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Pronomed Clinica Médica Ltda
AO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Avenida Prefeito Faria Lima, 340, Parque Itália, Campinas/SP, CEP: 13.036-902
Ref.: Edital de Pregão Presencial nº 19/2019 | Processo 746/2019

A PRONOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA., sociedade empresária limitada, com
sede na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1065, Jardim Planalto,
Campinas/SP, CEP 13.092-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.051.145/0001-

60, neste ato representada na forma de seu contrato social (a “DaVita
Campinas”), ora impugnante, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria,
com fulcro no item 2.1 do Edital de Pregão Presencial n° 19/2019 (o “Edital”),
apresentar PEDIDOS DE IMPUGNAÇÕES e ESCLARECIMENTOS, pelos fatos e
razões expostos a seguir:

1. DA TEMPESTIVIDADE

Conforme previsto no artigo 12 do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000,
no artigo 18 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e no item 2.1 do Edital,
as impugnações e esclarecimentos ao Edital devem ser manifestados até o
segundo dia útil antes da data fixada para recebimento das propostas,

Uma vez que a referida abertura das propostas está prevista para o dia
08/04/2021, resta claro que a presente impugnação é tempestiva.

2. DOS FATOS
Houve a publicação do Edital com a realização do certame prevista para o dia
08/04/2021, tendo o Pregão a que se refere como objeto a contratação de
empresa para prestação de serviços médicos especializados na área de
Nefrologia E Terapia Renal Substitutiva Móvel, com fornecimento de
equipamentos e insumos específicos para realização de sessões de Hemodiálise
e Diálise Peritoneal, bem como equipe multidisciplinar de apoio técnico
capacitada, garantindo, ainda, realização de consultas ambulatoriais em
Nefrologia e interconsultas em Nefrologia para pacientes nas unidades de
internação ou em observação no Pronto-Socorro, dando suporte e
acompanhamento aos mesmos.
Ocorre que foram detectadas discrepâncias/dúvidas em relação aos pontos a
seguir expostos.
3. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:
(3.1.) Especificação do Objeto da Contratação no Termo de Referência
No Termo de Referência (o “TR”) anexo ao Edital, mais especificamente em seu
item 1, que trata do objeto da contratação, é especificada somente a modalidade
dialítica de Hemodiálise, assim como na Proposta de Preço. Todavia, no item 3.3
do TR, menciona-se outra modalidade dialítica, a diálise peritoneal, bem como
outras modalidades de hemodiálise, a hemofiltração e hemodiafiltração.
Vale ressaltar que as terapias descritas são diferenciadas na operação com

Vale ressaltar que as terapias descritas são diferenciadas na operação, com
materiais e custos diferenciados e divergem da especificação única do objeto
Hemodiálise.
Portanto, para clareza da contratação, bem como da disputa do certame, urge
que os serviços dialíticos sejam especificados separadamente com as
quantidades estimadas para cada serviço, dada a diferenciação deles na
execução, motivo pelo qual impugna-se edital.

(3.2.) Do Procedimento de Acesso Venoso
O item 3.8 do TR dispõe que
3.8. Cabe ao médico Nefrologista da empresa a instalação da via de acesso
venoso exclusiva para realização do procedimento dialítico à beira do leito, salvo
os casos em que o paciente seja portador de injúria renal crônica e já realize
tratamento dialítico prévio, portanto apresentando via de acesso para o
tratamento dialítico confeccionada em outro serviço. A manutenção da via de
acesso para realização do procedimento dialítico à beira do leito será de
responsabilidade tanto do serviço dialisador, quanto do hospital. (grifo nosso)
Considerando que a definição do acesso ao tratamento deve ser prerrogativa do
médico nefrologista responsável, esta impugnante entende que a Contratante, ao
definir que a Contratada, obrigatoriamente, deve utilizar o acesso pré-existente
de pacientes não é razoável, principalmente por motivo de preservação das
fístulas arteriovenosa para hemodiálise (FAVs) e/ou dos acessos peritoneais.
Deste modo, impugna-se o Edital de modo a excluir o trecho referente à
obrigatoriedade disposta acima.

(3.3.) Especificação quanto aos Materiais de Uso Comum
Verificou-se que o TR, em seu item 6.1.9, estabelece de maneira genérica que
“não serão de responsabilidade da CONTRATADA os materiais de uso comum do
setor, materiais de consumo, medicamentos e demais insumos necessários ao
atendimento dos pacientes internados, somente os materiais e soluções
relacionados à diálise”.
A DaVita Campinas entende que todos os materiais a serem utilizados na
prestação dos serviços objeto da contratação impactam na elaboração da
proposta e, consequentemente, na disputa do certame.
Assim, pede-se esclarecimentos quanto a esses materiais, impugnando-se o
edital para que haja uma definição com maior clareza dos materiais de uso
comum que serão cedidos pela Contratante no âmbito do contrato (exemplo:
descartáveis, equipos de soro, soro fisiológico, uso de bandejas de punção e de
curativos, necessários nos procedimentos, etc.), em atendimento aos princípios

de igualdade e vinculação ao instrumento convocatório que norteiam os
processos licitatórios (art. 3º da Lei 8.666/93).

(3.4.) Da Qualificação Econômico-Financeira
O Instrumento convocatório, que serve para o andamento de todo o certame,
apresenta exigência que restringe sobremaneira a licitação, merecendo a devida
correção por esta ilustre Comissão, especificamente quanto ao Item 11.8.2.4,
que versa sobre a comprovação da boa situação econômico-financeira da
empresa, quanto à exigência de comprovação do índice de Liquidez Corrente em
seu Balanço Patrimonial.
Ocorre que esta impugnante entende que a utilização exclusiva do índice de
Liquidez Corrente, excluindo a alternativa de comprovação de boa situação
financeira através de Capital Social mínimo, compromete os princípios da livre
concorrência, isonomia, competitividade e razoabilidade.
Ressaltamos que, no artigo 31 da Lei 8.666/93, a “boa situação financeira”
poderá ser apurada, além dos índices (§§ 1º e 5º), por outras formas de
avaliação, tais como o previsto na alínea “d” Capital Social (§ 2º).
Tal disposição legal visa garantir a obediência aos princípios da licitação, uma
vez que estabelece como exigência para comprovar a boa situação econômicofinanceira a apresentação, alternativamente, dos índices ou Capital Social de
10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação, preservando assim a
competitividade do certame.
Isso porque a comprovação de Capital Social de 10% (dez por cento) do valor
estimado para a contratação, da mesma forma do índice de liquidez, é suficiente
a comprovar a situação financeira capaz de executar o contrato.

Verifica-se, portanto, que a restrição a comprovação da boa saúde financeira das
Licitantes somente através dos índices foge às regras estabelecidas nas normas
vigentes sobre licitações públicas, principalmente no que tange aos princípios da
administração.
O processo licitatório deve caracterizar-se como um processo competitivo
direcionado a dois objetivos a serem perseguidos: (i) selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração; e (ii) assegurar aos possíveis interessados
tratamento isonômico.

É sabido que a jurisprudência dos Tribunais de Contas é no sentido de existem
outros critérios indicativos do equilíbrio financeiro das licitantes, dentre os quais
o capital social e a garantia de participação, também chamada de garantia de
proposta nos limites permitidos pela legislação pertinente

proposta, nos limites permitidos pela legislação pertinente.
Para efeito de habilitação, considerados os riscos para Administração, é usual,
impor à Licitante que apresentar resultado econômico-financeiro em desacordo
com o índice estabelecido no Edital, que comprove capital mínimo ou patrimônio
líquido mínimo de até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, ou
ainda, que preste garantia de até 1% (um por cento) do valor estimado da
contratação.
Sabe-se que a jurisprudência dos tribunais firmada nesse sentido, em especial a
do Tribunal de Contas da União, é a de que o gestor responsável por licitações
públicas deve ampliar o universo de licitantes, incentivar a competitividade do
certame e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Os princípios que regem a Administração Pública são cristalinos ao vedarem
qualquer restrição irregular ao caráter competitivo do certame, como se observa
no presente caso. Nesse sentido, dispõe o texto constitucional, em seu artigo 37,
inciso XXI que a administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios
da legalidade, impessoalidade e moralidade, assegurando, inclusive, igualdade
de condições a todos os concorrentes.
A mesma matriz constitucional foi contemplada na Lei 8.666/93, em seu art. 3º.
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. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de
2010)
É certo que a administração deve tomar cautelas necessárias para a contratação
daquela empresa que tenha as melhores condições para o atendimento objeto
do contrato, mas a severidade com tais exigências pode levar a administração,
inadvertidamente, a estabelecer critérios tão rígidos que direcionem a
contratação a contratação de uma determinada empresa.
Diante do exposto, a exigência do cumprimento do índice contábil na forma
exigida no Edital mostra-se uma afronta àquilo que dispõe literalmente a
legislação pátria, bem como dos princípios da isonomia, competitividade e busca
pela proposta mais vantajosa, razão pela qual deve ser alterado o Edital
convocatório ora impugnado, de forma a se exigir dos licitantes que apresentem
índice econômico ou capital social de até 10% (dez por cento) do valor global do
lote, ou ainda, garantia de até 1% (um por cento) do valor estimado da
contratação.

4. DOS PEDIDOS
Em face do exposto, a DaVita Campinas requer:
1. O recebimento da presente impugnação e pedido de esclarecimentos;
2. Que a impugnação com pedido de esclarecimentos seja julgada procedente;
3. Que o Edital impugnado seja alterado de forma a sanar as discrepâncias e
irregularidades apontadas;
4. A republicação do Edital, sanado dos vícios apontado, reabrindo-se o prazo
inicialmente previsto, conforme previsto no item 2.3 do Edital e § 4º, do art. 21,
da Lei nº 8666/93.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas/SP, 06 de abril de 2021.
Pronomed Clinica Medica Ltda
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