Calligaris, alegando se tratar de funcionário da
Smedmix, não preservando o anonimato durante a fase de apresentação da
proposta comercial.
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Primeiramente, antes de adentrar ao mérito da questão,
impugna esta Recorrida o fato de que não há, em seus quadros funcionais e muito
menos restou demonstrado pela ora Recorrente ter, alguma relação entre o nome
indicado como autor do documento e a Recorrida, seja pela razão social ou por
qualquer outro dado, que guarde liame de familiriaridade capaz de indentificar,
nesta fase, esta Recorrida.

Ao contrário do alegado, a proposta não conteve dados
que itendificasse a licitante, a simples indicação do nome do autor do documento
elaborado no aplicativo da Microsoft não é capaz de relacioná-lo à Recorrida,
conforme meramente e, forçosamente, supõe a Recorrente.

Data máxima vênia, cumpre esclarescer que o artigo 24
do Decreto nº 5.450/2005, assim como o item 6.7 do Edital vedam a
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE, ou seja, não deve haver qualquer menção
que caracterize a RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE na
PROPOSTA.

Tanto que, ao verificar a proposta anexada no certame,
pode-se confirmar que não há qualquer menção à empresa licitante.

Não há, em nenhum momento, o nome da empresa
licitante no documento apresentado, que justificasse a sua desclassificação em
vista de supsota identificação.

Há de se observar, ainda, que o sigilo nas propostas
refere-se que não deve haver identificação da empresa licitante no documento
anexado, ou seja, desta forma, na condução do processo licitatório, a comissão de
licitação deverá sempre promover a ampla participação de candidatos-ofertantes,
zelando pela contratação da proposta mais vantajosa.

Neste interim, é mister notar que o Edital objeto da
presente traz em seu bojo, através do Anexo II, o Modelo de Proposta de Preços a
ser utilizado pelas empresas licitantes na fase aqui discutida, tendo a ora
Recorrida apresentado o exato conteúdo para apresentação de sua proposta, o
que demonstra não só sua boa fé processual, mas sim e inclusive o integral
atendimento aos ditames instrumento convocatório.
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Note-se R. Pregoeira que a Recorrente resume-se em
fazer alegações infundadas, com o objetivo único de obter vantagem para si
própria, buscando sagrar-se vencedora com a desclassificação da Recorrida, o que
afrontaria ao Princípio da Proposta mais vantajosa ao interesse público, já que seu
preço é, deveras, superior ao da Recorrida.
A alegação da Recorrente é carregada de vício – além
de infundada – traduzindo-se numa tentativa desesperada de ludibriar esta Douta
Comissão já que resta claro, ao contrario do alegado, que a proposta não
conteve dados que identificasse o licitante. A simples informação do autor do
documento em word, informação essa que não fica ostensivamente evidente, nem
de longe pode-se afirmar que há identificação da empresa licitante, quando da
apresentação da proposta, ou seja, não há em nenhum momento o nome da
empresa licitante na proposta que venha a justificar sua desclassificação em vista
da identificação.
No mais, apenas pelo amor ao debate, registra-se que a
vedação da identificação refere-se à fase competitiva do certame, quando do
oferecimento de lances, ademais, referido dispositivo dirige-se ao pregoeiro, ou
seja, cabe a ele o dever de não a permitir que os demais licitantes tenham
conhecimento da proposta.

Posto isto, e consubstanciado que uma decisão em
contrário irá ferir os princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento
convocatório e julgamento objetivo, o recurso em tela não contém pilastras para o
seu recebimento e conhecimento, devendo ser lhe negado provimento.

b) Da suposta irregularidade do
capacidade técnica apresentado:

atestado

de

Com da devida vênia, o devaneio do ora Recorrente
continua, agora, com base no item 7.2.2, senão vejamos:
7.2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica
operacional expedido em nome da licitante, por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, excetuando-se à
Fundação da Área de Saúde de Campinas – FASCAMP, e que
comprove a execução de serviço de características técnicas
similares às do objeto da presente.
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Se resume em trazer à baila que, supostamente, o
atestado de capacidade técnica apresentada por esta Recorrida estaria viciado de
irregularidades as quais serão rechaçadas pontualmente a seguir.

No que diz respeito ao contrato de prestação de serviços
apresentado pelo proprietário da empresa privada emissora durante a diligência
desta R. Pregoeira e do referido atestado conter data de início de prestação de
serviços diferentes, cumpre esclarecer que não cabe a esta Recorrida, com o
devido respeito, questionar fato que esteja fora do instrumento convocatório, ou
seja, o que o Edital exige é que se apresente atestado no qual comprove a
execução de serviço de características técnicas similares às do objeto da
presente.

Não só o atestado apresentado mas sim e principalmente
o contrato de prestação de serviços demonstram não apenas a prestação de
serviços com características técnicas similares, mas sim demonstra a efetiva
prestação de serviços de Anestesiologistas, cerne do objeto da prestação de
serviços aqui avençada.

As datas apresentadas conferem validade ao período
exigido para a contratação buscada pela FASCAMP e, embora o atestado
apresentado por si só tenha atendido a exigência trazida pelo item acima
colacionado, ainda tendo o diligenciamento ocorrido somente serviu para
demonstrar a plena e tal validade do documento aprensentado.

No mais, note-se que novamente tenta a Recorrente
tumultuar referido procedimento de contratação – frise-se, sem levar em
consideração que estamos falando de um serviço de saúde no qual está sendo
atrasado indevidamente prejudicando a população no uso de seus direitos
estabelecidos por cláusulas pétras da Constituição Federal – ao indicar sobre a
autenticação do contrato de prestação ter sido “tardia”.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o ato de
reconhecer firma em cartório gera apenas uma segurança adicional, mas a
assinatura já é suficiente para o caso de ações judiciais, sendo desnecessário para
fins de comprovação da veracidade do que consta no documento.
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Tanto se faz verdade que desde entendimento não
discrepa nossos tribunais:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS.
RECONHECIMENTO
DE
FIRMA.
DESNECESSIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo art. 585, II, do CPC, é título
executivo extrajudicial o documento particular assinado
pelo devedor e por duas testemunhas. 2. Alegislação não
impõe como medida precípua que as assinaturas das
testemunhas ocorram de forma concomitante com a
assinatura do devedor. 3. O reconhecimento de firma não é
requerido pela lei e constitui mera liberalidade da parte,
objetivando dar maior veracidade ao documento. 4. Recurso
conhecido e provido.

(TJ-DF - APC: 20130710354335, Relator: ROMULO DE
ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/08/2015, 1ª
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
03/09/2015 . Pág.: 79)

Ademais, é admitido pelo Direito outros meios de prova
tais como emissão de notas fiscais a fim de comprovar uma relação comercial,
tendo o então Senhor Gilvan o feito no referido momento por entender que
poderia ser objeto de algum questionamento, o que não traz qualquer
irregularidade ao documento apresentado.

Ainda neste contexto, informa a Recorrente que, após
pesquisa realizada, entendeu tratar-se a empresa emissora do atestado de
vendedora de planos de saúde, não podendo atestar serviços médicos uma vez
que não seria tomadora desse tipo de atividade.

Ora, é de fácil observância através da documentação
registrada e arquivada na Jucesp que a empresa em questão tem como objeto a
prestação de serviços em estabelecimentos de saúde, caindo por terra o quanto
alegado por esta Recorrente (anexa-se na íntegra o contrato social abaixo
colacionado para averiguação):
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De maneira desleal, a empresa recorrente tenta induzir esta Ilustre Pregoeira ao
erro por uma observação óbvia: não se encontra registro da empresa emissora do
referido atestado na ANS como operadora convênios ou a Amil (!!!!) não a
conhece por não ser a empresa SAÚDE VOX uma vendedora de planos de saúde!!!
Simples.

Por todo o exposto, percebemos que este argumento da
empresa Recorrente é meramente falacioso e não deve prosperar uma vez que o
atestado de capacidade técnica apresentado e inclusive diligenciado cumpre
rigorosamente o disposto no Edital, devendo a Douto Pregoeira manter sua
decisão, por ser medida da mais lídima e equânime justiça.
c) Da suposta
documentos:

apresentação

intempestiva

de

Segundo a empresa Recorrente, teria a Recorrida apresentado
documento de abilitação fora do prazo estabelecido pelo edital, mais
especificamente fazendo referência a outros atestados apresentados pelo
representante legal desta durante a fase de diligenciamento desta R. Comissão.

Mais uma vez não merece prosperidade tal alegação vez que,
primeiramente, o atestado de capacidade técnica acolhido e frise-se, plenamente
válido, foi o apresentado durante a fase de habilitação.

Ademais, o e-mail enviado pelo Senhor Nildo com outros
atestados após o prazo de duas horas do encerramento da sessão foi em
decorrência de pedido direto desta Douta Comissão durante o período de
diligenciamento da documentação apresentada, não trazendo qualquer
irregularidade em sua ação.
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Desta forma, Ilustre Pregoeira, percebemos que cai novamente
por terra a frágil argumentação jurídica da Recorrente, devendo, portanto, seu
recurso, restar infrutífero, devendo manter sua decisão de declarar a nossa
empresa como vencedora deste certame.

III – DOS PEDIDOS:

Conforme os fatos e argumentos apresentados
CONTRARRAZÕES RECURSAIS, solicitamos como lídima justiça que:

nestas

a) A peça recursal da Recorrente seja conhecida para, no mérito, ser indeferida
integralmente, pelas razões e fundamentos expostos;
b) Seja mantida a decisão da Douta Pregoeira, declarando a empresa SMEDMIX
SERVIÇOS COMBINADOS EM SAÚDE EIRELI EPP vencedora do Pregão
Eletrônico nº 003/2018, com base no Art. 4º, XV, da Lei 10.520/2002 e
Razões e Fundamentos expostos;
c) Acolham-se e analisem-se os documentos anexados a esta peça de
Contrarrazões Recursais;
d) Caso o Douto Pregoeiro opte por não manter sua decisão, que nos declarou
como vencedores deste certame, requeremos que, com fulcro no Art. 9º, da
Lei 10.520/2002 c/c Art. 109, III, § 4º, da Lei 8.666/93, e no Princípio do
Duplo Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por
autoridade superior competente.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Campinas (SP), 28 de março de 2019.

SMEDMIX SERVIÇOS COMBINADOS EM SAÚDE EIRELI - EPP
Nildo Lopes de Souza
Representante Legal
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