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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO nº 2 

Pregão Eletrônico nº 05/2019 

 

I. IMPUGNAÇÃO 
1. IMPUGNANTE 

A seguinte empresa apresentou, tempestivamente, pedido de impugnação ao referido Edital: 

Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas. (doravante Unimed 
FESP), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob nº 43.643.139/0001-66, com endereço à Rua 
José Getúlio, nº 78/90 - Aclimação - São Paulo/SP. 

2. ALEGAÇÕES DA EMPRESA 
Contra ilegalidade verificada na licitação em apreço, nos termos e razões de fato e de direito a seguir 

expostos. 

Registre-se de plano, que no ramo de Assistência Medica Hospitalar, existem centenas de empresas 

especializadas e detentoras de total e irrestrita capacidade estrutural e operacional para oferecer as coberturas 

necessárias solicitadas no edital e amparadas pelo órgão regulador do setor - Agencia Nacional de Saúde (1219 

empresas encontram-se com registro ativo na ANS).  

Contudo, ao passo que no presente edital traz consigo exigências comprometedoras, a Administração fica 

inviabilizada de analisar uma oferta extremamente vantajosa, impossibilitando a maioria das empresas que 

operam planos de assistência á saúde á participarem do certame.  

Com efeito, o exame acurado do edital revela situação que merece urgente reparo pela autoridade 

administrativa elaboradora do instrumento convocatório, pois cria óbice à própria realização da disputa, limitando o 

leque da licitação.  

 REDE DE ATENDIMENTO  

Tópico fundamental de ser revisto para viabilizar a participação da maior quantidade de licitantes possível é 

a definição de rede credenciada. 

É o que indica o Anexo I - Item 7.4, 7.6, 7.7 – Termo de Referencia, a Contratada deverá dispor 

obrigatoriamente, para cada um dos planos, no mínimo os hospitais listados e indicados no edital, contemplando 

atendimentos de urgência, emergência e internações e maternidades;  

7.4.1.1 Cidade de São Paulo: Atendimento em, no mínimo, 25 (vinte e cinco) hospitais, dos 

quais pelo menos 15 (quinze) devem constar da lista abaixo, oferecendo atendimento em Pronto 

Socorro e Internação (eletiva ou não) e, pelo menos 8 (oito) devem constar da lista abaixo 

oferecendo maternidade. 

7.4.1.2 Grande ABC: Atendimento em, no mínimo, 10 (dez) hospitais dos quais pelo menos 6 

(seis) devem constar da lista abaixo, oferecendo atendimento em Pronto Socorro e Internação 

(eletiva ou não) e pelo menos 2 (dois) com maternidade. A cidade de Santo André deve possuir pelo 

menos 1 (um) hospital, com serviços de pronto socorro, internação e maternidade. 

7.4.2.1 Cidade de São Paulo: Atendimento em, no mínimo, 10 (dez) laboratórios da lista 

abaixo: 

7.4.2.2 Grande ABC: Atendimento em, no mínimo, 8 (oito) laboratórios dos quais pelo menos 5 
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(cinco) devem constar da lista abaixo: 

7.6 .1 Cidade de São Paulo: Além dos hospitais que farão parte do Plano Básico, devem fazer 

parte do plano Opcional A, ao menos 7 (sete) hospitais da lista abaixo: 

7.6.1.1 Para a rede laboratorial, atendimento em no mínimo 12 (doze) dos laboratórios 

constantes no tópico 7.4.2.1. 

7.7.1 Cidade de São Paulo: Além dos hospitais que farão parte do Plano Opcional A, devem 

fazer parte do plano Opcional B, ao menos 4 (quatro) hospitais da lista abaixo: 

7.7.1.1 Para a rede laboratorial, atendimento em no mínimo 14 (quatorze) dos 

laboratórios constantes no tópico 7.4.2.1. 

 
 Típica ilegalidade cometida em licitações para contratação de serviços de saúde, empreendida por diversos 

órgãos públicos, obviamente que não de forma intencional, mas certamente visando garantir uma excelente rede de 

hospitais e laboratórios, é a prática de definir rede restringindo o número de hospitais desejados pela contratante. 

Contudo, não pode para tanto, prever quais hospitais deseja ter obrigatoriamente credenciados, ainda 

que valendo-se da prática de listar alguns recursos a mais do que os que realmente desejados, para transmitir a 

sensação de que está dando direito de escolha ao licitante.  

O que causa espécie é tentar e não conseguir entender qual a motivação e qual a fundamentação legal a 

ensejar esse tipo de prática. Curioso entender também o porquê disso ocorrer com hospitais e laboratórios , cujo 

numero de recursos é diminuído, mas não se observa a confecção de listas para oferecimento obrigatório de clinicas 

médicas.   

É de se entender que a contratante deseja garantir determinado padrão, porte e localização de recursos 

hospitalares visando o bom atendimento de seus servidores. Contudo, não pode para tanto, prever quais hospitais 

deseja ter credenciados. 

Há muito que os órgãos públicos vêm se comportando dessa maneira e os operadores, na busca por 

participar dos certames da maneira como prevê a Lei, vem consultando os Tribunais de Contas e mesmo o Ministério 

Público. 

E está se cristalizando na jurisprudência administrativa já até ressalvado pelo endosso da promotoria 

pública, o firme entendimento de que os órgãos podem restringir-se a determinar características gerais descritivas a 

respeito do recurso hospitalar que desejam, mas não nominá-los.  

Ad argumentandum, somente para ilustração, seria a hipotética e análoga situação do órgão público, ao 

contratar um serviço de assistência técnica para seus computadores, fazer incluir no edital uma lista com 3 

fabricantes de chaves de fenda, para que o contratado escolha uma delas de forma obrigatória, para ver-se 

elegível a participar do certame. E a justificativa do contratante público seria a preocupação com a qualidade dos 

insumos técnicos que serão empregados em seus computadores, pela temeridade de que uma má ferramenta 

acarrete uma má assistência técnica e, portanto, represente risco ao seu patrimônio. 

Ora! Inaceitável uma postura como essa por parte do contratante! Simplesmente não há suporte legal para 

exigência dessa natureza, que invade a esfera privada do prestador de serviço e que indubitavelmente não pode 

ocorrer.  
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E é justamente por conseguir enxergar com clareza a ilegalidade dessa conduta, que há julgados no sentido 

de vedar veementemente tal prática.  

Certa feita, em uma licitação do CEAGESP, na qual o edital permitia a participação apenas das seguradoras 

especializadas em saúde, a Bonsaglia impugnou o edital e enviou cópia ao TCU, para apreciação somente da questão 

das seguradoras. Ocorre que o julgador relator, sem qualquer provocação da parte nem qualquer comentário a 

respeito sobre "rede credenciada", verificou que além da questão solicitada, também havia irregularidade na 

questão da exigência de rede credenciada especifica, posto que havia listagem parecida ao do edital ora impugnado 

(TC-005.862/2011-6).  

Ressaltamos que esse acórdão, 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 abusivo 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 oficio, "extra petita" pelo TCU.  

Neste sentido, a ponto de tais exigências não restringirem o universo de competidores, deve-se existir a 

flexibilidade da Administração pública. Mas como aumentar a competitividade, sem prejudicar a segurança da 

Administração Publica? 

Simples!!! Prevendo no edital a possibilidade de a Licitante apresentar hospitais diversos daqueles 

indicados, desde que o substituto preste serviços equivalentes em qualidade referente ao substituído, sem afetar a 

qualidade dos serviços. 

Vale destacar que o próprio Tribunal de Contas quando publicou seu edital para contratação de assistência 

médica, incluiu em sua redação, o aceite em substituir um ou outro recurso hospitalar e laboratorial - PREGÃO 

PRESENCIAL 40/2012 - PROCESSO TC-A n° 6.029/026/12. 

E ainda, outros órgão por motivação as impugnações apresentadas pelos possíveis licitantes, foram 

obrigados a introduzir em seus editais a permissividade para a substituição dos recursos “hospitalares e 

laboratoriais”. Exemplos:  

PROCESSO: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – 3ª Região 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2013 - Data: 08/03 ás 15:00H 
 
1 – OBJETO - Contratação de empresa operadora de planos de assistência à saúde...  
APENSO VII - LISTAGEM MÍNIMA DOS HOSPITAIS EXIGIDOS EM CADA CIDADE 
1- O licitante deverá apresentar, no mínimo, os hospitais listados no Apenso VII, 

todos com credenciamento integral (atendimento ambulatorial, englobando consultas médicas, 
exames e demais recursos diagnósticos e procedimentos em geral, quando o hospital oferecer 
estes recursos) além de atendimento nas especialidades disponíveis naquele hospital, tanto em 
pronto-socorro/pronto atendimento quanto para internações. Permite-se a substituição dos 
hospitais listados por outros de nível equivalente, do ponto de vista técnico e de abrangência 
de recursos, atendida a quantidade mínima solicitada, devendo a equivalência ser comprovada 
pela proponente. 

 

PROCESSO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS  
PREGÃO ELETRÔNICO 8182123061 - Data: 05/10/2012 ás 9:00H 
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Não há nenhuma norma ou lei que sustente a solicitação verificada, pelo contrario, todas as determinações 

jurisprudenciais indicam a sua irregularidade. De todo modo se prevalecer tal exigência é óbvio que terá por efeito 

inarredável eliminar do certame um largo conjunto de empresas altamente capacitadas, sobretudo quando as 

próprias peculiaridades técnicas inerentes a esta disputa por si só, são suficientes a diminuir o espectro 

competitivo do certame.  

Assim sendo o presente edital merece reforma, vez que esta Restringindo O Caráter competitivo da 

disputa em virtude da exigência incompatível com os limites impostos pela lei 8.666/93. 

Exibida a situação e sua solução para a eliminação do problema, roga a IMPETRANTE pela mudança do Edital 

Convocatório, de modo que seja retirada a inaceitável exigência que obriga o licitante a disponibilizar 

“OBRIGATORIAMENTE” os recursos listados pelo COREN-SP, sem direito a substituição. 

 
 
3. DOS PEDIDOS 
 
Ressaltando o habitual zelo e elevado rigor com que o Conselho de Regional de Enfermagem de São Paulo - 

COREN SP sempre conduziu seus certames licitatórios, permissa vênia, é o presente para REQUERER a SUSPENSÃO 

da licitação em comento, para revisão do edital com fundamento nesta impugnação, face a manifesta transgressão 

ao princípio da legalidade e isonomia. 

 
 

II. RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 
 
Importante esclarecer que a quantidade de 1219 empresas que se encontram com registro ativo não é um 

dado coerente a apresentar, uma vez que estas não atendem toda a região desejada por este Conselho, como pode 

observar com a Unimed Fesp inclusive, que atua somente no estado de São Paulo. 

A impugnante afirma que o “edital traz consigo exigências comprometedoras (...)impossibilitando a maioria 

das empresas que operam planos de assistência á saúde á participarem do certame”, porém esta grave afirmação 

exigiria da parte desta participante comprovação de dados da impossibilidade de exequibilidade dos preços para a 

rede informada, pois ora, é manifesto o interesse das empresas privadas em maximizar seus lucros diante do mesmo 

custo, logo, se faz necessária e imprescindível comprovação sólida para algo de tão grande impacto. 

A listagem de hospitais não exige o atendimento estrito dos que estão lá relacionados, permitindo que 

quase metade da totalidade exigida para a rede hospitalar (40%) não seja utilizada, tendo uma enorme gama no 

âmbito dos municípios apresentados. 

Quanto à alegação de ilegalidade, mesmo que de forma não intencional como citado, ao definir a rede 

mínima hospitalar, o Coren-SP apenas faz valer de premissa óbvia para a garantia de qualidade que busca, sendo 

que de forma alguma tal ação restringe o certame de forma ilegal, ou mesmo o direciona. A definição de qualidade 

mínima é abertamente aceita, conforme afirma o ilustre prof. Marçal Justen Filho ao afirmar que “O edital tem de 

descrever adequadamente o objeto licitado, o que se traduz não apenas numa definição genérica do objeto, mas 

também em atributos qualitativos reputados indispensáveis para satisfazer as necessidades da Administração. Essas 

regras deverão estar presentes em todos os editais e se aplicam a todos os tipos de licitação, inclusive nos casos de 

menor preço. A exigência de qualidade mínima não desnatura a licitação de menor preço (...)” (grifos nossos). 
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Munidos destas informações, não resta dúvidas que a definição da rede deste certame não se trata de 

ilegalidade e sim de uso racional e responsável de premissas que permitem a contratação de objeto alinhado a 

realidade e necessidade do Conselho. 

Apesar de afirmar que a prática “causou espécie” à impugnante, a mesma responde em seu parágrafo 

seguinte a motivação do Conselho, afirmando que “É de se entender que a contratante deseja garantir determinado 

padrão, porte e localização de recursos hospitalares visando o bom atendimento de seus servidores.”. Assim, é 

totalmente compreensível, baseado no que a própria impugnante afirma acima, que muitos órgãos se comportem 

desta maneira, e com o respaldo legal para tal. 

Apesar da afirmação da impugnamente de que está se cristalizando o entendimento de não nominar os 

hospitais que os órgãos desejam, não foi apresentado, no documento de impugnação, embasamento legal, 

doutrinário ou jurisprudencial que demonstre isso, e quanto ao alegado faremos nossas ressalvas. 

Discordamos da analogia apresentada, pois uma escolha errada de chave de fenda para a assistência técnica 

de um computador não pesa tão negativamente quanto a uma escolha imprudente de uma rede hospitalar, sendo 

que esta afeta a vida do funcionário e seus dependentes, o risco neste caso não se trata de patrimônio, vai além. O 

bem tutelado aqui é a saúde e o bem estar dos empregados públicos deste Conselho, sendo o primeiro direito 

fundamental insculpido na Magna Carta. 

Em relação ao certame da CEAGESP exemplificado pelo impugnante temos as seguintes considerações: 

1. O órgão usou menos níveis em relação ao utilizado pelo Coren-SP (usamos 3), então o impacto financeiro 

de hospitais de maior nível para o nosso Conselho é mais bem distribuído à operadora; 

2. O CEAGESP não realizou, ou ao menos não apresentou a época, informações de que realizou estudos 

preliminares para a definição dos hospitais, porém o Coren-SP, ao definir a rede mínima, realizou extensa 

pesquisa, colocando como exigidos apenas os hospitais que fossem parceiros de uma quantidade razoável 

de operadoras, evitando-se assim uma restrição ao certame; 

3. Quanto a jurisprudência citada, o acórdão 7.580/2013-4 a referencia, afirmando que “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).” 

4. Inclusive, a própria decisão da representação apresentada como exemplo pela impugnante possui o 

seguinte trecho: “Com o fim de atender a essa diretriz, a Ceagesp poderia, por exemplo, averiguar as redes 

credenciadas das dez operadoras mais bem avaliadas pela ANS, estabelecendo daí uma rede credenciada 

mínima de forma a assegurar a competitividade, ao menos, entre estas boas operadoras, o que, 

certamente, acabaria por viabilizar a participação de diversas outras (vide matéria extraída da página da 

ANS da rede Internet, peça nº 15).”. Ora, a própria comprovação da impugnante respalda o Coren-SP pelas 

suas ações, visto que a referida averiguação foi realizada. 

A impugnante sugere “simples” solução, prevendo a possibilidade de substituição por equivalentes em 

qualidade. Respondemos citando o acórdão 7.580/2013-4, que trata de situação similar inclusive quanto ao pedido 

de possibilidade de substituição. O mesmo diz: “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 

http://www.sulamericaaetna.com.br/saude/frarede.shtml


 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Página 6 de 6 

 

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.” (grifo nosso). Ou seja, apesar de parecer simples 

para o impugnante, tal possibilidade é inviável dado seu caráter subjetivo. 

 Entendemos como prudente a utilização de relatórios e opiniões de órgãos notoriamente capacitados para 

análises de temas como o em tela, desta forma, não concordamos em utilizar impugnações de licitações, pois a 

correta reflexão dos temas vem dos tribunais de contas e órgãos com o mesmo caráter analítico, referências mores 

para embasar nossas decisões. 

O Coren-SP respeita profundamente as regras de mercado e em hipótese alguma ensejaria prejudicar 

qualquer licitante com condições onerosas e até impraticáveis em suas licitações, estando a todo instante disponível 

para analisar e discutir acerca de dados concretos acerca de quaisquer falhas em seus certames. Porém não há 

como valer-se das informações apresentadas pela impugnante para fazer uma alteração de tão grande impacto. 

Reiteramos que estudos foram realizados para as definições feitas e que em momento algum se visou prejudicar 

algum participante, tampouco frustrar a competitividade do certame. Inclusive, tal preocupação perdura desde 

outros pregões do mesmo objeto já realizados, onde a empresa Bonsaglia Assessoria e Corretora de Seguros 

apresentou a mesma impugnação, a qual já nos debruçamos desde então, focados na melhoria do objeto para a 

melhor condição possível para o Conselho em decorrência da realidade do mercado. 

 
Ante o exposto, NÃO ACOLHEMOS à impugnação. 
 
 
 

São Paulo, 22 de maio de 2019. 
 

VINÍCIUS PEREIRA SOUZA 
Pregoeiro 


