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Sentença

Trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecedente em Caráter Cautelar movida pelo Instituto de Neurocirurgia da

Amazônia Ocidental INAO Ltda em face do Estado de Rondônia e Neomed Atendimento Hospitalar EIRELI, na qual pretende:

a) seja realizada diligencias pela Pregoeira e equipe, após, intimando-se os Requeridos, junto ao  E. Tribunal de

Contas do Estado do Mato Grosso requerendo Cópia integral dos Processos nº 372137/2018 e 115169/2019 , especialmente o

Requerimento nº 206920/2019, para comprovar as irregularidades cometidas pela empresa, que forjou documentos para

participar em processos licitatórios daquele Estado;

b) seja realizada diligência junto aos proprietários da empresa UTISOTRAUMA Cuidados Médicos Intensivos

Especializados CNPJ nº.17.144.337/0001- 75, visando confirmar que a declaração emitida em 28 de março de 2019 foi forjada;

c) seja realizada diligência junto a empresa CLNIPREV Diagnósticos, CNPJ nº.22.079.423/0001-81, para esclarecer

se as 40 horas semanais de emissão de laudos de eletroencefalograma emitidos por Dr. Cesar Augusto Androlage

Filho(NEOMED) são realizados na forma presencial ou a distância na época da emissão do atestado de capacidade técnica, e

se realizou na CLINIPREV Diagnostico atendimento de neurologia ambulatorial e neurologia infantil, e também que forneça o

contrato de prestação de serviços com reconhecimento de assinaturas relativo ao período descrito no atestado de capacidade

técnica emitido;
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d) seja realizada diligência junto ao Hospital Santa Maria- INTERHOSPITALAR Medicos Ltda, CNPJ

nº.25.113.701/0001-68, para que forneça o contrato de prestação de serviços com reconhecimento das assinaturas e notas

fiscais relativo ao período descrito no atestado de capacidade técnica;

e) Seja realizada diligência de perícia contábil no balanço patrimonial da empresa NEOMED ATENDIMENTO

HOSPITALAR EIRELI, especialmente no DEMOSNTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO- DRE período 2017-2018,

constantes nos autos do processo nº.00362256262018-87, Pregão Eletrônico 482/2018 SIGMA/SUPEL/RO, visando comprovar

a inexistência do quantitativo de procedimentos que viesse a demonstrar sua capacidade técnica; e

f) Com o resultado das diligencias comprovando a inidoneidade dos atestados de capacidade técnica apresentados

pela NEOMED, especialmente o explicitado atestado de capacidade técnica da UTISOTRAUMA, requer seja a empresa

NEOMED, ora 2ª requerida, declarada inabilitada nos lotes: 03(item 03), Lote 06(item 07), lote 07(item 08), Lote 08( item 09),

lotes 02(item 02), Lote 05(item 06), lote 09(item 10)do pregão 482/2018 SUPEL –RO, e seja convocada a empresa próxima

colocada, para aceitar os lotes retro.

Noticia ter participado do pregão eletrônico nº 482/2018, que tem como objetivo a Contratação, pelo Estado de

Rondônia por meio da Secretaria Estadual de Saúde-SESAU/RO, de empresa especializada em serviços de Neurologia

Cirúrgica Hospitalar e Ambulatorial, Neurologia Clínica e Neurologia Pediátrica (atendimento inicial, evolução diária, cirurgias,

alta hospitalar e atendimento ambulatorial) de forma contínua, abrangendo as seguintes sub áreas: atendimento neurocirúrgico

do trauma, atendimento neurocirúrgico de média e alta complexidade (tumores, patologias vasculares, neurocirurgia pediátrica,

neurocirurgia Geral, Neurologia, coluna, etc...) pré e pós operatório, sob o sistema de comodato para os lotes/serviços de

Neurologia Cirúrgica os itens constantes no anexo I, visando atender ao Complexo Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro-HBJPII,

Hospital Infantil Cosme e Damião-HICD, Hospital de Pronto Socorro João Paulo II-HPSJPII, Policlínica Oswaldo Cruz-POC e

Complexo Hospitalar Regional de Cacoal- COHREC, por um período de 12 meses.

Relata que após etapa de lance e análise de recurso, foi habilitada a empresa NEOMED nos lotes 02, 03, 05, 06, 07,

08 e 09, sem que houvesse a devida apuração por meio de diligência dos documentos de atestado de capacitação técnica que

foi objeto de recurso, o qual foi desconsiderado.

Afirma que por meio de recurso administrativo teria apresentado provas de que os atestados de capacitação técnica

apresentado pela empresa NEOMED, oriundo de supostos serviços prestados as empresas UTISONTRAUMA e CLINIPREV

DIAGNÓSTICOS, teriam informações inverídicas, visto que os representantes de tais empresas deram informações distintas

das que constam do atestado de capacitação, o que deveria ter sido analisado pela pregoeira responsável pelo certame, visto

fortes indícios de ilicitude que geraria a desabilitação da empresa demandada, o que não ocorreu, justificando a interposição da

presente ação.

Com a inicial vieram as documentações.

Pedido liminar concedido em id. 30613630.

NEOMED apresentou pedido de reconsideração de decisão por meio da petição de id. 31362174, o qual foi indeferido

em decisão de id. 31401575.

A parte autora aditou a inicial como determinado pelo Juízo (id. 31401878), reafirmando seus fundamentos e

pretensão inicial.

Contestação apresentada por NEOMED Atendimentos Hospitalares EIRELI (id. 32347928), na qual, preliminarmente,

impugna o valor dado a causa, ilegitimidade ativa, inépcia da inicial  e, no mérito, afirma que o pedido de diligência pela parte

autora para que se apurasse a veracidade das documentações ocorreu de forma intempestiva, sendo discricionária a decisão

de diligência a ser feito pela autoridade para verificar a veracidade das documentações constantes no certame, impossibilitando

ao Judiciário a intervenção no mérito administrativo. Trata sobre a efetiva prestação de serviço de UTI para empresa UTI

Sotrauma, assim com sobre a veracidade das documentações apresentadas pela empresa CLINIPREV. Afirma que foram

apresentados diversos atestados de capacitação, que comprovam a habilitação para prosseguir no certame e contratação. Por

fim, trata sobre o princípio da presunção de inocência, requerendo que seja julgado totalmente improcedente a ação.
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O Estado de Rondônia apresenta contestação por meio da petição de id. 33059106, na qual aduz que a autora

declara que existem diversos indícios de inidoneidade nos documentos apresentados, porém, não traz material probatório que

ateste de forma cabal seus apontamentos, presumindo verdadeiras as documentações apresentadas que viabilizaram o

reconhecimento da capacidade técnica da empresa demandada. Assim, requer a improcedência dos pedidos formulados.

Réplica em id.34184650.

É o relatório. Passa-se a decisão.

I - Preliminares

1. Impugnação do Valor da Causa

Alega o Requerido que o valor do Pregão eletrônico é de R$ 22.402.302,00, (vinte e dois milhões, quatrocentos e dois

mil e trezentos e dois reais) valor esse superior dado à causa que inicialmente foi imputado em R$ 5.000,00. Requer assim a

adequação do valor dado a causa concernente ao proveito econômico pretendido.

Necessário esclarecer que em razão do cumprimento ao pedido de providencias nos autos do Agravo de instrumento

nº0803963-33.2019.822.0000 oriundo da 2ª Câmara Especial (ID.34093547,34093548), o valor dado a causa nestes autos foi

adequado ao valor dos lotes: 03(item 03), Lote 06(item 07), lote 07(item 08), Lote 08( item 09), lotes 02(item 02), Lote 05(item

06), lote 09(item 10) do Pregão 482/2018 SUPEL –RO, arrematados pela Requerida NOEMED os quais foram negociados com

a Sra. Pregoeira pelo valor total de R$ 8.019.340,80,(oito milhões, dezenove mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos)

conforme consta na ATA UNIFICADA do pregão eletrônico em comento  inclusa nestes autos ID30446249.

Desta forma, as custas judiciais complementares foram devidamente recolhidas conforme comprovante apresentado

nestes sob os ID 33134193/33134684.

Assim, não há mais nada a ser sanado em tal ponto, tendo em vista já ter ocorrido a adequação do valor da causa,

assim como recolhimento das custas complementares.

Ante o exposto, afasta-se a impugnação do valor dado a causa.

2. Ilegitimidade Ativa

A parte demandada informa que no pedido cautelar a autora afirma que pretende, quando do aditamento, requerer a

condenação da demandada em improbidade administrativa, o que não seria de competência daquela.

Cumpre mencionar que após o aditamento da inicial, a parte autora reafirmou suas pretensões cautelares, não se

manifestando em relação a responsabilização da demandada em suposto ato de improbidade administrativa, não sendo objeto

da presente demanda  analisar suposta legitimidade para pretensão.

Assim, não identifico ilegitimidade da parte autora em relação as suas pretensões, pois apenas busca que sejam

aplicadas as regras editalícias para analisar se foram preenchidas as exigências de capacidade técnica a possibilitar a

continuidade ou não da empresa demandada no certame.

Ante o exposto, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa.

3. Inépcia da inicial

Afirma a demandada que a autora apresenta pedido sem a fundamentação jurídica, estando inepta sua petição.

Como dito anteriormente, a fundamentação jurídica é justamente o cumprimento das regras editalícias, sendo a

comprovação da capacidade técnica da empresa demandada a possibilitar que a mesma prossiga no certame.
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Isso porque, caso tenha apresentada documentações forjadas, falsas, irregulares, a não comprovar sua capacidade

técnica, deverá ser inabilitada no certame.

Assim, em uma leitura dos fatos e fundamentos jurídicos, possível identificar relação intima com sua pretensão,

inexistindo inépcia a ser reconhecida.

Ante o exposto, afasta-se a preliminar de inépcia da incial.

II – Mérito

Cumpre delimitar a lide no sentido de que as acusações contra a demandada não são embasadas exclusivamente

pelo teor de uma matéria veiculada por jornal local de Mato Grosso, mas por documentos idôneos a contraditarem as

informações constantes dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa NEOMED nos autos do

procedimento licitatório deflagrado pelo Estado de Rondônia.

Primeiramente cumpre relatar que a empresa NEOMED em sua defesa afirma que a documentação nos autos

comprova sua capacidade técnica, pois demonstra a prestação dos serviços de UTI, obedecendo os itens previstos no edital

atendendo ao princípio da vinculação ao edital, cujo termo vinculam tanto a Administração quanto aos licitantes.

No entanto, verifica-se, conforme o Edital do Pregão Eletrônico 482/2018 SUPEL/RO, oriundo do processo

administrativo 00362256262018-87 (ID 30446247), que o objeto da licitação não é a prestação de serviços de UTI, como afirma

a empresa NEOMED, e sim a Contratação pelo Estado de Rondônia, por meio da Secretaria Estadual de Saúde-SESAU/RO,

de empresa especializada em serviços de Neurologia Cirúrgica Hospitalar e Ambulatorial, Neurologia Clínica e Neurologia

Pediátrica (atendimento inicial, evolução diária, cirurgias, alta hospitalar e atendimento ambulatorial) de forma contínua,

abrangendo as seguintes sub áreas: atendimento neurocirúrgico do trauma, atendimento neurocirúrgico de média e alta

complexidade (tumores, patologias vasculares, neurocirurgia pediátrica, neurocirurgia Geral, Neurologia, coluna, etc...) pré e

pós operatório, sob o sistema de comodato para os lotes/serviços de Neurologia Cirúrgica os itens constantes no anexo I,

visando atender ao Complexo Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro-HBJPII, Hospital Infantil Cosme e Damião-HICD, Hospital de

Pronto Socorro João Paulo II-HPSJPII, Policlínica Oswaldo Cruz-POC e Complexo Hospitalar Regional de Cacoal- COHREC,

por um período de 12 meses.

Percebe-se, ainda, que a empresa vencedora de grande parte dos lotes do pregão, empresa NEOMED, apresentou

atestado de capacidade técnica emitido pela empresa UTISOTRAUMA, com indícios de irregularidade, sendo o mesmo que

teria sido utilizado no Pregão do Mato Grosso, onde foi constatada tal irregularidade, conforme documentações acostadas em

id. 30446250.

Quando a UTISOTRAUMA, emissora do atestado de capacidade técnica supra, foi questionada pela empresa

Proativo, os próprios sócios afirmaram que o atestado é inválido, sendo que foi emitido apenas para a demandada utiliza-lo em

seu currículo, mas não para tentar habilitação em procedimento licitatório, sendo que as informações constantes no atestado

são totalmente distintas da realidade na prestação dos serviços pela empresa NEOMED, a qual nunca trabalhou por 2.461

horas mensais em favor da atestante, mas apenas 60 horas (id. 30447052), o que seria incompatível com as exigências do

edital do pregão eletrônico nº 482/2018.

Mesmo apresentando recurso com tais informações e provas, ao invés da Sra. Pregoeira diligenciar junto aos próprios

emitentes do atestado da UTISOTRAUMA, bem como diligenciar ao E. Tribunal de Contas do Mato Grosso para averiguar a

existência da discussão sobre o atestado de capacidade Técnica da UTISOTRAUMA, a Sra. Pregoeira se resumiu em

questionar apenas o interessado NEOMED, que enviou o processo pela metade e da forma que lhe favorecia, deixando de

buscar a verdade real, competência essa inafastável diante dos indícios de afirmação falsa apontados no documento que a

licitante NEOMED utilizou para sua habilitação.

A acusação que recai sobre a empresa NEOMED é bastante grave, e encontra-se substanciada por forte acervo

probatório a conferir plausibilidade jurídica à denúncia, de modo a revelar ser medida de prudência à autoridade diligenciar no

sentido de apurar as supostas irregularidades, observando a moralidade, probidade administrativa e o princípio da isonomia

entre as partes.
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O art. 3º da Lei nº 8.666/93 prevê a observância dos princípios da , legalidade, impessoalidade, isonomia moralidade

, igualdade, publicidade, , vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e demaisprobidade administrativa

correlatos.

Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da Administração ao edital que regulamenta o certame

licitatório. Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal,

que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege o processo

licitatório.

Ao contrário dos particulares, que dispõem de ampla liberdade quando pretendem adquirir, alienar, locar bens,

contratar a execução de obras e serviços, o Poder Público, para fazê-lo, necessita adotar um procedimento preliminar

rigorosamente determinado, preestabelecido em lei e de acordo com os comandos constitucionais pertinentes (inciso, XXI, art.

37 da CF/88).

Por força dos princípios da moralidade pública, prevenção, precaução, legalidade e indisponibilidade do interesse

público, o administrador público - que deve se nortear por tais princípios – deve seguir em suas contratações as normas de

regência, sob pena de se tornarem inócuas as contratações efetuadas pela Administração.

Nesse sentido, o seu atuar ocorre com esteio nas regras editalícias e toda a normativa própria do certame licitatório,

que no caso do administrador público, possuem uma incidência majorada em face da legalidade cerrada.

No entanto, não se pode afastar que apesar de apresentadas documentações que vinculam as regras do edital,

caso  sejam identificados indícios de irregularidade em sua confecção, deverá o agente público diligenciar  para que o

procedimento cumpra com a probidade administrativa e moralidade, sendo também basilares dos processos licitatórios.

A realização de diligência e seu fundamento jurídico decorrem diretamente da faculdade prevista no § 3º do art. 48 da

Lei nº 8.666/93. Assim, o fato de o edital não ter previsto ou regulado a diligência, bem como as condições a serem observadas

para sua realização, não é razão suficiente para impedir o agente público de realizá-la.

A finalidade da diligência é possibilitar que o pregoeiro, a comissão ou a autoridade competente possam reunir todas

as informações necessárias a fim de que possa tomar a melhor decisão, isto é, a mais segura e adequada. Com isso, sempre

que se entender necessário esclarecer ou complementar dados e informações, deverá ser determinada a diligência em

qualquer fase ou etapa da licitação.

Assim, havendo indícios de irregularidade na confecção da documentação que habilitou a empresa a prosseguir no

certame, o que foi informado pela autora, prudente seria a realização de diligências para apurar o fatídico, a possibilitar

contratação legítima da empresa vencedora, com base nos princípios da probidade e moralidade administrativa.

Dispositivo:

Ante o exposto, , para condenar o Estado de Rondônia a:julga-se procedente a ação

a) realizar diligencias por meio da Pregoeira e equipe, após, intimando-se os Requeridos, junto ao  E. Tribunal de

Contas do Estado do Mato Grosso requerendo Cópia integral dos Processos nº 372137/2018 e 115169/2019 , especialmente o

Requerimento nº 206920/2019, para comprovar as irregularidades cometidas pela empresa, que forjou documentos para

participar em processos licitatórios daquele Estado;

b) realizar diligência por meio da Pregoeira e equipe junto aos proprietários da empresa UTISOTRAUMA Cuidados

Médicos Intensivos Especializados CNPJ nº.17.144.337/0001- 75, visando confirmar que a declaração emitida em 28 de março

de 2019 foi forjada;

c) realizar diligência por meio da  Pregoeira e equipe junto a empresa CLNIPREV Diagnósticos, CNPJ

nº.22.079.423/0001-81, para esclarecer se as 40 horas semanais de emissão de laudos de eletroencefalograma emitidos por

Dr. Cesar Augusto Androlage Filho(NEOMED) são realizados na forma presencial ou a distância na época da emissão do

atestado de capacidade técnica, e se realizou na CLINIPREV Diagnostico atendimento de neurologia ambulatorial e neurologia
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infantil, e também que forneça o contrato de prestação de serviços com reconhecimento de assinaturas relativo ao período

descrito no atestado de capacidade técnica emitido;

d) realizar diligência por meio da Pregoeira e equipe junto ao Hospital Santa Maria- INTERHOSPITALAR Medicos

Ltda, CNPJ nº.25.113.701/0001-68, para que forneça o contrato de prestação de serviços com reconhecimento das assinaturas

e notas fiscais relativo ao período descrito no atestado de capacidade técnica;

e) realizar, por meio da  Pregoeira e equipe, perícia contábil no balanço patrimonial da empresa NEOMED

ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI, especialmente no DEMOSNTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO- DRE

período 2017-2018, constantes nos autos do processo nº.00362256262018-87, Pregão Eletrônico 482/2018

SIGMA/SUPEL/RO, visando comprovar a inexistência do quantitativo de procedimentos que viesse a demonstrar sua

capacidade técnica; e

f) com o resultado das diligencias, comprovada a inidoneidade dos atestados de capacidade técnica apresentados

pela NEOMED, seja esta declarada inabilitada nos lotes: 03(item 03), Lote 06(item 07), lote 07(item 08), Lote 08( item 09), lotes

02(item 02), Lote 05(item 06), lote 09(item 10) do pregão 482/2018 SUPEL –RO, e por consequência, seja convocada a

empresa próxima colocada, para aceitar os lotes retro. Do contrária, inexistindo a inidoneidade dos atestados de capacidade

técnica apresentados pela NEOMED, seja dado prosseguimento do processo licitatório para contratação desta.

Resolve-se o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas de lei, as quais deverão ser ressarcidas à autora. Honorários advocatícios pelos sucumbentes, os quais arbitro

em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, III, do CPC, devendo cada demandado arcar com 50% do valor a ser

apurado em cumprimento de sentença.

Sentença sujeita a remessa necessária, tendo em vista o valor dado à ação. Oportunamente remetam-se ao e. TJRO.

Vindo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões e remetam-se ao e. TJRO.

Publique-se e registre-se eletronicamente. Intimem-se.

 

 

Porto Velho ,   .4 de fevereiro de 2020

Inês Moreira da Costa 

 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
 Avenida Pinheiro Machado, nº 777, Bairro Olaria, CEP 76801-235, Porto Velho, - de 685 a 1147 - lado

 ímpar
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