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ILMO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS-CDC 
 
REF.: Pregão Eletrônico nº 011/2020 - Processo Administrativo n° 20197104 
 
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA, empresa inscrita no CNPJ n° 02.751.464/0001-65 e 
devidamente registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar sob o nº 38.985-4, com sede no Setor de 
Autarquias Sul (SAS), Quadra 04 Bloco A Salas 1101 a 1112 - Edifício Victoria Office Tower, Brasília/DF, 
CEP: 70.070-938, por intermédio de sua procuradora, infra assinada e com fundamento no item 24.1 do Edital 
em epígrafe, vem respeitosamente apresentar 
 

IMPUGNAÇÃO 
 

Aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 11/2020 (Processo Adm. n° 20197104), pelas razões e 
fundamentos a seguir explanados. 
 
I – DA TEMPESTIVIDADE 
 
 De acordo com o item 24.1 do Edital, “Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital do 
Pregão por irregularidade na aplicação da Lei 13.303/2016, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame.” Considerando que a data da sessão pública está 
marcada para o dia 29/04/2020, resta comprovada a tempestividade desta impugnação. 
 
II – DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS 
 
2.1. O Edital de Pregão Eletrônico nº 11/2020, publicado por essa CDC, tem como objeto a “Contratação 
de Pessoa Jurídica especializada para fornecimento de assistência à saúde odontológica, através de plano 
privado, na modalidade de contrato como operadora de plano de assistência à saúde odontológica, na 
modalidade de contratação coletiva por adesão, custo per capita (faixa etária única), conforme Termo de 
Referência e demais condições deste Edital e seus Anexos.” 
 
2.2. Dentre as exigências estabelecidas no referido Edital, consta no item 1.1 do Objeto e no item 5.9.1 do 
Termo de Referência, que o plano a ser oferecido deve ser aquele na modalidade de contratação coletiva por 
adesão. Em que pese a adesão dos beneficiários ser facultativa, a modalidade correta do planto e da contratação 
é a coletiva empresarial, conforme dispõe o art. 5º da Resolução Normativa n° 195, de 14 de julho de 2009, 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a seguir descrito: 
 

“Art. 5º 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.”(grifamos) 

 
Considerando que a população a ser assistida possui vinculação empregatícia com essa CDC, o Edital deve 
ser ajustado para indicar que a contratação deve ser na modalidade coletiva empresarial, com adesão 
facultativa, observados os termos do art. 5º da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS.  
A modalidade de contratação coletiva por adesão está definida no art. 9º da referida RN 195/2009, e destina-
se a outro tipo de pessoa jurídica, conforme a seguir:  
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“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: 
 
I – conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o 
exercício da profissão; 
II – sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações; 
III – associações profissionais legalmente constituídas; 
IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões 
regulamentadas; 
V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições 
desta resolução; 
VI - entidades previstas na Lei no 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei no 7.398, de 4 de 
novembro de 1985.”(grifamos) 
 

Além da definição específica quanto ao plano coletivo empresarial, a responsabilidade do pagamento da 
mensalidade deste tipo de plano é da pessoa jurídica contratante, conforme art. 8º da RN 195/2009, e esta 
condição está prevista no 19.1 Edital, que refere-se ao pagamento da fatura mensal, a ser realizado por essa 
CDC. 
 
Assim, requeremos a suspensão do Pregão ora impugnado e a alteração dos itens 1.1. do Edital e 5.9.1 do 
Termo de Referência, Anexo I, adequando a modalidade de contratação para coletiva empresarial, com adesão 
facultativa, conforme determina o art. 33 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016: 
 

“Art. 33. O objeto da licitação e do contrato dela decorrente será definido de forma 
sucinta e clara no instrumento convocatório.” 

 
2.3.  De acordo com o Edital (item 16.1, alíneas “y” e “z”) e do Termo de Referência (item 16.1, alíneas 
“w” e “y”), a Contratada é obrigada a manter estrutura de atendimento em Fortaleza/CE e/ou região 
metropolitana, ou caso não possua essa instalação, deve providenciar sua instalação em até 20 (vinte) dias 
após a assinatura do contrato, conforme segue: 
 

“y) Manter estrutura de atendimento em Fortaleza – CE e/ou região metropolitana, 
para fiel cumprimento do Contrato, principalmente no que diz respeito ao atendimento 
imediato das solicitações da fiscalização da CONTRATANTE e atendimento dos 
beneficiários do plano odontológico. 
 
z) Caso a CONTRATADA não possua instalações ou representante comercial em 
Fortaleza-CE e/ou em sua região metropolitana, deverá apresentar declaração de 
instalação, no sentido de que estará instalada na localidade em até 20 (vinte) dias após 
a assinatura do contrato.” 
 

A referida exigência restringe a participação de licitantes no certame, ainda que permitida a instalação da 
estrutura posteriormente à assinatura do contrato, conforme explicamos. A instalação de uma filial, seja em 
Fortaleza ou outro município de sua região metropolitana, exigirá dispender recursos financeiros, não 
subsidiados pelo contrato da CDC, que permitam efetivar a locação de imóvel, compra de móveis e 
equipamentos necessários, contratação de pessoal e outras despesas necessárias para o cumprimento da 
exigência.  
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Vale ressaltar que o número de vidas do contrato e o valor do plano odontológico a ser ofertado na licitação, 
por si só não subsidiaram referidas despesas, o que onera sobremaneira as licitantes que não estejam instaladas 
na cidade ou sua região, conforme exigência do edital, o que frustra o caráter competitivo da licitação, visto 
que somente poderão participar aquelas que já possuam escritório instalado. 
 
Outra questão importante é que para atender de imediato as solicitações da fiscalização da CDC e prestar o 
atendimento aos beneficiários não é necessário ter um local fixo para isto, pois, a contratada indicará preposto 
para fazer o atendimento a todas as demandas da fiscalização; disponibilizará acesso ao sistema para que sejam 
efetivadas pela CDC, as inclusões, exclusões e alterações cadastrais dos beneficiários; as carteiras de 
identificação serão enviadas à CDC para distribuição e disponibilizadas também, via aplicativo móvel, a todos 
os beneficiários; a rede credenciada estará disponível no site da operadora e no aplicativo móvel, bastando o 
beneficiário indicar seus dados e matrícula no plano para ter acesso à lista de prestadores; além de serem 
disponibilizados outros canais de atendimento via site, central de atendimento e aplicativo móvel.  
 
Deste modo, a exigência contida no item 16.1, alíneas “y” e “z” e repetida no Termo de Referência, restringe 
a participação de operadoras que não possuam filial em Fortaleza ou região metropolitana, mesmo tendo a 
previsão de poder instalar posteriormente, visto que é extremamente onerosa a abertura de uma estrutura de 
atendimento, conforme denominado no Edital. E ainda, não é indispensável manter uma estrutura, visto que o 
atendimento tanto à fiscalização do contrato, quanto ao beneficiário pode ser feito por tantos outros meios 
indicados nesta impugnação.  
 
Ressaltamos que a evolução do desenvolvimento tecnológico permitiu às empresas prestadoras de serviços 
disponibilizar ferramentas de acesso às informações necessárias a qualquer hora, tempo e lugar, o que permite 
afirmar que uma filial, funcionando de segunda a sexta-feira, em horário comercial, não será mais eficiente 
que uma ferramenta tecnológica disponível todos os dias da semana e que pode ser acessada em qualquer lugar 
e tempo, como o aplicativo móvel, o e-mail e o site da operadora. 
 
Por todo o exposto, requeremos a exclusão dos itens 16.1, alíneas “y” e “z” do Edital e do Termo de Referência 
item 16.1, alíneas “w” e “y” por afrontar os princípios licitatórios previstos no Decreto n° 10.024/2019 que 
também regem esta licitação, e impedir que empresas que não tenham sede ou filial na região não possam 
participar, mesmo que tendo a possibilidade de instalar estrutura, visto que essa condição é altamente onerosa 
às empresas. 
 
2.4. O item 10 do Edital, prevê as condições que devem ser observadas pela Licitante para comprovar sua 
qualificação econômico e financeira, itens que resumidamente indicados a seguir: 
 

10.10. Visando o cumprimento do prazo de execução, a qualidade e a segurança do 
objeto da contratação em sua totalidade, a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-
FINANCEIRA da licitante deverá ser comprovada mediante: 
... 
10.10.2. Atendimento a índices contábeis, para comprovação da boa situação financeira, 
sendo adotados os seguintes índices mediante obtenção de índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela 
aplicação das seguintes fórmulas: 
... 
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10.10.3. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado 
da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação 
da proposta, na forma da lei, admitida a atualização por índices oficiais, quando os 
índices de que trata o item 10.10.2 forem inferiores aos exigidos; e” 

 
Desta forma, verifica-se que não há possibilidade da Licitante de substituir os índices que sejam iguais ou 
inferiores a 1 (um) pelo patrimônio líquido de sua empresa. Este então, é mais um item que restringe a 
participação de empresas que não atendam ao item 10 do Edital. 
 
A restrição indicada acima, se fundamenta no fato de que efetivamente o é o valor que representa o resultado 
entre ativo e passivo de uma empresa, constante de seu balanço patrimonial, ou seja é o valor contábil 
disponível para ser utilizado pela empresa e indica efetivamente a capacidade econômico e financeira real e 
atual da empresa.  
 
O patrimônio líquido representa o valor contábil de uma empresa pois considera o capital social, lucros 
acumulados, fluxo de caixa, e, justamente pelo fato de no seu cálculo levar em consideração a diferença entre 
o ativo e o passivo, e por isto, é possível no edital haver a possibilidade da licitante que não obtiver índice 
superior a 1, daqueles elencados no item 10.10.2 do Edital, substituir esses índices pela comprovação constante 
no item 10.10.3, ou seja, comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação. 
 
Exigir que todos os índices elencados no item 10.10. 2 do Edital e mais a comprovação do patrimônio líquido 
de 10% do valor estimado da contratação, impedirá a participação desta empresa no referido certame, e 
certamente e outras que não possuam referidos itens nos patamares exigidos no edital. 
 
Desta forma, considerando que a comprovação de patrimônio líquido prevista no item 10.10.3 é suficiente 
para comprovar a qualificação econômica e financeira da licitante, requeremos a alteração do item 10.10.3 
para dispor que as licitantes que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido 
de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.  
 
2.5. O item 10.12.3 do Edital determina que a licitante deve apresentar declaração de cumprimento de rede 
de atendimento mínima no ato da contratação, conforme segue: 
 

“10.12.3. Declaração da Licitante, de que no ato de assinatura do contrato, será 
disponibilizada sua rede credenciada, no Estado do Ceará, no mínimo 200 (duzentos) 
pontos de atendimento, dos quais 150 (cento e cinquenta) obrigatoriamente em 
Fortaleza e região metropolitana credenciados para atendimento odontológico nas 
especialidades listadas no item 5.2 – Categorias de Serviços, do ANEXO I - Termo de 
Referência.” 
 

Assim, para atender a regra estabelecida no item 10.12.3, a licitante deverá apresentar, de forma geral, no 
mínimo, 15 (quinze) pontos de atendimento para cada serviço descrito no item 5.2 citado, que prevê os 
seguintes serviços a serem prestados: diagnóstico; urgência e emergência; odontopediatria; radiologia; 
prevenção em saúde bucal; dentística; periodontia; endodontia e cirurgia. 
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Considerando que a população a ser assistida está estimada em 256 (duzentas e cinquenta e seis) vidas, a 
licitante, então, deverá disponibilizar, pelo menos, 1 (um) ponto de atendimento para cada 2 (dois) 
beneficiários, devendo esses pontos estarem distribuídos em Fortaleza e região metropolitana, compreendendo 
esta em 19 (dezenove) municípios.  
 
Diante dessa condição, operadoras que não possuam o quantitativo de rede mínima exigido no edital, não 
poderão participar do certame, mesmo que a rede mínima não tenha que ser apresentada na licitação, mas sim 
na contratação. Isto se dá, em função de que não há tempo hábil, entre a homologação do resultado da licitação 
e a assinatura do contrato, para aquelas empresas que não possuam o quantitativo mínimo exigido no edital, 
contratarem os prestadores de serviços em número mínimo exigido pela CDC. 
 
Além do que, o número mínimo é superdimensionado, considerando a razão estabelecida de pontos de 
atendimento o número de pessoas a serem assistida em Fortaleza e região metropolitana, considerando que a 
concentração das vidas está nessas localidades, conforme resposta da Comissão do Presidente da Comissão 
de Licitação dessa CDC, a seguir transcrita: 

 
“1. Favor informar a distribuição de vidas do órgão por localidade e UF, considerando 
endereço residencial do beneficiário. (Essa informação é essencial para análise de 
suficiência de rede). 

Resposta: A Coordenadoria de Recursos Humanos desta Companhia não possui os 
dados de maneira condensada. No entanto, a grande maioria dos empregados moram 
em Fortaleza ou região metropolitana.” 

 
Assim, requeremos a essa comissão que reduza os números mínimos exigido no item 10.12.3 do edital em 
pelo menos 50% (cinquenta) por cento e conceda prazo de pelo menos 30 (trinta) dias para que a vencedora 
possa disponibilizar toda a rede exigida no referido item, considerando que a manutenção dessa exigência 
impedirá a participação desta empresa e certamente de outras operadoras do mercado. 
 
III – DO PEDIDO 
 
 Mediante os fatos e fundamentos neste expostos, REQUERER que esta impugnação seja recebida e 
declarada tempestiva, requer ainda a SUSPENSÃO da licitação, para revisão do edital com fundamento nesta 
impugnação, face às irregularidades apresentadas que infringem os princípios da legalidade, igualdade e 
isonomia  
 

Brasília-DF, 13 de abril de 2020. 
 

 
Odontogroup Sistema de Saúde Ltda 

Lusinete de Oliveira Bezerra 
OAB/DF 18460 



Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 011/2020
Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 16 de abril de 2020 11:09
Para: Licitação PrevService <licitacao@prevservice.com.br>

PROCESSO: 20197104            

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020
ASSUNTO: Impugnação

INTERESSADO(A): ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

 

 

Trata o presente do pedido de impugnação ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº
011/2020, que tem como objeto a Contratação de Pessoa Jurídica especializada para fornecimento de
assistência à saúde odontológica, através de plano privado, na modalidade de contrato como operadora
de plano de assistência à saúde odontológica, na modalidade de contratação coletiva por adesão, custo
per capita (faixa etária única), protocolada por ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA, nos
termos apresentados no expediente do processo em epigrafe.

 
1.                       DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE

 

Nos termos do item 24.1
[1]

 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 011/2020, em
consonância com o disposto no art. 81 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da

Companhia Docas do Ceará
[2]

 é assegurado que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital
de licitação, no prazo estabelecido, qual seja de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
realização da sessão pública do pregão.

Com efeito, observa-se a tempestividade da impugnação realizada pela peticionante, no dia 13
de abril de 2020, encaminhado ao e-mail do Setor de Licitações.

  
2.                       DOS FATOS

 
 Em resumo, a recorrente reclama os seguintes pontos:
 

a)      Inadequação da modalidade de contratação coletiva por adesão, quando deveria ser
contratação coletiva empresarial, tendo em vista as disposições do art. 5º da Resolução
Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar –

ANS
[3]

, na qual estabelece como modalidade de contratação a coletiva empresarial,
àquela que “oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à
pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária”
 



b)      Questiona as exigências do Edital nos itens 16.1 “y” e “z”, nos quais determina que a
contratada mantenha estrutura de atendimento em Fortaleza/CE e/ou Região
Metropolitana, ou caso não possua, a instalação deve ser providenciada dentro do prazo
de 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do contrato;

 
c)      Questiona a comprovação de qualificação econômica financeira dos participantes da
licitação, mediante apresentação de índices contábeis superiores a 1 (um), conforme
exigência do item 10.10.2 do Edital;
 

d)      Solicita redução do quantitativo previsto no item 10.12.3 do Edital, no qual exige
declaração da licitante, no ato de assinatura do contrato, de disponibilidade de rede
credenciada, no Estado do Ceará, no mínimo 200 (duzentos) pontos de atendimento, dos
quais 150 (cento e cinquenta) obrigatoriamente em Fortaleza e região metropolitana
credenciados para atendimento odontológico nas especialidades listadas no item 5.2 –
Categorias de Serviços, do ANEXO I - Termo de Referência.

 
3.                       DO MÉRITO
 
              Preliminarmente, cabe, por oportuno, salientar que todos os procedimentos desta CPL são
ponderados sobre a ótica dos princípios administrativos da Legalidade, Razoabilidade Proporcionalidade
e da Ampla Competitividade.
              Antes de adentrar no mérito, importa destacar que, em procedimento licitatório, todas as
exigências de habilitação estão subordinadas, dentre outros, aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade, não podendo, portanto, estabelecer cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter
competitivo. Não obstante, não podem ser afastadas às necessidades da Administração, sob risco de
execução ineficaz dos serviços pretendidos pelo órgão licitante.
 
              Dito isto, passo a responder os itens sobreditos.
 
              No que se refere à modalidade de contratação, a Coordenadoria de Administração - COADMI
entende pela adequação do Edital à norma estabelecida pela ANS, qual seja àquela do art. 5º da
Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009. Portanto, passa a modalidade da contratação ser
definida como coletiva empresarial.
 
              Informo, ainda, que a referida retificação do Edital não enseja à alteração de datas, haja vista que
não consubstancia elemento à elaboração de proposta de preços, posto que a forma de pagamento
permanece inalterada.
 
              Quanto à exigência dos itens 16.1 “y” e “z” do Edital em referência, informo que a referida
exigência é prerrogativa da Contratante e que, para o fiel cumprimento do contrato esta CDC entende que
devem ser observadas as disposições dos itens precitados. Portanto, mantem-se as exigências dos itens
16.1 “y” e “z”, bem como dos itens 14.1 “w” e “y”, do Termo de Referência.
 



              No tocante à exigência dos índices contábeis, exigido no item 10.10.2 do Edital, entende-se pela
permanência deste imperativo, uma vez que se presta à comprovação da saúde financeira dos
participantes do torneio licitatório, sendo prerrogativa da Administração Pública, albergada pela súmula
289, do Tribunal de Contas da União, uma vez que se trata de serviço continuado. Vejamos:
 
 

A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez,
deve estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado
e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula
inclua rentabilidade ou lucratividade.

 
                       Por último, segundo informações da COADMI, o quantitativo estabelecido no item 10.12.3
do Edital está em consonância com as disposições do Termo de Referência, sendo necessário sua fiel
observância. Portanto, mantem-se a quantidade exigida no item 10.12.3, do Termo convocatório.
 

Dito isto e, de acordo com as disposições dos subitens 24.1 e 24.1.1
[4]

 do Edital em

referência e parágrafo único do art. 81, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDC
[5]

,
damos ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação deste no sítio eletrônico
da Companhia Docas do Ceará e sítio do Licitacoes-e, bem como a continuidade dos trâmites relativos ao
procedimento licitatório.

 
 
Respeitosamente,
 
 

Wandebergue Paulino de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

 

 

 

 

[1]
 24.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital do Pregão por irregularidade na aplicação da Lei

13.303/2016, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame.
 
[2]

 Art. 81. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 13.303,
de 2016, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame.
[3]

 Art. 5º 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.
[4]

 24.1.1. Pregoeiro deverá responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, podendo ser apoiado por pareceres da área
técnica e jurídica, caso haja necessidade.
[5]

 § 1º O Agente de Licitação deverá responder à impugnação em até 3 (três)  dias úteis, podendo ser apoiado por pareceres
da área técnica e jurídica, caso haja necessidade.
[Texto das mensagens anteriores oculto]




