
 

 

 

 

 

 

  

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO nº 1 

Pregão Eletrônico nº 20/2016 

1. IMPUGNANTES 

As seguintes empresas apresentaram, tempestivamente, pedidos de impugnação ao referido Edital: 

AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (doravante Amil), pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o nº 29.309.127/0001-79, com endereço à Av. Brasil, 703, Jd. América, São Paulo-SP. 

BONSAGLIA ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. (doravante Bonsaglia), pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ do MF sob nº 07.955.239/0001-64, com endereço à Rua Nestor Pestana, nº 101, Piso 

Superior, Consolação, São Paulo-SP. 

2. DAS ALEGAÇÕES DAS EMPRESAS 

As empresas supramencionadas apresentaram seus pedidos de impugnação ao referido Pregão 

Eletrônico em consonância com o disposto nos itens 4.2 e 4.3 do Edital, respaldado pelo disposto no art. 18, do 

Decreto nº 5.450/2005. As alegações giram em torno dos seguintes pontos:  

a) Da exigência de número mínimo de recursos credenciados: 

 A empresa Amil contesta a exigência da quantidade de maternidades credenciadas, considerando 

demasiada e fora da realidade do mercado a comprovação de no mínimo 12 hospitais que contenham este 

recurso, alegando que esta especificação não é atendida pela maioria do Planos Básicos existentes. Desta 

maneira, a exigência imposta no Edital restringe a competitividade, ressaltando ainda que o atendimento de tal 

quantitativo somente poderia ser atendido por uma única operadora, o que denota direcionamento do 

certame.  

b) Da exigência de rede assistencial: 

A empresa Bonsaglia questiona a quantidade mínima de hospitais que o plano deverá contemplar em 

sua rede credenciada e que obrigatoriamente devem estar entre as unidades elencadas em lista do Edital. 

Embasado pelo Acórdão nº 1287/2011 – TCU – Plenário, afirma a abusividade do rol taxativo de rede 

credenciada, e aponta que a Administração pode determinar as características gerais do recurso hospitalar que 

desejam, porém, não podem nominá-los.  

 Ademais, alega que a quantidade de hospitais exigidos para algumas regiões de São Paulo é impossível 

de ser oferecida. Comparativamente à rede obrigatória exigida para São Paulo, argumenta que não é possível 



 

 

 

 

 

 

  

compreender tamanha exigência em atendimento de recursos hospitalares para a região da Grande ABC, visto 

que há uma pequena massa de funcionários alocados na região, contrapondo com o número de funcionários 

que estão alocados em São Paulo. Assim, solicita a reconsideração das exigências quantitativas exigidas para a 

o Lote 1 - Grande ABC, a fim de ampliar a disputa.  

c) Dos Atestados de Capacidade Técnica: 

 Ambos os pedidos de impugnação contemplam apontamento acerca da exigência da cláusula 13.6.3 e 

seguintes do Edital, que assim consignam: 

“13.6.3 Comprovar na proposta a sua capacidade e experiência na realização de Programas de 

Prevenção à Doença e Educação à Saúde. A comprovação se dará na forma de documentação interna, 

que deverá incluir o detalhamento do programa, material de divulgação, dados financeiros, 

acompanhamento de resultados e lista de empresas clientes. Além da documentação interna, cada 

programa deverá ser comprovado através da apresentação de atestado(s) de pessoas jurídicas, de 

direito público ou privado, cujos planos de saúde e contratos de prestação de serviços com a licitante 

incluam os referidos programas, devendo constar dos mesmos o seguinte:  

13.6.3.1 Nome ou razão social e endereço completo do emitente;  

13.6.3.2 Nome ou razão social da empresa que coordenou o Programa;  

13.6.3.3 Especificação do Programa realizado, incluindo os tipos de doenças abrangidos pelo 

programa;  

13.6.3.4  Número de pessoas abrangidas pelo programa; 

13.6.3.5  Assinatura e identificação do emitente (nome legível, cargo ou função);  

13.6.3.6 Local e data da realização dos serviços e da emissão do atestado de capacidade 

técnica.” 

 

 Evocando o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, que prevê que as exigências de 

qualificação técnica e econômica somente podem ser feitas quando forem indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações, como também entendimentos do TCU, as empresas alegam que devem ser 

exigidos atestados somente relacionados ao núcleo do objeto da licitação. A exigência é considerada restritiva, 

ilegítima e inconstitucional.  

Outra alegação é a de que os referidos atestados contemplam informações confidenciais das 

empresas clientes e que o serviço é de característica secundária e implícita da própria prestação de serviços, 

realizado habitualmente pelas empresas do nicho de planos de saúde a gim de controle de 

sinistralidade/gestão do contrato.  

d) Das variações máximas toleradas para os planos opcionais: 



 

 

 

 

 

 

  

As empresas alegam que o percentual máximo de variação aceitável para os planos opcionais 

em relação ao plano básico não prescindem de avaliação atuarial, não existindo no mercado de planos de 

saúde base técnica legal ou científica que permita a adoção das variações consignadas em Edital.  

O estabelecimento de tais percentuais poderia resultar contratação antieconômica pela 

Administração, que ao vincular o preço dos planos opcionais ao preço do plano básico, faria com que os lances 

para o plano básico fossem sobretaxados, como uma resposta das licitantes para não terem prejuízo com os 

planos superiores.  

Ainda, refere que a exigência desrespeita o art. 40, inciso X da Lei 8666/93, aludindo que a 

exigência de tais percentuais se configura como uma estipulação de valores mínimos, prática proibida pela 

cláusula referida. É solicitada a exclusão dos percentuais constantes no Edital, por uma das empresas, e outra 

solicita que sejam considerados meramente estimativos de maneira que não sejam vinculados com a 

formulação da proposta de preços. 

3. CONSIDERAÇÕES 

a) Da exigência do número mínimo de recursos credenciados: 

A respeito da exigência de 12 hospitais que tenham recurso de maternidade credenciado 

dentre a lista de hospitais enumerados em Edital, após consulta à área técnica verificamos que tal condição foi 

solicitada a fim de assegurar ao beneficiário a opção de escolha entre prestadores de padrão equivalente em 

todas as regiões abrangidas pelo edital. Segundo a área técnica, atualmente existem sérias dificuldades de 

atendimento aos usuários devido os requisitos limitados do resultado do último certame homologado para o 

mesmo objeto. 

O presente Edital, inclusive as exigências técnicas nele constantes, foi elaborado de acordo 

com o pedido de orçamento encaminhado às prestadoras de serviços do setor. As condições técnicas, 

constantes no pedido de cotação, para o qual 3 empresas forneceram orçamento, são as mesmas que 

constituem o Edital ora impugnado. Houve apenas uma única empresa que apresentou apontamento quanto à 

rede credenciada obrigatória alegando não atendimento junto ao Hospital Edmundo de Vasconcelos e ao 

Hospital Beneficência Portuguesa. Os representantes que forneceram orçamentos para planos de saúde da 

Unimed Seguros e da Amil, cujas propostas formam o mapa de preços, não apresentaram ressalvas quando à 

exigência de rede credenciada constante no pedido.  

Assim, considerando que a fase interna de cotação é a melhor medida para avaliar se as 

características do objeto desejado estão corretamente descritas e estão dentro da realidade dos serviços 



 

 

 

 

 

 

  

prestados no mercado, este Edital seguiu as condições de prestação de serviços para o qual obteve retorno 

positivo, de forma a não consignar exigências que não poderiam ser atendidas por no mínimo 3 empresas. Na 

fase de pesquisa junto à prestadoras de serviço do setor não foram feitas ressalvas a respeito da quantidade de 

recursos de maternidade, por nenhuma das três operadoras consultadas. Em caminho oposto à alegação da 

impugnação apresentada, e que não foi acompanhada de comprovação documental, a fase de cotação nos 

mostra que não há evidências de que apenas uma empresa consegue atender tal exigência. Pelo mapa de 

preços obtido, pelo menos três empresas teriam possibilidade de atender às condições do Edital ora 

impugnado. 

A despeito disso, a questão foi reconsiderada pela área técnica e após a reanálise julgou que, 

por não ser um recurso tão requisitado quando comparado aos recursos de pronto socorro e internação, a 

quantidade de maternidade a ser exigida dentre as entidades listadas pode ser a mesma do Edital anterior, 

visto também que na ocasião de abertura da sessão regida por aquele instrumento convocatório, acudiram 3 

interessados em prestar o objeto. Assim, houve concordância reduzir para 8 a quantidade de recursos 

obrigatórios de maternidade dentre a lista de entidades.                                                                                                                                                                                                                                   

b) Da exigência de rede assistencial: 

Ao alegar abusiva a exigência de que o plano de saúde contemple um número mínimo de 

hospitais dentre uma lista, a empresa Bonsaglia respalda esta alegação predominantemente sobre o Acórdão 

nº 1287/2011 – TCU – Plenário, reproduzindo integralmente seu conteúdo no pedido de impugnação, dando 

como ilegal a exigência feita em Edital. Nas palavras da empresa: 

“Ressaltamos que nos permitimos à colocação desse acórdão na íntegra, por tratar-se de verdadeira 

aula de Direito Administrativo no campo das licitações cujo conteúdo integral deve ser apreciado para 

entender-se a dimensão da decisão e que expressa a preocupação do PLENÁRIO do TCU, alinhado com o 

da PROMOTORIA PÚBLICA acerca da abusividade de rol taxativo de rede credenciada o que, repisamos, 

não foi solicitado no pedido de apreciação objeto de tal acórdão, ou seja, tal vicio foi percebido e 

combatido de ofício, “extra petita” pelo TCU.” 

Tal jurisprudência seria totalmente acatada por este órgão, salvo não existisse jurisprudência 

mais recente, proferida em acórdão de 2013, pelo mesmo tribunal de contas, modificando o entendimento de 

2011. À exemplo, tomo a liberdade de também reproduzir na íntegra o Acórdão nº 2535/2013 – TCU – 

Plenário: 

“GRUPO I – CLASSE VII – Plenário 
TC 007.580/2013-4 
Natureza: Representação. 
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região/SP. 



 

 

 

 

 

 

  

Interessada: Bonsaglia Assessoria e Corretora de Seguros. 
Advogado constituído nos autos: não há. 
 
Sumário: REPRESENTAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERAR PLANO OU SEGURO PRIVADO 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NÃO-CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 

 
RELATÓRIO 

 
 Transcrevo, a seguir, a derradeira instrução de AUFC da Secex/SP, que recebeu a anuência do 
escalão dirigente daquela unidade técnica (peças 16/18): 
 
  “INTRODUÇÃO 
 

Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região relacionadas ao Pregão Presencial nº 015/2013, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa para operar Plano ou Seguro Privado de Assistência à Saúde por 
meio de rede credenciada, destinado aos magistrados e servidores ativos e inativos do TRT- 2ª Região e 
seus respectivos dependentes e agregados, bem como pensionistas. 

 
HISTÓRICO 
Em 20/3/2013 a empresa Bonsaglia Assessoria e Corretora de Seguros Ltda. impetrou 

representação nesta corte contra o Pregão Presencial nº 015/2013 do TRT/2ª Região em face de 
supostas irregularidades constantes no referido pregão. O problema seria o Anexo A – item 8 – 
Especificação do objeto, o qual determinava que para participação no certame, as licitantes deveriam 
obrigatoriamente apresentar, para cada um dos planos, no mínimo os hospitais relacionados no edital 
(peça 1). 

Tal fato, segundo o representante, criou óbice à realização da disputa, uma vez que 
estabeleceu requisito quanto ao credenciamento mínimo de hospitais, mostrando-se assim ofensivo ao 
princípio da competitividade. 

Embasado pelo entendimento do TCU presente no Acórdão 1287/2011-TCU-Plenário, o 
representante argumentou que deveria estar previsto no edital a possibilidade de a licitante apresentar 
hospitais diversos daqueles indicados, desde que o substituto prestasse serviços equivalentes em 
qualidade referente ao substituído, sem afetar a qualidade dos serviços. 

Em instrução datada de 25/3/2013 foi analisado o pedido do representante e a unidade 
técnica entendeu que, por estarem presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, fumus 
bonis iuri e periculum in mora, esta deveria ser concedida (peças 5/7). 

Foi proposta, ainda, a oitiva do responsável do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 
visando estabelecer o contraditório. 

O Exmo Ministro-Relator Aroldo Cedraz, em despacho proferido em 2/4/2013, contudo, 
discordou da proposta da unidade técnica pelas razões apresentadas abaixo (peça 8): 

Averbo não ter encontrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nenhuma 
norma que definisse critérios objetivos para a definição prática de “hospitais de nível equivalente”. 

(...) 
a anomia na definição de “hospital de nível equivalente” levaria à inevitável possibilidade 

de que a licitação não chegue a seu final, isso porque a Administração e os licitantes caminharão pelo 
terreno da indeterminação, não havendo critério objetivo para dizer acerca da “equivalência” ou “não 
equivalência” entre eles. A cada hospital dito equivalente pode haver uma impugnação. 

O Mnistro-Relator acrescentou, ainda, que a contratação de um plano de saúde, cuja rede 
credenciada não atendesse aos destinatários finais do plano não poderia ser considerada a proposta 
mais vantajosa. 

Outro ponto discutível seria considerar as regras limitadoras, pois, para participar da 
licitação, bastava que a operadora de planos de saúde credenciasse em sua carteira os hospitais listados 
no edital. 

Ressaltou, também, que o Acórdão nº 1.287/2011-TCU-Plenário analisou a matéria de 
maneira superficial em função do objeto do processo. 

Ademais, segundo o Ministro-Relator, não havia no processo elementos para conceder a 
cautelar em função do periculum in mora e, não seria possível afirmar que “a concessão da cautelar não 
colocaria em risco a prestação de cobertura à saúde do servidor e de sua família, um direito 
fundamental”. 

Em conclusão, o Exmo Ministro-Relator determinou a oitiva prévia do Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região, in verbis: 

I – determinar, preliminarmente e nos termos do § 3º do art. 276 do Regimento Interno do 
TCU, a oitiva do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para que, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, pronuncie-se sobre os fatos apontados pela Secex/SP, notadamente acerca das 
seguintes ocorrências, apontadas na presente Representação, em face da existência de supostas 



 

 

 

 

 

 

  

irregularidades no Edital do Pregão Presencial nº 015/2013, promovida pela Coordenadoria de Compras 
e Licitações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa para operar Plano ou Seguro Privado de Assistência à Saúde por meio de rede credenciada, 
destinado aos magistrados e servidores ativos e inativos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
e seus respectivos dependentes, agregados, e pensionistas: 

a) exigência prevista no item 8, e subitens 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, e 8.3, do Anexo A do Edital, 
de constar, para cada um dos planos, no mínimo os hospitais, clínicas e laboratórios de credenciamento 
obrigatório indicados nas listas dos subitens 8.1.4 a 8.2.2.4, sem possibilidade de os licitantes 
apresentarem rede credenciada composta por outros hospitais de nível equivalente ou superior aos 
descritos nos referidos subitens, contrariando o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, o qual veda aos 
agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, caracterizando restrição à 
competitividade e direcionamento do objeto; 

II – dar ciência desta deliberação ao Representante 
Assim, em 4/4/2013, por meio do Ofício 0625/2013-TCU/Secex/SP, foi feita oitiva ao 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP, na pessoa de seu representante legal, para que se 
pronunciasse quanto às supostas irregularidades apontadas (peça 10). 

Em 12/4/2013, por meio do Ofício 009/2013, o TRT/2ª Região prestou as informações 
solicitadas (peça 14). 

Ocorre que no dia 2/4/2012, o representante anexou informações adicionais ao processo, 
informando que o Pregão 015/2013 havia fracassado e que um novo pregão havia sido realizado com o 
mesmo objeto. Ele solicitou que as mesmas irregularidades fossem analisadas no novo pregão, o Pregão 
025/2013 (peça 9). 

Diante da solicitação do representante, esta Secretaria efetuou contato telefônico com o 
TRT/2ª Região, questionando se eles gostariam de juntar informações complementares. Assim, em 
19/4/2013, o TRT/2ª Região encaminhou informações adicionais, por meio do Ofício nº 010/2013, sobre 
o Pregão 025/2013 (peça 15). 

 
RESPOSTA À OITIVA 
Segundo informação prestada no dia 12/4/2013 (peça 10), o TRT/2ª Região informou que o 

Pregão 015/2013 foi revogado e que nova licitação teria sido promovida em 27/3/2013. No novo edital 
foram feitas alterações que modificaram as exigências sobre os hospitais credenciados (peça 14). 

Posteriormente, após ser informado sobre a requisição da empresa que as mesmas 
irregularidades fossem analisadas no exame do Pregão 025/2013, o TRT/2ª Região encaminhou 
informações adicionais por meio do Ofício nº 010/2013, de 17/4/2013. 

Segundo as novas informações, o edital do Pregão 025/2013 passou a exigir para o plano 
básico, contemplando atendimentos de urgência, emergência e internações, um mínimo de 12 (doze) 
hospitais, nominando tão somente 7 (sete) como obrigatórios, enquanto o pregão revogado trazia como 
exigência uma relação obrigatória de 14 (catorze) hospitais para a cidade de São Paulo. 

Também para as microrregiões de Osasco, Guarulhos, Mogi das Cruzes, ABCD e Baixada 
Santista o novo edital contemplou alterações nesse sentido. 

Assim, foi realizado o novo pregão na data prevista, no qual participaram as mesmas 
empresas do anterior, Amil e Notre Dame Seguradora S/A. A empresa Notre Dame sagrou-se vencedora. 

 
EXAME TÉCNICO 
O representante questionou as exigências constantes no item 8, e subitens 8.1, 8.2, 8.2.1, 

8.2.2, e 8.3, do Anexo A do Edital, de constar, para cada um dos planos, no mínimo os hospitais, clínicas 
e laboratórios de credenciamento obrigatório indicados nas listas dos subitens 8.1.4 a 8.2.2.4, sem 
possibilidade de os licitantes apresentarem rede credenciada composta por outros hospitais de nível 
equivalente ou superior. 

Conforme ressaltado pelo TRT/2ª Região, os itens questionados tiveram ligeira alteração 
no Edital 025/2013, o qual foi publicado em substituição ao Edital 15/2013. 

Abaixo apresentaremos uma tabela demonstrando os pontos que foram alterados no novo 
edital no que se refere ao Plano Básico. 
  

PREGÃO 015/2013 PREGÃO 025/2013 

  

PLANO BÁSICO 

CIDADE DE SÃO PAULO 

Hospital Santa Isabel Hospital Santa Isabel 

Hospital nº Srª de Lourdes Hospital 9 de Julho 

Hospital Santa Paula Hospital São Camilo (Unidades Pompéia, 
Santana e Ipiranga) 

Hospital Edmundo Vasconcelos (antiga Hospital Edmundo Vasconcelos (antiga 



 

 

 

 

 

 

  

Gastroclínica) Gastroclínica) 

Hospital Santa Cruz Hospital Nipo-Brasileiro 

Hospital 9 de Julho Hospital Villa Lobos 

Hospital São Camilo (Unidades Pompeia, 
Santana e Ipiranga) 

AACD 

Hospital Leforte 

MAIS 5 (CINCO) HOSPITAIS, OFERECENDO EM 
CONJUNTO, NO MÍNIMO 12 HOSPITAIS 

Hospital Nipo-Brasileiro 

Hospital e Maternidade San Paolo 

Hospital Santa Virgínia 

Hospital Santa Marcelina 

Hospital Villa Lobos 

AACD 

MICRORREGIÃO DE OSASCO 

Hospital Cruzeiro do Sul Hospital Sino-Brasileiro 

Hospital Sino-Brasileiro MAIS UM HOSPITAL 

MICRORREGIÃO DE GUARULHOS 

Hospital Carlos Chagas Hospital Carlos Chagas 

Hospital Stella Maris MAIS UM HOSPITAL 

Hospital Bom Clima  

MICRORREGIÃO DE MOGI DAS CRUZES 

Hospital e Maternidade Ipiranga Casa de Saúde e Maternidade Santana 

Casa de Saúde e Maternidade Santana MAIS UM HOSPITAL 

MICRORREGIÃO DO ABCD 

Hospital Brasil (Santo André/SP) Hospital Brasil (Santo André/SP) 

Hospital Beneficência Portuguesa de Santo 
André (Santo André/SP) 

MAIS UM HOSPITAL EM CADA UMA DAS 
CIDADES 

Hospital Cristóvão da Gama (Santo André/SP) 

Hospital Assunção (São Bernardo do Campo/SP) 

Hospital São Caetano (São Caetano do Sul/SP) 

Hospital São Lucas (Diadema/SP) 

REGIÃO DA BAIXADA SANTISTA 

Hospital Ana Costa (Santos, Cubatão, Guarujá e 
São Vicente) 

Hospital Ana Costa (Santos, Cubatão, Guarujá e 
São Vicente) 

Beneficência Portuguesa de Santos MAIS UM HOSPITAL NA CIDADE DE SANTOS  

 
Quanto aos planos intermediários, os dois editais mantiveram as mesmas exigências. Além 

dos hospitais do plano básico, o plano deveria conter obrigatoriamente os seguintes hospitais: 
Samaritano, Santa Catarina, São Luiz, Hospital do Coração e Maternidade Pró-Mater, contemplando em 
todos estes atendimentos de urgência/emergência e internações. 

Em relação ao Plano Superior, os editais também mantiveram as mesmas exigências. Além 
dos hospitais do plano intermediário deveria conter obrigatoriamente os seguintes hospitais: Hospital 
Oswaldo Cruz, Hospital Sírio Libanês e Hospital Israelita Albert Einstein. 

Conforme pode ser observado na tabela, o novo edital tornou o credenciamento bem mais 
flexível, aumentando a competitividade do certame. 

Um ponto ressaltado no despacho do Exmo Ministro-Relator foi que o Acórdão 1287/2011-
TCU-Plenário teria tratado a questão de maneira superficial (peça 8). 

Para o deslinde da questão buscamos fazer uma análise detalhada deste acórdão. 
No Acórdão 1287/2011-TCU-Plenário foi determinado à Ceagesp que acrescentasse no 

edital para a contratação de Plano de Saúde a possibilidade de a licitante apresentar hospitais diversos 
daqueles indicados, desde que o substituto prestasse serviços equivalentes em qualidade referente ao 
substituído, sem afetar a qualidade dos serviços. 

Neste acórdão, o motivo da inicial da concessão da cautelar foi a inclusão do item 5.1.1 do 
edital do Pregão Presencial nº 01/2011, o qual restringia a participação às empresas regidas pelas 
normas do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, da Superintendência de Seguros Privados 
(Susep). Posteriormente, quando do exame da oitiva foi levantada também a questão sobre a 
obrigatoriedade do credenciamento de determinados hospitais. 

A jurisprudencia utilizada no TC 005.862/2011-6, que culminou na determinação do 
Acórdão 1287/2011-TCU-Plenário, foi a Decisão 1667/2002-Plenário, proferida no TC 011.944/2002-0, 
mediante a qual o TCU julgou uma representação contra um edital de pregão para contratação de 
serviços de assistência à saúde, na qual constava uma exigência editalícia que determinava que os 
licitantes demonstrassem possuir credenciamento de hospitais gerais em um número mínimo de 
entidades relacionadas. 



 

 

 

 

 

 

  

Ressalta-se aqui que no TC 011.944/2002-0 várias foram as especificidades da contratação 
que fizeram com que fosse feita aquela determinação. Cita-se aqui o item 3.3 do Relatório: 

3.3 O fato que causa maior estranheza, porém, é a constatação que praticamente 100% das 
unidades hospitalares relacionadas no edital do Pregão 013/2002 coincidem com a rede de 
credenciados/referenciados da empresa Sul América Seguros. Tal realidade pode ser constatada do 
cotejo entre o subitem 'c.1' do Anexo I do Edital do Pregão 013/2002 e a relação da rede referenciada 
da Sul América, que encontra-se às fls. 85/146 (informações colhidas no endereço eletrônico da 
empresa na internet: www.sulamericaaetna.com.br/saude/frarede.shtml). 

3.4 A princípio, esse fato poderia ser reportado como mera coincidência. Entretanto, se 
comprovada a alegação da representante de que a empresa Sul América seria realmente a única a 
possuir a rede hospitalar exigida na licitação em comento, restaria como inequívoca a restrição do 
caráter competitivo do certame. 

3.5 A ata da sessão pública de abertura do Pregão 013/2002, de 19/07/2002 (fls. 158/159), 
traz a informação que as empresas UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, GOLDEN 
CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. e SMILE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE 
(demais participantes da licitação, ao lado da Sul América), 'declararam que não atendem 
completamente o item 12, c.1 do Anexo I do Edital'. (grifo nosso). 

3.6 Conforme os termos da supracitada ata, foi classificada a Sul América Saúde, única 
licitante a atender as exigências de rede credenciada/referenciada do edital, e que, inclusive, veio a 
apresentar preço unitário (R$234,26) superior ao de outro licitante (Unimed: R$ 186,78). 

3.7 Consideramos, portanto, que o deslinde do Pregão 013/2002 veio a comprovar as 
alegações da representante, pois, como restou comprovado, as exigências contidas no edital somente 
poderiam ser atendidas por uma única empresa. Entendemos ser inequívoco que as características da 
licitação em tela beneficiaram a empresa Sul América Saúde, pois as exigências de rede credenciada 
impediram que outras empresas pudessem se habilitar a prestar os serviços licitados, sem que houvesse 
justificativa técnica para tanto. 

Assim, resta claro que no TC 011.944/2002-0 houve restrição ao caráter competitivo do 
certame. Outras empresas que estariam interessadas em participar do certame foram impedidas devido 
à exigência da rede credenciada, dentre elas grandes empresas como Amil, Golden Cross e Unimed. 

 Em outra parte deste relatório, é transcrita parte da instrução da 2ª Secex: 
12. Não há óbice para que a administração exija uma rede mínima de hospitais 

credenciados. Ao contrário, é uma atitude salutar, para evitar que empresas aventureiras, que não 
possuam uma rede satisfatória de hospitais, vençam ao apresentarem o menor preço. É oportuno 
transcrever trecho do voto do Ministro Marcos Vilaça, acolhido por este Tribunal, no processo 
003.045/1999-4 (Decisão 184/1999 – Plenário): 

'A exigência de relação da Rede própria e/ou Credenciada, com indicação do nome e do 
CPF ou CGC do credenciado, em nível nacional, por Unidade da Federação (subitem 18.2, alínea e, do 
edital, fl. 15), contestada pela Golden Cross, está adequada ao que dispõe o art. 30, § 6º, da Lei nº 
8.666/93, in verbis: 

'as exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e 
pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão 
atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade...' 

O texto legal reserva ao administrador o poder discricionário para estabelecer as exigências 
mínimas consideradas essenciais para o cumprimento do objeto da licitação. Nesse ponto, o edital está 
em consonância com o estatuto das licitações.' 

(...) 
14. Na análise do caso em tela, verifica-se que não constam nos autos os critérios para 

definir quais hospitais deveriam fazer parte da rede. A princípio, a classificação de apenas uma empresa 
para prestar os serviços revela um indício de direcionamento da licitação. Porém, mesmo que mais de 
uma empresa fosse apta a prestar os serviços, a legalidade da desclassificação das outras empresas teria 
que ser verificada. De fato, os princípios licitatórios não visam apenas à proposta mais vantajosa para a 
administração, mas também à proteção da isonomia entre os licitantes. 

(...) 
17. Atente-se, ainda, que o Edital foi impugnado por seis empresas. 
Nesta parte do relatório fica claro que o problema não residiu na exigência mínima de uma 

rede de hospitais credenciados, mas no fato do credenciamento prejudicar a competitividade. Naquele 
caso, 6 empresas impugnaram o pregão e apenas uma foi habilitada. Dentre as empresas que foram 
inabilitadas, a Unimed teria ofertado preço melhor do que a vencedora do certame. 

Por fim, citamos trecho do Voto do Exmo Ministro Relator, Benjamin Zymler: 
16. Após examinar detidamente esses argumentos, concluí que assiste razão, em parte, à 

AMIL, uma vez que não existe fundamentação técnica para a escolha dos hospitais previstos no Edital, 
embora muitos deles sejam reconhecidos como de elevada qualidade. Mas não há razão para que 
outras instituições de características semelhantes àquelas integrantes da lista contida na alínea c.1 do 
item 12 do Anexo I não tenham sido relacionadas, de modo a aumentar o caráter competitivo do 

http://www.sulamericaaetna.com.br/saude/frarede.shtml
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProcesso?num=00304519994
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/SIDOC/geradoSIDOC_DC01841599P.pdf


 

 

 

 

 

 

  

certame. Ainda mais se for considerado que o subitem 6.2 do Anexo I do Edital prevê expressamente a 
possibilidade de a rede oferecida vir a ser alterada: 

‘6.2. A CONTRATADA, quando julgar necessário, poderá modificar ou cancelar 
credenciamento ou referenciamento de médicos e entidades prestadoras de serviço, preservando, 
entretanto, o padrão de qualidade e o nível de atendimento, mantendo a rede de credenciados em 
número igual ou superior à inicialmente contratada e os usuários tempestivamente informados das 
alterações ocorridas.’ 

(...) 
20.Ora, o edital de licitação deve observar a realidade do mercado e não esperar que as 

empresas ajustem-se às exigências não fundamentadas da Administração, sob pena de ter que contratar 
a aquisição de bens e serviços por valores elevados, como ocorreu na hipótese presente – a única 
licitante habilitada foi contratada por preço 24% superior ao preço cotado pela Unimed, ao passo que a 
empresa AMIL sequer participou do certame, por não possuir os requisitos para a habilitação. 

O item 6.2 do edital examinado naquele certame mostra a falta de coerência que existiu 
naquela contratação. Ao mesmo tempo em que exige uma rede credenciada que apenas uma empresa 
possui, foi permitido que esta rede fosse alterada posteriormente. 

Diante dos fatos apresentados, não consideramos que o credenciamento de hospitais pode 
por si só ser considerado fato restritivo ao certame. 

No presente processo, quando do primeiro pregão (Pregão 015/2013) realmente a situação 
mostrou-se inadequada. Duas empresas apresentaram propostas, AMIL e a Notre Dame, porém a Amil 
foi inabilitada. Assim a empresa Notre Dame, declarada vencedora, foi convidada a reduzir o seu custo. 
Porém, ela não teve interesse e a licitação foi considerada fracassada. 

Após o cancelamento do Pregão 015/2013, foi feito o Pregão 025/2013 com as alterações 
já citadas, as quais flexibilizaram as condições de credenciamento. Neste novo pregão as duas empresas 
foram habilitadas e a melhor proposta foi a da Notre Dame. 

Segundo a Ata o valor ofertado pela Amil foi de R$ 7.721.645,87 enquanto a Notre Dame 
ofereceu R$ 7.508.408,28. Após a rodada de lances, a empresa Notre Dame sagrou-se vencedora com o 
valor de R$ 6.950.000,00. 

Por fim, somos da mesma opinião do Exmo Ministro-Relator, quando da análise inicial sobre 
a concessão da medida cautelar, de que um pregão nos moldes solicitados pelo representante poderia 
gerar um grau de subjetividade muito grande na definição de equivalência entre hospitais. 

O fato de não existir na ANS nenhuma definição ou lista objetiva que demonstrem quais 
hospitais são equivalentes impede que o edital utilize tal preceito, caso contrário caberia ao pregoeiro 
definir a equivalência entre hospitais. Tal função claramente extrapola as funções de um pregoeiro. 

Ante todo exposto verifica-se que não há, nos autos, os pressupostos do fumus boni iuris e 
do periculum in mora. 

Ademais, verifica-se que não procedemos fatos narrados na representação que deu origem 
a estes autos. 

 
CONCLUSÃO 
O documento constante da peça 1 deve ser conhecido como representação, por preencher 

os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno/TCU c/c o 
art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993. 

No que tange ao requerimento de medida cautelar, entende-se que este não deve ser 
acolhido, por não estarem presentes nos autos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 

Além disso, diante dos fatos apurados, concluiu-se pela improcedência da presente 
representação, razão pela qual se proporá o seu arquivamento. 

 
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 
 a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade 

previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1º, da Lei 
8.666/1993; 

 b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela empresa Bonsaglia 
Assessoria e Corretora de Seguros Ltda., tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários 
para adoção da referida medida; 

 c) considerar improcedente a representação formulada pela empresa Bonsaglia 
Assessoria e Corretora de Seguros Ltda.; 

 d) comunicar ao TRT/2ª Região e ao representante a decisão que vier a ser adotada 
nestes autos; 

 e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, 
inciso I, do Regimento Interno/TCU.” 
 
 É o Relatório. 



 

 

 

 

 

 

  

VOTO 

 
 Originalmente, esta representação tinha por objeto o Pregão 15/2013, relacionado à contratação de 
empresa para operar plano ou seguro privado de saúde, destinado aos magistrados, servidores e seus 
dependentes, no âmbito do TRT-2ª Região. 
2. O questionamento da representante residia no fato de que o edital nominava os estabelecimentos 
de saúde que deveriam fazer parte da proposta das licitantes, o que estaria restringindo indevidamente 
a competitividade do certame. 
3. O Pregão 15/2013 foi revogado, tendo sido lançado o Pregão 25/2013, que conteria as mesmas 
irregularidades, segundo a representante. 
4. Verifica-se que a diferença entre ambos é que, neste último certame, foi conferida maior margem 
de liberdade aos proponentes, no que diz respeito ao plano básico, reduzindo a quantidade de hospitais 
com cobertura obrigatória. 
5. Concordo com a Secex/SP de que não se vislumbra irregularidade no procedimento adotado pelo 
TRT-2ª Região. Não há qualquer elemento que indique que a rede de hospitais exigida no edital tenha 
sido excessiva, desarrazoada ou que tivesse o objetivo de direcionar a contratação. 
6. Em qualquer licitação, a ampliação da competitividade deve ser sempre buscada, mas sem perder 
de vista a necessidade de que o certame redunde em uma contratação que atenda adequadamente o 
interesse público. A definição de uma rede mínima de estabelecimentos credenciados não constitui, a 
priori, uma irregularidade e objetiva resguardar o interesse da administração de que seus servidores e 
magistrados tenham acesso a uma rede adequada de assistência à saúde. Evidentemente, devem ser 
atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na definição dessa rede. No caso concreto, 
conforme mencionei no item anterior deste voto, não há qualquer elemento que indique a violação de 
algum desses princípios. 
7. Conforme mencionei em meu despacho inicial no processo, a sugestão da representante de que o 
edital deveria possibilitar a apresentação de “hospitais equivalentes” àqueles nominados no edital é de 
difícil operacionalização, uma vez inexistirem parâmetros técnicos para avaliação se determinado 
hospital é equivalente a outro. A adoção de tal sistemática poderia até mesmo inviabilizar a conclusão 
do certame, dada a subjetividade envolvida. 
8. Dessa forma, não se caracterizou a irregularidade apontada, razão pela qual esta representação 
deve ser considerada improcedente. 
 Ante todo o exposto, acolho as conclusões e propostas de  encaminhamento da Unidade Técnica e 
Voto no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Plenário. 
 
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 2013. 
 
 

AROLDO CEDRAZ 
Relator 

 
ACÓRDÃO Nº 2535/2013 – TCU – Plenário 

 
1. Processo nº TC 007.580/2013-4. 
2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Representação 
3. Interessado: Bonsaglia Assessoria e Corretora de Seguros (CNPJ 07.955.239/0001-64). 
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região/SP 
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo – Secex/SP. 
8. Advogado constituído nos autos: não há. 
 
9. Acórdão: 
 VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação acerca de possíveis 
irregularidades ocorridas no TRT-2ª Região, relacionadas ao Pregão Eletrônico 25/2013, cujo objeto é a 
contratação de empresa para operar Plano ou Seguro Privado de Assistência à Saúde. 
 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das 
razões expostas pelo Relator, em: 
 9.1 conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 
 9.2 dar ciência do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao 
representante e ao Tribunal Regional do Trabalho-2ª Região. 
 
10. Ata n° 36/2013 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 18/9/2013 – Ordinária. 



 

 

 

 

 

 

  

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2535-36/13-P. 
13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Aroldo Cedraz (Relator), Raimundo Carreiro, José Jorge, José Múcio Monteiro e Ana Arraes. 
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e André 
Luís de Carvalho.”  

Pode-se depreender a leitura do Acórdão, que a mera exigência de apresentação de rede 

credenciada dentre entidades que constam de uma lista em quantidade mínima obrigatória não configura por 

si só uma restrição ao certame. Vários elementos peculiares do caso julgado no Acórdão 1287/2011 que 

levaram aos entendimentos lá proferidos e que levaram à consideração de procedência dada àquela 

representação. Tais elementos claramente não se aplicam no caso aqui avaliado.  

Ressalto o entendimento de que a ausência de critério objetivo de hospitais de nível 

equivalente por parte da ANS impede a previsão editalícia da utilização de tal preceito, pois recairia sobre o 

pregoeiro o dever de tal avaliação e julgamento, extrapolando suas funções. 

Ademais, no que se relaciona à exigência de rede credenciada para a região do Grande ABC, 

da mesma forma que o recurso de maternidade, a rede credenciada obrigatória para a região foi definida não 

antes da verificação de que tal exigência poderia ser atendida pelo mercado. Tal condição foi verificada através 

fase interna de cotação, momento em que os responsáveis pela etapa do processo tem melhores condições de 

avaliar, além do preço ofertado, se as características do objeto pretendido são atendidas pelo mercado. No 

caso em tela, foram obtidos 3 orçamentos para este objeto, com as mesmas características técnicas, o que 

sinaliza que mais de uma empresa teria condições de acudir ao certame. 

Após consulta à área técnica, foi verificado que há necessidade de se manter exigência do 

quantitativo de rede para a Grande ABC, visto que o número de funcionários alocados na Sede do Coren-SP não 

necessariamente reflete o número de domiciliados na cidade. A manutenção da rede mínima se faz necessária 

pois, muitos dos colaboradores que trabalham em São Paulo residem na região da Grande ABC, assim, tanto os 

funcionários quanto os seus respectivos dependentes farão uso da rede oferecida para a região em comento.   

c) Dos Atestados de Capacidade Técnica: 

No tocante à exigência de atestado de Capacidade Técnica, indiscutivelmente, a parcela 

principal do objeto a ser licitado não contempla a execução do Programa de Prevenção e Educação à Saúde. 

Sob a égide do disposto no art. 30, inciso I, § 1º da Lei 8666/1993, para fins de comprovação da capacidade 

técnica, a Administração deve exigir para sua comprovação a execução da parcela de maior relevância e valor 

significativo.  



 

 

 

 

 

 

  

À luz de melhor entendimento acerca da finalidade dos atestados de capacidade técnica, 

temos o seguinte sobre o § 2 do art. 30, Lei 8666/1993: 

“Tal determinação destina-se a assegurar o vínculo de pertinência 

entre a exigência de experiência anterior e o objeto licitado. A essência da questão 

reside em que a comprovação de experiência anterior como requisito de 

habilitação não se justifica por si só. Trata-se de condicionamento de natureza 

instrumental, destinado a restringir a participação no certame aos sujeitos que 

detenham condições de executar o objeto licitado” (Comentários à Lei de Licitações  

e Contratos Administrativos, 16ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2014, p. 590) 

 Por certo que o item de Programa de Prevenção e Educação à Saúde representa uma parcela 

bastante reduzida do objeto, não podendo ser caracterizada como parte de maior complexidade e vulto 

econômico dentro do objeto como um todo. A comprovação de execução do programa não contribui para 

efetivamente demonstrar vínculo de pertinência com o objeto licitado, desta maneira, assisto razão às 

alegações apresentadas nos pedidos de impugnação quanto ao atestado de capacidade técnica de execução de 

serviços de Programa de Prevenção e Educação à Saúde. 

d) Das Variações Máximas Toleradas para os planos opcionais: 

As limitações de preço exigidas em Edital foram obtidas através do cálculo da diferença 

percentual entre o valor médio estimado do plano básico e o valor médio de cada opcional (A, B e C). 

Obviamente, este Conselho não conta em seu quadro de funcionários com os serviços de profissional 

capacitado a realizar cálculos tão específicos a fim de definir bases atuariais que identifiquem o percentual 

exato de diferença entre o plano básico e cada opcional, porém, estes percentuais não foram colocados em 

Edital arbitrariamente, como se pode pensar. Antes disso, eles foram estabelecidos com base em pesquisa de 

preço realizada junto às empresas atuantes no setor de planos de saúde.  

 Estabelecer limitação de preços tem o intuito de coibir que possíveis excessos sejam 

embutidos nos preços dos planos opcionais, desestimulando os colaboradores interessados do Coren-SP a 

contratarem planos superiores por estes estarem com preços acima da média de mercado, com condições de 

serviços e rede credenciada não compatíveis com o preço pago. Esta medida visa garantir que os funcionários 

do Coren-SP tenham a possibilidade de optar por planos superiores com preços dentro dos valores de 

mercado. 



 

 

 

 

 

 

  

Não se trata, portanto, de estipulação de valores mínimos, e sim de delimitação de valores 

máximo aceitáveis para cada tipo de plano, não havendo que se falar em desrespeito à Lei de Licitações ou ao 

princípio da legalidade. Não há também qualquer fato que sustente a alegação descomedida e 

descontextualizada de desrespeito ao princípio moralidade. Não foram apontados quaisquer fatos que 

desabonem a conduta ética, de boa fé ou que desacreditem que a disciplina interna da Administração Pública 

não foi seguida na condução do presente processo licitatório.  

 No que se refere à alegação de possível sobretaxação do preço do plano básico decorrente 

de sua vinculação com os preços dos planos opcionais, não foi encontrada qualquer condição imposta pela ANS 

que atrele os preços dos planos básicos aos planos superiores oferecidos pelas operadoras, portanto, há que se 

ponderar que, por mais que no decorrer da licitação o preço oferecido para o plano básico possa diminuir, 

quando comparado com o preço estimado na fase de cotação, não obrigatoriamente esta redução terá que ser 

refletida nos planos opcionais. 

A possibilidade de trabalhar com preços em escala para o plano básico é maior, considerando 

que, via de regra, a quantidade de vidas para o qual será contratado é bastante superior à quantidade de vidas 

que optarão por contratar cada um dos planos opcionais. Desta maneira, independentemente do valor por vida 

para o plano básico, não se pode trabalhar com a hipótese de vinculação do preço dos planos superiores, de 

maneira que os custos dos planos opcionais sejam diluídos no plano básico, fazendo a Administração incorrer 

em gastos adicionais de planos que não serão utilizados pela maioria de seus colaboradores.  

Para que não haja prejuízos à Administração e também não sejam praticados preços acima do 

estimado em pesquisa de preços, o valor dos planos opcionais será desvinculado do básico de forma que o 

máximo aceitável não será mais medido por diferença percentual. O preço máximo aceitável, para todos os 

planos, será equivalente aos valores médios obtidos na fase de cotação, mantendo desta maneira um limite 

que reflete o preço de mercado e desvincula o preço dos opcionais do plano básico.  

4. DECISÃO 

 Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL à impugnação. 

São Paulo, 15 de julho de 2016. 

 

 

ERIKA HITOMI MORIGUTI 

Pregoeira 


