ILUSTRISSÍMA 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

MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 03.563.718/0001-84, com sede na Avenida
Alberto Sarmento, nº 838, Bairro Bonfim, Campinas, vem, respeitosamente a Vossa Ilustre
Presença, com fundamento no item .1.1, do Edital, artigo 4º, Inciso XVIII, da Lei Federal nº
10.520/20021 e artigo 109, da Lei nº 8.666/93, interpor, tempestivamente, o presente
RECURSO ADMINISTRATIVO, em face da decisão que julgou classificada e habilitada a licitante
SMEDMIX SERVIÇOS COMBINADOS EM SAÚDE EIRELLI EPP, nos termos que passa a expor.
I-DA TEMPESTIVIDADE
Em 20 de março de 2019, foi processado eletronicamente o presente
procedimento licitatório, sendo que, após a fase de lances, a empresa SMEDMIX SERVIÇOS
COMBINADOS EM SAÚDE EIRELLI EPP foi classificada em primeiro lugar na fase de lances e,
apresentou documentação de habilitação, momento em que a recorrente declarou intenção
de recursos em face do resultado do certame.
Assim, considerando que a Recorrida, foi declarada vencedora pela Ilustre
Pregoeira no dia 22 de março de 2019 (sexta-feira), iniciou-se o prazo descrito no item 9.1.1,

do Edital, de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, sendo seu termo final
em 27 de março de 2019 (quarta-feira).
II – SÍNTESE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, cujo
critério de julgamento é menor preço unitário, para contratação de pessoa jurídica
especializada para execução de serviços médicos na área de Anestesiologia, para atender à
necessidade do Hospital Regional de Piracicaba “Dra. Zilda Arns” – HRP.
O procedimento licitatório é regido pelo Edital de licitação e seus anexos, que
detalham os procedimentos a serem observados pela Administração e pelos licitantes, para
consecução do certame.
Instaurada a sessão de licitação no dia 20 de março de 2019, pelo sistema
eletrônico de compras, após o recebimento de propostas comerciais e aberta a fase de
lances, na fase de disputa, fixou-se como classificada em primeiro lugar a empresa SMEDMIX
SERVIÇOS, ora recorrida.
Após a análise dos documento de habilitação, a Ilustre Pregoeira houve por
declarar a recorrida vencedora do presente certame.
Contudo, a decisão administrativa deve ser prontamente reformada, em razão da
ocorrência de vícios que maculam o procedimento licitatório, bem como da ausência de
atendimento dos requisitos de habilitação pela Recorrida, conforme se passa a demonstrar.
III-DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU SMEDMIX SERVIÇOS
COMBINADOS EM SAÚDE EIRELLI EPP VENCEDORA DO CERTAME.

a) DA QUEBRA DO SIGILO DAS PROPOSTAS. DESOBEDIÊNCIA AO ITEM 5.7.1, DO
EDITAL E ARTIGO 24, § 5º DO DECRETO Nº 5.450/05

Como forma de preservar a ampla competição e garantir a isonomia entre os
concorrentes, o Edital previu a vedação à identificação da licitante durante a apresentação da
proposta:

5.7.1. A proposta não poderá identificar a licitante, sob efeito de desclassificação.

Contudo, no presente caso, a Recorrida ao encaminhar o arquivo contendo sua
proposta comercial, deixou constar a identificação do autor do documento, funcionário da
empresa SMEDMIX SERVIÇOS, conforme se extrai do print da proposta:

Com o máximo respeito, claramente se percebe que a recorrida não adotou as
devidas providências para preservar o seu anonimato durante a fase de apresentação da
proposta comercial, uma vez que consta a autoria na minuta da oferta comercial.
Destarte, o encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

Cabe salientar que, o sigilo quanto a identificação do licitante visa em maior
análise salvaguardar o erário público, bem como a probidade administrativa da possibilidade
de que o julgamento da proposta seja realizada pela autoridade licitante com fundamento em
predileções ou critérios subjetivos, de maneira a ferir os princípios da legalidade, isonomia,
vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.
Em se tratando de não atendimento ao dever de sigilo da identificação do
licitante, o Edital é claro, tanto quanto a vedação de sua identificação, quanto com a obrigação
de desclassificação por parte da autoridade licitante:

6.7. Serão desclassificadas as propostas que:
(...)
d) Qualquer elemento que possa identificar o licitante.

Nesse sentido, conforme se extrai da leitura do item 5.7.1, do Edital, acima
colacionado, a proposta de preços não poderá conter quaisquer dados que identifiquem a
Licitantes sob pena de desclassificação.
No entanto, tal segurança restou maculada pela recorrida ao indicar a autoria no
documento que contém sua proposta comercial, de maneira que se encontra inclusa na
condição prevista no artigo 24, do Decreto nº 5.450/05:
Art. 24. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando
então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico.
(...)
§ 5o Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante

A orientação jurisprudencial2 mais balizada é resoluta e direta ao consignar no
sentido da lei, a observação a vedação de identificação dos licitantes. Vejamos:

2

Menezes, Joel Niebuhrm Pregão Presencial e Eletrônico-Ed. Fórum, 9ª Edição.

“A identificação dos licitantes responsáveis pelos lances é vedada para efeito de
impedir que eles entrem em contato e promovam arranjos entre si, isto é, requerse evitar a prática, infelizmente corriqueira de conluios entre licitantes, em que se
põe em negociação a desistência de licitante em uma licitação em troca de outra,
etc..”
Por esse motivo, na mesma obra, o Doutronador Joel Niebuhr preleciona ainda
quais os cuidados que a autoridade julgadora deve observar durante o procedimento
licitatório:
“”(...) logo quando as propostas iniciais tiverem sido recebidas pelo pregoeiro,
este deve proceder a análise da aceitabilidade no que tange ao primeiro aspecto,
qual seja, em relação ao atendimento às especificações contidas no edital e
quanto ao cumprimento dos requisitos formais, É isso em certa medida, que
prescreve o § 2º do artigo 22 do Decreto Federal 5450/05, cujo texto demanda ao
pregoeiro verificar as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos nem edital”
Assim, uma vez que se está diante de hipótese em que tendo a empresa
Recorrida apresentou proposta de preço contendo informação que torna possível sua
identificação por meio do nome de sua funcionário no arquivo world, descumpriu a regra do
edital que proibia a indicação de qualquer elemento que pudesse identificar a licitante.
Portanto, considerando que a proposta de preço apresentada ela Recorrida está
em desconformidade com o edital não pode ser aceita, sob pena de ferir o princípio da
isonomia e conferir privilégio a uma empresa licitante em detrimento das demais, razão pela
qual, deve ser declarada a e desclassificação da empresa SMEDMIX SERVIÇOS COMBINADOS EM
SAÚDE EIRELLI EPP., por estar incursa no parágrafo 5º, do artigo 24, do Decreto nº 5.450/05 e
itens 5.7.1 e 6.7, Alínea “d” do Edital

b) APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE NÃO ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO DESCRITAS NO EDITAL.

Acaso a nulidade acima suscita não seja acolhida por esta Ilustre Pregoeira, o que
se aventa apenas pelo princípio da eventualidade, a classificação e habilitação da recorrida não
se sustentam, eis que se consubstanciam em documentos que não atendem aos requisitos
exigidos pelo edital:
a) DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA EMPRESA SAÚDE VOX
EIRELLE. AUSÊNCIA DE VERACIDADE DO DOCUMENTO.
O item 7.2.2, do Edital, exigiu dos licitantes a apresentação de no mínimo um
atestado de qualificação técnica que comprova a execução de serviços médicos em
características técnicas similares ao objeto licitado:

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.

A apresentação dos documentos de qualificação técnica seguiram o procedimento
previsto no item 7.2 do edital: “O pregoeiro solicitará a licitante autora da melhor proposta o
envio, no e-mail compras@fascamp.org.br, no prazo de 02 (duas) horas, os seguintes
documentos”:

Ou seja, a Recorrida tinha apenas duas horas, contados do momento em que
restou registrada a convocação para entrega dos documentos no sistema eletrônico de pregão,
para entrega de todos os documentos a FASCAMP, não cabendo em qualquer hipóteses a
entrega posterior de qualquer documentos.
No dia 20 de março de 2011, após o fim da fase de lances, a Recorrida, por meio
do endereço de e-mail patricia@descomplike.com.br, encaminhou a FASCASMP, os
documentos habilitatórios. Dentre eles estava o único atestado de qualificação técnica
apresentado pela empresa.
O atestado de qualificação técnica foi expedido apresentado pela Recorrida, foi
expedido pela empresa SAÚDE VOX EIRELLE, inscrita no CNPJ nº 19.241.182/0001-10, e

descreve que a empresa SMEDMIX SERVIÇOS COMBINADOS EM SAÚDE EIRELLI-EPP.,presta
serviços oferecendo atendimento médico e equipe de apoio desde novembro/2016.
No entanto, com o máximo respeito, o que se observa tanto do documento de
qualificação técnica apresentado, quanto do resultado da diligência empreendido pela
Senhora Pregoeira é a existência de situação no mínimo suspeita em relação a suposta
execução dos serviços atestados. Vejamos:
Inicialmente, insta destacar que o atestado de qualificação apresentado não
discrimina de maneira clara se o número de horas mensais descritas no quadro, se tratam de
serviços previstos ou executados.
Não há qualquer indicação ao contrato da qual se origina aquele atestado, local
de prestação de serviços, empresas tomadoras dos serviços executados, se os serviços são ou
não executados de maneira satisfatórias....
Em resposta a correspondência eletrônica encaminhada pela Senhora Pregoeira,
consta às fls 84, dos autos do processo administrativo, e-mail assinado pelo Senhor Gilvan
Pereira de Lima, signatário do Atestado de capacidade Técnica emitido pela empresa Saúde
Vox, na qual encaminha cópia do Contrato de Prestação de Serviços (fls.85/88).
Mais à frente, às fls. 90, e-mail do Senhor Nildo Lopes encaminhando novamente o
mesmo contrato, na qual informa que sua empresa executa os serviços de anestesia “nas
unidades credenciadas pelos convênios administrados e comercializados pela Operadora de
Saúde, Saúde Vox”
Inicialmente, chama atenção o fato de que o atestado de qualificação técnica
descreve que a empresa executa serviços desde novembro de 2016, ao passo que o contrato
apresentado tanto pela suposta contratante quanto pela Recorrida, indicam vigência de janeiro
de 2016:

A discrepância entre a data de vigência do contrato e a data de vigência do
atestado chama atenção e pode indicar a ausência de fidedignidade nas informações contidas
no documento.
Interessante observar ainda que, embora referido contrato de prestação de
serviços tenha sido firmado em janeiro de 2016, somente no dia 20 de março de 2019, data da
presente licitação, o documento foi levado para autenticação no cartório de notas:

Para além disso, importa observar a descrição dos serviços objeto daquele
contrato, consoante descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA: prestação de serviços médicos e afins,
para atender à necessidade dos Planos de Saúde administrados pela Contratante ( Saúde Vox)
durante o biênio de 2016/2018.

Por conseguinte, a empresa Saúde VOX, não poderia atestar a execução de
serviços médicos, pois essa empresa não pode fazer a contratação de empresa para execução
de serviços dessa natureza, uma vez que não administra qualquer tipo de estabelecimento da
área da saúde.
Nota-se que, a empresa responsável pela emissão do atestado de capacidade técni
ca na verdade é uma empresa que aparentemente atua no ramo de vendas de planos de saúde e
não na área de execução de serviços médicos.
Portanto, não se trata de um estabelecimento de saúde, tal como hospital, unidade
básica de saúde, clínica médica, consultório, ou outro tipo de ambiente onde são desenvolvidas
atividades de atendimento médico de qualquer espécie. Dessa forma, a empresa Saúde Vox não
pode atestar serviços médicos uma vez que não é tomadora desse tipo de atividade.
Nessa esteira, é preciso esclarecer que uma Operadora de Plano de Saúde é a
empresa responsável pelo plano de saúde e os serviços prestados por ele junto à ANS e aos
beneficiários. Ou seja, é a própria empresa prestadora de plano de saúde, como por exemplo
Amil Saúde, Sul América Saúde, entre outras.
É a operadora de planos de saúde quem contrata diretamente os médicos e as
empresas que exercem serviços de terceirização de mão de obra médica. Dessa forma, é a
operadora de saúde que tem competência e legitimidade para expedir atestados de qualificação
técnica.
Já a Administradora de benefícios, ou administradora de planos de saúde, é a
responsável por representar a Operadora de Plano de Saúde, junto a empresa, conselho,
sindicato ou ente contratante. É responsável pela parte administrativa.
É importante observar que ao consultar a empresa Saúde Vox Eireli, emissora do
atestado de qualificação técnica apresentado pela Recorrida, no site da Receita Federal do
Brasil, a informação que se obtém é que referida é uma corretora de seguros, ou seja,

vende planos de saúde, e não uma operadora de planos de saúde como
quer fazer crer, embora exerça também uma série de outras atividades comerciais sendo
que nenhuma delas voltada a área médica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
01/04/2013
CADASTRAL

17.848.357/0001-27
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

SAUDE VOX EIRELI
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

********

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

66.29-1-00 - Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas
anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NÚMERO

R LUIS CHIODETTO

101

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

13.096-730

JD CARLOS LOURENCO

CAMPINAS

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

dmissola@bol.com.br

(19) 3308-2784

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/01/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Tal informação é facilmente constatada no contrato social da empresa Saúde Vox
Eirelli, obtido no site da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Doc.01)

Pior ainda é quando se consulta o site da Agência Nacional de Saúde SuplementarANS e, se descobre que a empresa Saúde Vox Eirelli, não possui cadastro para exercer a
atividade de operadora de saúde, como afirmado pela Contratante e pela Recorrida ( Doc.02).
Por esse motivo, a empresa Saúde Vox Eireli jamais poderia emitir atestado de
qualificação técnica em nome da empresa SMEDMIX SERVIÇOS, declarando a execução de
serviços de atendimento médico, uma vez que referida empresa não é operadora ou
administradora de planos de saúde.
Portanto, sequer pode se acreditar na alusão a terceirização de serviços para
planos de saúde, descritas na correspondência eletrônica de fls. 90, uma vez que a empresa
Saúde Vox Eireli, não possui atividade de tomadora de serviços médicos.
A fragilidade do atestado de qualificação técnica apresentado pela recorrida é
reconhecido pela Senhora Pregoeira que busca diligenciar junto a empresa Saúde Vox, para
obter informações quanto a contratação da empresa SMEDMIX.

O atestado de qualificação técnica apresentado pela Recorrida é tão obscuro que
mesmo após a realização de diligências para esclarecer o conteúdo dos serviços descritos no
referido documento, a Ilustre Pregoeira Senhora Jaqueline, encaminhou e-mail a Operadora de
Saúde Amil (fls. 89 dos autos), questionando a empresa sobre o atestado apresentado pela
empresa SMEDMIX, bem como, pelo contrato de serviços entre a recorrida e a empresa SAÙDE
VOX.
Em resposta, a representante Operadora de Saúde Amil informa que sequer
localizou o CNPJ da empresa SAÚDE VOX EIRELI, nos sistemas da operadora de saúde.
Mais uma vez, com o máximo respeito, mas se as informações contidas no
atestado de qualificação técnica apresentado pela Recorrida fossem verídicas, se realmente
existissem os serviços atestados, certamente a empresa Amil Saúde seria uma das destinatárias
dessa contratação, em razão de sua vasta rede credenciada e referenciada.

Mais uma vez, com o máximo respeito, mas o que se observa, é a descoberta de
uma situação totalmente suspeita que visa induzir a Comissão Licitante a erro, na análise da
qualificação técnica da recorrida que, em verdade, inexiste.
Por esse motivo, o atestado de qualificação técnica deve ser considerado
impróprio pela Comissão Licitante, sem maiores delongas, uma vez que (i) foi emitido por
pessoa jurídica que se credencia como operadora de saúde ao passo que não exerce essa
atividade, como se comprova nos autos; (ii) descreve situação fática inexistente: execução de
serviços médicos para operadora de plano de saúde; (iii) as informações contidas no atestado
de qualificação técnica são insuficientes para aferir a veracidade da prestação de serviços
médicos atestada e (iv) o contrato de prestação de serviços apresentado não esclarece
informações citais para aferir a execução dos serviços.
b) DA

APRESENTAÇÃO

INTEMPESTIVA

DE

DOCUMENTOS.

AFRONTA

A

LEGALIDADE

Conforme se depreende dos autos do processo administrativo, ciente da
imp0restabilidade do atestado de qualificação técnica apresentado, no dia 21 de março de
2019, ou seja, fora do prazo de duas horas para apresentação de documentos, o Senhor Nildo
Lopes, encaminhou e-mail ao setor de compras da FASCAMP, com dois outros atestados de
capacidades técnica.
Contudo, a Lei Geral veda a possibilidade de inclusão de novos documentos após a
fase de entrega dos documentos de habilitação, de maneira que resta claro a atuação irregular da
empresa SMEDMIX :
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:
(...)
§ 3o É facultada à 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.

Tanto a lei quanto o Edital, no item 7.2, são bastante claros ao preconizar que há
uma lapso temporal a ser observado pela licitante declarada classificada em primeiro lugar
para cumprimento das formalidades, como a entrega de documentos.
Destarte, a ausência de observância do prazo resultou na preclusão do direito de
juntar qualquer outro documento de qualificação técnica.
Note-se que não foi solicitado pela Comissão Licitante nenhum outro atestado ( e
não poderia ser diferente, já que isso implicaria em quebra da isonomia entre os licitantes) , de
forma que não caberia a juntada de novos documentos nessa fase pela empresa.
Mais uma vez o que se observa é a manobra desprovida de boa-fé, por parte da
Recorrida, que busca se locupletar as custas da própria torpeza, ora por meio de apresentação
de documento que não se presta para comprovar sua qualificação técnica, ora pela
apresentação intempestiva de documentos.
Portanto, não sendo possível a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta, a decisão que se fundamenta nesse novo
documento para declarar a desclassificação da empresa recorrida.

IV- DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E
DEVER DE DECLARAÇÃO DE INABILITAÇÃO PELA AUTORIDADE LICITANTE
Não resta dúvidas de que, não obstante as exigências editalícias dispostas pela
própria instituição licitante, constata-se que a empresa não apresentou a documentação
solicitada e, portanto, estando inserta nas seguintes hipóteses de inabilitação
Conforme se extrai da regra inserta no parágrafo único do art. 4º da Lei 8.666/93,
a licitação é regida pelo “Princípio do Procedimento Formal”, de nodo que o procedimento
licitatório é vinculado às prescrições legais que o regem, em todos os seus atos e fases. Essas
prescrições decorrem não só da lei em sentido estrito mas, também, do regulamento, do
edital ou convite, que complementa as normas superiores, tendo em vista a licitação a se
refere.

Esta norma-princípio encontra-se disposta no art. 41, caput, da citada Lei:

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

Por esse motivo, considerando a inafastabilidade das normas atinentes ao
procedimento licitatório, jamais poderia a Autoridade Coatora ter se furtado de atender a
todas as exigências do Edital, conforme se demonstrou acima.

Os princípios garantem que uma licitação posta ou instaurada vá até o final com a
Administração Pública e os particulares licitantes, envolvidos nesse procedimento, sabendo o
que vai e como vai acontecer a cada instante. Não se pode imaginar surpresas dentro do
procedimento licitatório. A única surpresa é a proposta, até a sua abertura. Fora dessa
hipótese a Administração Pública está obrigada a atender estritamente aquilo que está
estabelecido no edital. Registra-se que o cumprimento das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02,
bem como do instrumento convocatório, o Edital, não se trata de mera faculdade concedida as
Autoridades Coatoras, mas sim de obrigatoriedade.
No que tange o princípio de vinculação ao instrumento convocatório é imperioso
observar que é a base da licitação, funcionando como Lei interna, cujos mandamentos devem
ser rigorosamente cumpridos tanto pelos licitantes quanto pela Administração que expediu o
Edital. Assim estabelecidas as regras, são estas inalteráveis.
No presente caso, como demonstrado houve vicio durante o procedimento
licitatório uma vez que a empresa licitante apresentou proposta comercial identificada,
maculando assim o dispositivo no Item 5.7.1, do Edital e no artigo 24, § 5º DO DECRETO Nº
5.450/05. Por esse motivo, estando incursa na causa descrita no item 6.7, alínea “d”, deve ser
declarada sua desclassificação.
Da mesma forma, tendo a recorrida apresentado documento de qualificação
técnica que não atende ao item 7.2.2, alínea “a”, incorreu na hipótese descrita no item 7.9,
do Edital, devendo ser declarada inabilitada.

A cláusula em destaque não abre espaço para dúvidas: Uma vez constatada que a
licitante apresentou informações inverídicas no procedimento licitatório, deve ser declarada
inabilitada para o certame.
Outrossim, é impossível a execução de um certame de forma lídima e correta, sem
que seja observado o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório pela Recorrida e
demais licitantes. Este é o entendimento há muito sedimentado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe o respeito às regras
previamente estipuladas, as quais não podem ser modificadas com o certame já em
andamento” ( Agint no Resp 1620661/SC. Ministro Og Fernandes. DJe 09/08/2017).

“Outrossim, a Administração e os interessados em participar da concorrência pública têm o
dever de respeitar o que ficou consignado no edital, nada

lhe

acrescentando

ou

excluindo. No caso em testilha, reitere-se, a Comissão Especial de Licitação da SABESP
incluiu, posteriormente, documento que deveria ser juntado, como o foi, no envelope de
documentos para habilitação e adotou expediente não contemplado no instrumento
convocatório, em violação aos princípios que norteiam a licitação, como o da vinculação ao
edital e ampla Concorrência" ( Resp 1717180/SP. Ministro Herman Benjamin. DJe
13/03/2018).

Dessa forma, não cabe outra alternativa também a esta Douta Autoridade, que
não guardar observância ao instrumento convocatório e a legislação de regência, promovendo
assim a inabilitação da Recorrida.
Isso porque, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório,
como no presente caso, deve haver vinculação a elas. É o que estabelece os artigos 3º, 41 e
55, inciso XI, da Lei nº 8.666/93, in verbis:
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
(...)
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao
convite e à proposta do licitante vencedor;

O princípio da vinculação ao Instrumento Convocatório é corolário do princípio da
legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao
licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre
velando pelo princípio da competitividade.
Conforme se infere de todo o exposto e da documentação apresentada, os
atestados apresentados não comprovam atendimento ao Edital, ou seja, não demonstram a
capacidade técnica da recorrida, sendo expedidos com termos genéricos e carga incompatível
com o objeto licitado.
Ainda que se pudesse ultrapassar as exigências colacionadas ao Edital pela
própria Administração, o que se mencionada apenas pelo princípio da eventualidade, importa
ressaltar que o ateste apresentado também não se coaduna com o artigo 30, inciso II, da Lei nº
8.666/93, eis que não representam comprovação de desempenho de atividade compatíveis
com o objeto licitado em quantidades e prazos.

V-CONCLUSÕES E PEDIDOS
Diante de todo o exposto e demonstrado, requer seja o presente recurso
INTEGRALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, para que seja declarada a INABILITAÇÃO E
DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA SMEDMIX SERVIÇOS COMBINADOS EM SAÚDE EIRELLI, uma
vez que (i) referida empresa identificou sua proposta comercial e (II) deixou de atender todas
as exigências previstas no item 7.2.2, Alínea “a” do Edital, não demonstrando sob qualquer
aspecto deter a necessária e indispensável qualificação técnica para execução dos serviços
licitados.
Como consequência, ao INTEGRAL PROVIMENTO do presente recurso, para que
seja declarada vencedora a Recorrente Medicar Emergências Médicas Campinas Ltda., em

primeiro lugar, em razão de ter apresentado o menor preço para execução dos serviços
licitados, abrindo-se o envelope dos documentos de habilitação e, homologando-se o resultado
do certame com a consequente adjudicação do objeto licitado a favor da recorrente.
Termos em que
Pede deferimento,
Campinas, 26 de março de 2019.

MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS LTDA.

KAIO REGIS FERREIRA DA SILVA
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