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DECISÃO DO PREGOEIRO AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Pregão Eletrônico nº 07/2020 

Processo Administrativo n° 882/2020 

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA – INPAO – CNPJ 

00.856.424/0001-52 

Recorrida: DENTAL UNI – COOPERATIVA ODONTOLOGICA – CNPJ 78.738.101/0001-51 

 

 

Encaminho a presente decisão à apreciação da autoridade superior deste Conselho Regional 

para análise e julgamento do recurso interposto pela licitante doravante denominada Recorrente, 

contra o ato do Pregoeiro que decidiu pela aceitação da proposta e consequente habilitação da 

empresa DENTAL UNI – COOPERATIVA ODONTOLOGICA, doravante denominada Recorrida. 

 

 

I. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS, DOS PRAZOS E DO CONHECIMENTO DAS RAZÕES 

 Após habilitação da Recorrida, ocorrida em 30/07/2020, iniciou-se o prazo para manifestação 

de intenção de recurso.  

 A Recorrente manifestou interesse em recorrer, tendo sua manifestação aceita pelo 

pregoeiro por atender aos pressupostos legais de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, 

legitimidade e motivação. 

 Foram informadas tanto no chat quanto no campo próprio do sistema as datas limites para 

apresentação das Razões, Contrarrazões e Decisão do pregoeiro, conforme legislação e item 10 do 

edital. 

 

II. DA RAZÃO DE RECURSO 

As razões de recurso foram inseridas tempestivamente no sistema Compras Governamentais (fls. 571 

a 574 do processo) e, em síntese, a Recorrente discorre sobre: 

a) a impossibilidade de contratação de Plano Coletivo Por Adesão, eis que os beneficiários 

do COREN possuem vínculo empregatício, de modo que o plano correto é o coletivo 

empresarial nos termos da legislação que regula a matéria, Lei 9.656/98 e RN 195/98, 

Entendimento DIFIS 02 DA ANS (item 1.1 do Edital); 

b) o atestado de capacidade técnica apresentado não atenderia aos pressupostos de 

validade (item 8.13.1 do Edital);  

c) a não apresentação da certidão de regularidade estadual (item 8.11.7 do Edital); 
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d) o balanço patrimonial estaria irregular (item 8.12.2 do Edital); e 

e) a proposta no valor de R$ 80.000,00 estaria acima do valor máximo aceitável e, 

consequentemente, em desacordo com o Edital (item 1.2 do Termo de Referência, Anexo I 

do Edital). 

 Por fim, requer o deferimento do recurso administrativo para que a licitante DENTAL UNI – 

COOPERATIVA ODONTOLOGICA seja desclassificada, dando-se continuidade ao certame ou, caso seja 

mantida a decisão do Pregoeiro, que o recurso seja submetido à autoridade hierárquica superior 

para decisão final.  

 

III. DA CONTRARRAZÃO 

 Foram apresentadas as contrarrazões, tempestivamente, por meio do sistema Compras 

Governamentais, conforme documento de fl. 575 do processo onde, suscintamente, alegou a 

licitante Recorrida que:  

a) sua habilitação econômico-financeira foi comprovada através do SICAF; 

b) que sua habilitação estadual foi comprovada através do SICAF; 

c) que não haveria especificação de qual produto deveria ser ofertado no item 8.13.3 do 

Edital, que a empresa possui plano que atende plenamente todas as exigências do edital, que 

a indicação da modalidade do plano ofertado seria mera formalidade e que sua 

desclassificação seria, portanto, “formalismo exacerbado” se levada a termo; 

d) que não é nem ao menos possível determinar qual é a alegação da Recorrente quanto 

ao seu preço, sendo desnecessário argumentar; 

 A Recorrida cita ainda em sua defesa uma série de julgados exaltando o formalismo 

moderado.  

 Por fim, requer a Recorrida que seja negado provimento ao recurso interposto pela 

Recorrente, mantendo-se a decisão que declarou Recorrida vencedora do certame, em nome do 

formalismo moderado e da busca pela proposta mais vantajosa. 

 

IV.  DA ANÁLISE DO PREGOEIRO 

Serão analisados os seguintes pontos, em ordem:  

1. Do plano ofertado; 

2. Da validade dos Atestados de Capacidade Técnica apresentados; 

3. Da Regularidade Fiscal Estadual; 

4. Da Regularidade Econômico-Financeira; 

5. Da conformidade do valor da proposta. 
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1. Do plano ofertado 

 

 Alega a recorrente que a recorrida ofertou plano em desconformidade com a Resolução 

Normativa nº 195/2009, que discorre planos privados de assistência à saúde e que estabelece em seu 

art. 5º que "Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura 

da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia 

ou estatutária", o que não se confunde com o art. 9º, "Plano privado de assistência à saúde coletivo 

por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo 

com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial". 

 Nos termos da própria recorrente, “Logo, a licitante DENTAL UNI- COOPERATIVA 

ODONTOLOGICA, jamais poderia ter sido declarada vencedora, pois o produto ofertado não está em 

consonância com a RN 195/98 da ANS e está em desacordo com o solicitado no item 1.1 do Edital, 

violando o princípio basilar da vinculação ao Edital, devendo a licitante ser declarada 

desclassificada”. 

 Já a recorrida alega que o item 8.13.3 do Edital não prevê a exigência se ser ofertado plano 

empresarial. O item exige apenas “comprovante de registro do plano ofertado junto à ANS, contendo 

a informação de que o mesmo se encontra com a comercialização liberada". De fato, esta cláusula faz 

referência apenas indireta ao “produto ofertado”. Mas o edital deixa claro em uma série de outros 

itens que busca por oferta de plano empresarial (e de outra forma não poderia ser, pois apenas esta 

modalidade se coaduna à realidade deste Conselho, uma vez que aos funcionários do Coren-SP 

somente há elegibilidade para figurarem em contrato coletivo empresarial, dado o vínculo 

empregatício destes). Esta exigência pode ser observada desde a “capa” do edital até seus itens 1.1 

do Edital, 1.1 e 1.2 (incluindo a tabela), 1.3, 5.1.1.1 e 5.1.2.1  do Anexo I – Termo de Referência, está 

também no Anexo IV - Modelo de Proposta e itens 1.1 e 1.3 do Anexo V – Minuta do Contrato. 

Destaca-se que mais que por “interesse da autarquia”, como coloca a recorrida, a opção deste 

conselho pelo plano empresarial decorre da já citada imposição advinda da Resolução Normativa 

195/2009. 

Assim, haveria inicialmente sensação de legitimidade nas alegações da recorrente sobre o 

plano ofertado pela recorrida não ser válido. Mas o que deve ser analisado aqui, inicialmente, é a raiz 

do problema: qual plano foi efetivamente oferecido ao Coren-SP, sendo registrado na proposta final 

da recorrida? 

A resposta é inequívoca: a proposta de valor final R$ 80.000,00, formalizada pela recorrida e 

firmada por seus representantes legais, informa "Prestação de serviços de assistência odontológica 

empresarial, conforme condições e exigências estabelecidas do Termo de Referência - 

beneficiário/mês".  

O Decreto 10.024/2019, em seu artigo 19, nos traz que "Caberá ao licitante interessado em 

participar do pregão, na forma eletrônica: (...) III - responsabilizar-se formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances(...)”; O 

Código Civil também nos traz em seu Art. 427 que “A proposta de contrato obriga o proponente, se o 

contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”. 
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Assim, cremos não há nesse momento que se discutir a proposta, que está correta em seus aspectos 

formais, materiais e substanciais e deve ser honrada, mesmo que possa ter sido fruto de pouca 

atenção. Apenas partindo deste ponto poderemos ter clareza para entender a real situação: houve 

um lapso em outra etapa, a de habilitação, no cumprimento de seu item 8.13.3. 

Forçoso é concluirmos que foi efetivamente ofertado plano empresarial conforme solicitado, 

mas foi encaminhado o comprovante de registro de outro produto. Tal falha é suficiente para 

macular a seleção do fornecedor uma vez que, caso observada no momento apropriado, 

poderia/deveria facilmente ter sido sanada, em nome do princípio do formalismo moderado? 

Entendemos que seria perfeitamente possível a apresentação deste registro correto, desde 

que o valor da proposta não fosse afetado por esta mudança e que, logicamente, este registro se 

refira a situação já existente à época da licitação. Nas palavras do Mestre Victor Amorim,  

“Em outras palavras, não está o §3º, art. 43, da Lei nº 8.666/93, em 

sua parte final, vedando toda e qualquer possibilidade de juntada 

posterior de documento. O que dali se entende, dentro de uma visão 

consentânea com o interesse público e com a finalidade da 

contratação, é que não será permitida apenas a juntada de 

documento que comprove a existência de uma situação ou de um 

fato cuja conclusão ou consumação deu-se após a realização da 

sessão de licitação. Aí sim haveria burla ao procedimento e quebra do 

princípio da isonomia e igualdade de tratamento.”1 

Trata-se de erro material, explicitado pelo evidente desacordo entre o que fora registrado e o 

que se tencionou comprovar; é uma inexatidão derivada de uma situação que nunca ocorreu: como 

apresentar registro de plano por adesão, se tal plano nunca fora ofertado? Em nada se altera a 

natureza material desta falha se a empresa errou em apresentar registro de plano incorreto ou se 

errou por falhar ne leitura da própria proposta. 

A análise da área técnica falhou em detectar esta desconformidade mesmo após uma série 

de confirmações e verificações solicitadas pelo Pregoeiro, aprovando a proposta e o plano indicado 

sem ressalvas. Ato contínuo, este pregoeiro, baseado em “parecer” técnico, falhou em aceitar 

documentação em desacordo com as exigências do edital sem notar que haveria ali um erro 

material. 

Em suma, podemos concluir que há argumentos parcialmente válidos tanto para a 

recorrente quanto para a recorrida. No entanto, ambas falham em perceber o cerne da questão: a 

proposta final está correta. O que deve ser verificado é o detalhamento do plano ofertado, nos 

termos do item 8.13.3, durante a fase de habilitação. 

Assim, parcialmente de acordo com a recorrente, entendemos que a declaração de 

habilitação da recorrida deve ser reformada para que se retorne àquela fase e sejam sanadas as 

falhas. 

 
1 https://jus.com.br/artigos/72375/a-realizacao-de-diligencias-e-a-im-possibilidade-de-juntada-posterior-de-

documento-nas-licitacoes-publicas 

https://jus.com.br/artigos/72375/a-realizacao-de-diligencias-e-a-im-possibilidade-de-juntada-posterior-de-documento-nas-licitacoes-publicas
https://jus.com.br/artigos/72375/a-realizacao-de-diligencias-e-a-im-possibilidade-de-juntada-posterior-de-documento-nas-licitacoes-publicas
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2. Da validade dos Atestados de Capacidade Técnica apresentados; 

 

 Muito embora a recorrida não tenha se manifestado a favor da validade dos seus Atestados 

de Capacidade Técnica (ACT’s), não podem prosperar os argumentos da recorrente. 

 Tais atestados sempre são diligentemente verificados pelos Pregoeiros deste conselho 

através dos meios que estiverem disponíveis: telefonemas, e-mail, verificação de contratos e de 

outras licitações e quaisquer outras informações disponíveis na internet. 

 Mesmo que houvesse de fato algo irregular no fato do ACT emitido pela Renault, o que não é 

o caso uma vez que a Lei não especifica a forma deste documento e em especial não exige papel 

timbrado e há identificação do emissor através de carimbo e assinatura), há outro ACT disponível no 

cadastro da empresa no SICAF, emitido pela empresa Sumitomo Rubber do Brasil LTDA (as relações 

entre a recorrida e as empresas Renault e Sumitomo Rubber estão amplamente disponíveis da 

internet, inclusive). 

 Atestados de Capacidade Técnica são documentos que tem por objetivo declarar 

atendimento satisfatório dos serviços contratados. Ora, os dois atestados disponíveis indicam 

atendimento a um total de 26.299 beneficiários (2.395 da Sumitomo e 23.904 da Renault) por 

período superior a uma década, enquanto o edital solicitou 414 beneficiários por ao menos três anos.  

 A indicação da resolução normativa nº 338/2013 é informação absolutamente acessória dos 

atestados. Por se tratar de resolução constantemente atualizada, é razoável esperar que os 

responsáveis pela emissão deste documento não se atentem à resolução vigente no momento ou 

que tão somente copiem as informações do contrato original. De todo modo, é inimaginável que 

duas empresas multinacionais do porte de Renault e Sumitomo contratem simultaneamente, para 

dezenas de milhares de funcionários, plano de saúde irregular que não atenda às disposições da ANS. 

Ademais, ainda que os atestados fossem relativos apenas a período acobertado pela RN 338/13, não 

haveria tampouco qualquer irregularidade, uma vez que se mantem atendida a essência da 

exigência: "compatível em características, quantidades e prazos", nos termos do artigo 30, inciso II da 

Lei 8.666/93. 

 Portanto, consideramos esta alegação improcedente. 

  

3. Da Regularidade Fiscal Estadual; 

 

 Nada há que se discutir aqui a não ser falha da Recorrente em observar que a Regularidade 

Fiscal Estadual da recorrida estava devidamente comprovada no Sicaf, tanto através de declaração 

emitida pelo sistema quanto através dos anexos do nível de cadastro II. Tal certidão foi baixada, 

juntada aos autos e confrontada com a certidão baixada e anexada via sistema pela própria licitante, 

de modo que a questão está finalizada. 

 Portanto, consideramos esta alegação improcedente. 
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4. Da Regularidade Econômico-Financeira; 

 

Partindo da mesma lógica do item anterior, a Instrução Normativa nº 3 de 26 de abril de 

2018, que estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – Sicaf, no âmbito do Poder Executivo Federal, nos traz em seus artigos 4º e 15º: Art. 

4º A verificação de conformidade para habilitação dos fornecedores em licitação, dispensa, 

inexigibilidade e nos contratos administrativos pertinentes à aquisição de bens e serviços, inclusive de 

obras e publicidade, e a alienação e locação poderá ser comprovada por meio de prévia e regular 

inscrição cadastral no Sicaf.; e Art. 15. O registro regular no nível Qualificação Econômico-financeira 

supre as exigências dos incisos I e II do art. 31, da Lei nº 8.666, de 1993. Parágrafo único. Os 

documentos relativos à Qualificação Econômico-financeira deverão ser inseridos pelo interessado no 

Sicaf, observado o disposto no § 1º do art. 6º. 

O Sicaf da empresa, conforme pode ser observado, novamente está com a qualificação 

econômico-financeira atualizada. Inclusive é possível baixar o demonstrativo diretamente do nível VI 

do credenciamento. 

 Portanto, consideramos esta alegação improcedente. 

 

5. Da conformidade do valor da proposta. 

 

Há que se entender o desprezo da recorrida quanto à argumentação da recorrente de que o 

valor ofertado está irregular. Não há qualquer cabimento na alegação, que compara o valor anual aos 

valores unitários mensais. 

A proposta final apresenta valor de R$ 80.000,00 anuais, sendo o valor anual o critério para 

seleção da proposta vencedora.  

Divididos por 12 meses e dividindo este resultado pelas 827 vidas, temos: (80.000/12)/827 = 

8,06126. Este valor foi arredondado pela empresa para R$ 8,06 (contra um máximo aceitável de R$ 

16,79) e o valor final (com o arredondamento da dízima) será ajustado (para baixo) e inserido no 

sistema Comprasnet no momento da adjudicação do objeto, quando/se for o caso. 

Lembramos inclusive que o último lance da empresa recorrente foi de R$ 81.718,20, apenas 

2,15% acima da proposta final da vencedora (R$ 80.000,00), de modo que qualquer que fosse a 

alegação pretendida, certamente recairia sobre as duas licitantes. 

Foram tomadas algumas providências para verificação da exequibilidade desta proposta: foi 

juntada planilha padrão utilizada pelos pregoeiros do Coren-SP que tem por finalidade gerar alerta 

de valor inexequível, que não apontou qualquer problema. Também foi verificado o site da própria 

licitante, que apresenta valor de R$ 8,85 por pessoa em seu plano essencial 

(https://www.dentaluni.com.br/pagina/planos-odontologico-empresarial-corporativo), valor de 
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mercado para livre contratação, enquanto o valor ofertado ao Coren-SP depois de concorrência é 

cerca de 8,9% mais baixo. 

 Portanto, consideramos esta alegação improcedente. 

 

V. DA DECISÃO 

 Isto posto, considerando as análises supra, os argumentos trazidos pela licitante Recorrida 

em contrarrazão e a atribuição estabelecida no art. 17, inc. VII, do Decreto n° 10.024/2019, DECIDO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL do recurso apresentado (especificamente do item “1. Do plano 

ofertado”, uma vez que nenhum dos outros argumentos descritos nos itens 2 a 5 foram considerados 

procedentes), conforme a legislação aplicável, o Edital de Licitação e suas normas, mantendo-se a 

decisão do Pregoeiro quanto a aceitação da proposta e cancelando-se a habilitação da licitante 

DENTAL UNI – COOPERATIVA ODONTOLOGICA – CNPJ 78.738.101/0001-51, com o consequente 

retorno do certame à etapa de habilitação, sem a desclassificação da Recorrida. 

 Remeto os autos à Autoridade Superior do Coren-SP, à qual caberá o definitivo 

pronunciamento, podendo MANTER a decisão deste Pregoeiro ou REFORMÁ-LA, competindo-lhe a 

ADJUDICAÇÃO e a HOMOLOGAÇÃO do presente certame quando no momento oportuno. 

 

 
 

São Paulo, 11 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

Rodrigo Mognilnik 

Pregoeiro 

 

TERMO DE JUNTADA TERMO DE REMESSA TERMO DE RECEBIMENTO 

Nesta data, faço a juntada de _____ folhas 

neste processo, que receberam os 

números de _____.  

Nesta data, faço a remessa deste 

processo, contendo ____ volume(s) e 

____ folhas, do setor CPL para o setor 

GAB/PRESIDÊNCIA. 

Nesta data, recebi no setor 

_____________ este processo contendo 

_____ volume(s) e ______ folhas, enviado 

pelo setor ______________. 

São Paulo, ____/____/2020. São Paulo, ____/____/2020. São Paulo, ______/______/________. 

______________________________ 

Assinatura e carimbo 

______________________________ 

Assinatura e carimbo 

_______________________________ 

Assinatura e carimbo 
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