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

IMPUGNAÇÃO - Pregão Eletrônico nº 014/2020 - Unimed Saúde e Odonto S/A
3 mensagens

Vanessa Vieira da Silva <vanessa.silva2@segurosunimed.com.br> 30 de junho de 2020 18:40
Para: Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>
Cc: Vinicius de Souza Sampaio <vinicius.sampaio@segurosunimed.com.br>, Leticia Dias da Silva
<leticia.silva@segurosunimed.com.br>, Gisele Machado Maranho <gisele.maranho@segurosunimed.com.br>, Leonardo
Ubiratan de Oliveira <leonardo.oliveira@segurosunimed.com.br>

Prezados, boa tarde!

UNIMED SAÚDE E ODONTO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº
10.414.182/0001/09, com sede em São Paulo, Capital, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 346, 4º andar, CEP
01410-901, registrada na ANS sob o 41.680-1, representada na forma de seus atos constitutivos, vem,
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, nos termos do item 24.1 do Edital, apresentar IMPUGNAÇÃO DO
ATO CONVOCATÓRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO, conforme as razões expostas anexa.  

Peço a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail. 

Atenciosamente,  
Vanessa Vieira da Silva    
Área Técnica- Unidade de Licitações      
Fone: 11-3265-9452
Cel: 11-98607-3099

vanessa.silva2@segurosunimed.com.br

3 anexos

Impugnação - Docas Ceará.pdf
173K

Procuração - Vinicius.pdf
203K

Ata + Estatuto.pdf
5616K

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 1 de julho de 2020 09:22
Para: Vanessa Vieira da Silva <vanessa.silva2@segurosunimed.com.br>

Bom dia Sra. Vanessa Vieira,

Acuso recebimento.

Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação
OABCE n°30.924
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COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 2 de julho de 2020 22:17
Para: Vanessa Vieira da Silva <vanessa.silva2@segurosunimed.com.br>

Boa noite Sra. Vanessa Vieria,

Com fulcro no item 24.1.1 do edital e art.81 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia Docas do Ceará segue,
em anexo, tempestivamente, Decisão referente ao Pedido de Impugnação interposto em face ao Edital do Pregão Eletrônico
nº014/2020, cujo objeto é  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).

Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra de Pontes
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação 
OABCE nº30.924
Companhia Docas do Ceará

DECISÃO_ PE 014_2020_PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA UNIMED PDF.pdf
110K
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PROCESSO:20197104. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020. 

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO. 

INTERESSADO (A): UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. 
 
 

Trata-se de Pedido de Impugnação ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 

014/2020, 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), interposto pela empresa: 

UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A, nos termos apresentados no expediente, constante no 

processo em epigrafe. 

 
 
 

1. DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE 
 
 

Nos termos do item 24. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E 

IMPUGNAÇÃO, subitem 24.1 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 014/2020, em 

consonância com o disposto no art. 81 do Regimento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da 

Companhia Docas do Ceará, é assegurado que qualquer pessoa física ou jurídica 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 do Pedido de Impugnação realizado pela 

peticionante, no dia 30 de junho de 2020, às 18h42min, encaminhado ao e-mail do Setor de 

Licitações cpl.docas@gmail.com, conforme consta nos autos do Processo. Neste sentido, 

reconhecemos o requerimento do Pedido de Impugnação feito ao edital de licitação, em apreço. 

2. DA SOLICITAÇÃO 
 

O pleito detalhado da peticionante fora juntado aos autos do Processo, sub examine. 

Tendo em vista a natureza técnica do assunto, bem como o disposto no §1º, art. 81, 

do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDC, solicitamos parecer técnico da área 

competente. 
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3. DA ANÁLISE DA ÁREA TÉCNICA 
 

Preliminarmente cumpre ressaltar que todos os atos e procedimentos realizados pela 

CPL são alicerçados nos Princípios Administrativos da Legalidade, Razoabilidade, Julgamento 

Objetivo, Impessoalidade, Moralidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e 

Competividade. 

Dito isto, tendo em vista o caráter técnico do pedido, a impugnação fora 

encaminhada à DIAFIN - Diretoria de Administração e Finanças da Companhia Docas do Ceará 

para apreciação. 

Em resposta, a COADMI - Coordenadoria Administrativa da Companhia Docas do 

Ceará enviou CI – COADMI- RH 525/2020, datada de 02 de julho de 2020, constantes nos autos,  

mediante o qual manifestou-se aduzindo: 

“A empresa supra alega: Em que pese o objeto do certame se prestar à contratação de 
operadora de assistência odontológica para oferta de plano odontológico aos seus empregados, 
dependentes e agregados, tanto o edital, como o Termo de Referência e a Minuta de Contrato 
preveem expressamente o interesse na contratação de plano de assistência odontológica na 
modalidade coletivo por adesão, quando, em verdade, a modalidade correta para esta população é 
coletiva empresarial. 

 
Em observância aos dispostos no Termo de Referência e Edital do referido objeto, bem 

como, informado pelo próprio licitante, todas as informações ao longo dos documentos tratam de 
plano coletivo empresarial, sendo estabelecido claramente os elegíveis beneficiários do plano, não 
havendo assim impacto na formulação da proposta de preço.” 
 

Assim, diante do posicionamento da área técnica, não se vislumbra nenhum impacto 

na formulação das propostas de preço, muitos menos restringe o caráter competitivo do certame, 

nem impede a formulação das propostas. Desnecessário, portanto, o adiamento da abertura do 

certame, conforme item 24.4.1 do Edital. 

Portanto, fica mantida a data  de abertura do certame no dia 09 de julho de 2020.
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4. DA DECISÃO 
 

Assim, pelas razões circunstanciadas, esta Pregoeira com fulcro no art.23, II e art.43, 

II do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia Docas, bem como no item 

26.6, II do Edital, decide receber a impugnação, por ser tempestiva, para, no mérito, negar-lhe 

provimento, uma vez que restou demonstrado que não haverá prejuízo na formulação das 

propostas e nem comprometimento no caráter competitivo do certame.  

Informamos, ainda, que será feito uma errata referente a nomenclatura do tipo de 

contratação, sendo mantidas as demais condições editalícias. 

Ante o exposto, e de acordo com que dispõem os subitens 24.1 e 24.1.1 do Edital, 

sub examine, e art.81, parágrafo único, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

Companhia Docas do Ceará damos ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com 

publicação no sitio eletrônico da Companhia Docas do Ceará. 

 
 
 

Respeitosamente, 
 
 
 
 
 

                                 Dra. Roberta Siebra de Pontes 
                                   Pregoeira da Comissão Permanente de Licitações 

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 
 


