Estado da Paraíba
Câmara Municipal de João Pessoa
Casa Napoleão Laureano
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
João Pessoa, 11/11/2014.
Ref.: Processo nº 103-3-567-000635-1/2014
Ass.: ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 04/2014
Impugnante: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
Trata-se de impugnação interposta pela empresa em referência contra os termos do Edital
do Pregão Presencial n.º 04/2014, cujo o objeto é a contratação de empresa para prestação de
serviços de operadora de Plano de Saúde, a serem executados de forma contínua, conforme
especificações e condições constantes no Edital e anexos.
1 – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
A impugnação da empresa mencionada foi realizada nos termos da Lei, observou a
tempestividade e a motivação, razão pela qual, foi conhecida por este Pregoeiro.
2- DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO, DAS ANÁLISES E RESPOSTAS.
2.1- DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA
COOPERATIVA DE TRABALHO.

“da falta de previsão editalícia quanto ao acréscimo
obrigatório de 15%”(quinze por cento) sobre o preço dos
serviços, quando a licitante tratar-se de Cooperativa de
Trabalho Médico, relativo à contribuição previdenciária de
responsabilidade da Contratante.”
Resposta: Solicitação não acatada, conforme parecer n.º216/2014 da Procuradoria Geral da
Câmara Municipal de João Pessoa.. O Edital prevê em seu item 9.2, alínea 'f', que as licitantes
deverão incluir em seus preços ofertados todos os custos que incidam diretamente no
cumprimento do fornecimento dos serviços objeto da licitação, sendo que no formulário para
proposta comercial contante no anexo V do Edital em questão, a Empresa licitante declara na
alínea “b” que “nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as
despesas com impostos, taxas, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestação dos serviços”. Sendo assim, o Edital do certame exige que todo e qualquer acréscimo do
valor final do serviço deve ser contabilizado pelas empresas interessadas na licitação, não
configurando hipótese de situação mais vantajosa para as licitantes que sejam cooperativas de
trabalho.
2.2DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NAS EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA
– VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA COMPETIÇÃO.

“ O Termo de Referência, em seu item 6.6, estipula
quantitativos mínimos de hospitais clínicas e laboratórios na
rede credenciada de atendimento do Estado da Paraíba, em
número exagerado e sem qualquer respaldo em estudo
técnico ou científico”
Resposta: Solicitação acatada parcialmente, conforme parecer da subcomissão técnica n.º
01/2014. As exigências constantes no item 6.6 alínea 'c' do Termo de Referência contestada pela
impugnante está adequada ao que dispõe o art. 30, § 6º da Lei n.º 8.666/93. No entanto, apesar de
ser pertinente tal restrição, entendemos que a exigência de apenas um hospital que atenda a
todos os procedimentos cirúrgicos, levando-se em consideração a demanda de pacientes,
demonstra-se suficiente ao atendimento integral da necessidade dos servidores e, no Estado da
Paraíba, há mais de um hospital que atenda a mencionada exigência.

2.3-
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DA EXIGÊNCIA DE LABORATÓRIOS CREDENCIADOS.

Resposta: Solicitação não acatada, conforme parecer da subcomissão técnica n.º 01/2014. O PELM
(Proficiência em Ensaios Laboratoriais) é um programa de comparação interlaboratorial de
resultados de análises qualitativas e quantitativas, aberto a todos os laboratórios da América
Latina, sendo que inúmeros laboratórios na Paraíba atendem a qualificação exigida no Edital.
2.4-

DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

“ ...as exigências editalícias de quantitativos mínimos
consubstanciadas no presente edital, apresentam sobredita
mácula, porquanto exigem que os licitantes apresentem,
na fase de habilitação, o credenciamento em número
específico..”
Resposta: Solicitação não acatada, conforme parecer n.º216/2014 da Procuradoria Geral da
Câmara Municipal de João Pessoa. Não existe tal exigência no Edital em questão. Na realidade,
entendemos que o Edital deveria ser mais específico quanto à exigência do atestado de
capacidade técnica.
3- DA DECISÃO.
Dessa forma, com fulcro no art. 11, inciso II, do Decreto 5.450/2005, este pregoeiro decide
por conhecer a impugnação interposta pela empresa HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, para,
no mérito, dar-lhe parcial provimento.
Com efeito, será alterada a redação do instrumento convocatório, quanto ao quantitativo
no atestado de capacidade técnica, exigido no item 11.3.1, bem como o item 6.6, 'a' e 'c', e nova
data de abertura será marcada.

Paulo Vasconcelos
Pregoeiro

