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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
2 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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ILUSTRÍSSIMO SUBSCRITOR DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020 DA COMPANHIA 

DOCAS DO CEARÁ - CDC 

  

 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n° 014/2020 

LICITAÇÕES-E 819767 

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 20197104 

 

 

 

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, pelas razões adiante expostas. 

 

Trata-se de edital para licitação, que visa a contratação de Pessoa Jurídica especializada para 

fornecimento de assistência à saúde odontológica, através de plano privado, por 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. 

 

Após análise detalhada do Edital, foi encontrado um ponto questionável, havendo necessidade de 

retificação do Edital, conforme se descreve a seguir: 

 

I- DA MODALIDADE DO PLANO COLETIVO POR ADESÃO 
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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. 

 

A indicação de plano de assistência odontológica na modalidade coletiva por adesão é mencionada 

expressamente nos seguintes itens: (i) EDITAL: 1.1; (ii) TERMO DE REFERÊNCIA: Objeto e 5.9.1, e (iii) MINUTA 

DE CONTRATO: 1.1. 

 

Em contrapartida, verifica-se claramente que o Termo de Referência, em diversos pontos do documento, 

menciona qual o público elegível para figurar como beneficiário do plano odontológico: 

  

“2.1. A Companhia Docas do Ceará firmou acordo coletivo de trabalho com o Sindicato dos Empregados em Empresas 

de Exploração de Serviços Portuários do Estado do Ceará – SINDEPOR, onde consta, na cláusula 13ª que a CDC 

proporcionará assistência médico-hospitalar e odontológica aos empregados e seus dependentes. Tal benefício 

se estende aos ocupantes de funções comissionadas, de gratificações técnicas e respectivos 

dependentes.” 

 

“5.3. Os serviços estabelecidos atenderão a todos os empregados e a seus dependentes e agregados e serão 

prestados de acordo com as condições estabelecidas como referência aos procedimentos admitidos e os que vierem 

a ser incluídos pela Agência Nacional de Saúde, bem como outros que venham a ser determinados em legislação 

específica.” 

  

“5.9.1. O Plano Privado de Assistência à Saúde Odontológica deverá ser prestado em qualquer parte do território 

nacional nos casos considerado de urgência e emergência, e nos casos de atendimentos eletivos no Estado do Ceará, 

na modalidade coletivo por adesão, aos diretores, empregados e comissionados da Companhia Docas do 

Ceará, bem como os seus dependentes legais e agregados.” 
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A Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão fiscalizador das operadoras de planos de assistência 

à saúde e odontológicos, edita as normas regulamentadoras, de força cogente, sob pena de sujeitar o infrator às 

penalidades aplicáveis a cada situação. 

 

Pois bem. Conforme dispõe a Resolução Normativa ANS 195/09, em seu artigo 5º, o plano coletivo 

empresarial é aquele que oferece cobertura à população vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou 

estatutária. 

 

“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. 

§1º O vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto 

contratualmente: 

I - os sócios da pessoa jurídica contratante; 

II - os administradores da pessoa jurídica contratante; 

III - os demitidos ou aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à pessoa jurídica contratante, 

ressalvada a aplicação do disposto no caput dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998; 

IV – os agentes políticos; 

V – os trabalhadores temporários; 

VI – os estagiários e menores aprendizes; e 

VII - o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consangüíneo, até o segundo grau de parentesco 

por afinidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e servidores públicos, bem como dos demais 

vínculos dos incisos anteriores. 

§2º O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do §1º deste artigo dependerá da participação do beneficiário 

titular no contrato de plano privado de assistência à saúde.” 

 

 Portanto, em que pese a Impugnante possuir planos odontológicos individuais, coletivos 

empresariais e coletivos por adesão, produtos estes devidamente registrados perante a ANS, somente poderá ofertar 

a este r. Órgão, caso a Impugnante seja a vencedora no certame, um PLANO ODONTOLÓGICO NA 

MODALIDADE COLETIVO EMPRESARIAL, por expressa determinação do órgão regulador. 
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 Note-se que o plano coletivo por adesão está classificado no artigo 9º da mesma norma, e a 

contratação ocorre na situação em que uma pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial contrata em 

favor de sua população regularmente vinculada, sendo certo que a adesão de seus beneficiários é facultativa e 

dependerá de assinatura de proposta individualizada:  

 

“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. 

§1º Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, desde que previsto 

contratualmente, o grupo familiar do beneficiário titular até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o 

segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro. 

§2º A adesão do grupo familiar a que se refere o §1º deste artigo dependerá da participação do beneficiário titular 

no contrato de plano de assistência à saúde. 

§3º Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput e a 

condição de elegibilidade do beneficiário. 

§4º Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 23 caberá tanto à Administradora de Benefícios quanto 

à Operadora de Plano de Assistência à Saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma 

do caput deste artigo, e a condição de elegibilidade do beneficiário.” 

  

 A se admitir que a contratação ocorra na modalidade coletivo por adesão, nos moldes indicados no 

Edital e Termo de Referência, a Impugnante estará infringindo as normas que regulam a matéria, e estará sujeita à 

penalidade descrita no artigo 20-D, da Resolução Normativa ANS 124/06, tantas vezes quantos forem os beneficiários 

inelegíveis identificados pela ANS:  

 

“Ingresso de beneficiário em plano coletivo 

Art. 20–D Admitir o ingresso de beneficiário em contrato coletivo que não detenha o vínculo exigido pela legislação. 

Sanção - multa de R$ 50.000,00.” 
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Relacionando-se diretamente com o tema questionado, cumpre registrar as disposições contidas no art. 

32, da RN nº 195 de 14 de junho de 2009: 

 

“Art. 32. O ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos 

nos artigos 5º e 9º desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, 

equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar.” 

 

Destarte, o citado art. 32 da RN nº 195/09 aplica às Operadoras a sanção de sujeitar-se à disciplina dos 

planos individuais caso não sejam observadas as condições de elegibilidade, tanto para os planos coletivos 

empresariais, quanto para os coletivos por adesão, não havendo qualquer distinção. 

 

Este é, aliás, o que prevalece segundo A Diretoria de Fiscalização da ANS, nos termos do 

ENTENDIMENTO DIFIS Nº 04 - 07 DE ABRIL DE 2016,  que pode ser consultado em seu próprio sitio eletrônico: 

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=entendimento&task=TextoLei&format=raw&id=MzIzNg==. 

 

Ademais, caso a Impugnante ofereça um Plano Coletivo Empresarial, sem que haja a especificação 

correta no Edital, - o que ocorreria no certame em referência dadas as referências expressas já elencadas acima, - 

estará descumprindo o contrato por entregar um produto que diverge das especificações do Edital. 

 

Assim, demonstrada as irregularidades do instrumento convocatório, requer o acolhimento 

da presente Impugnação, e, quando da republicação do novo edital, sejam adequados os seguintes 

itens: (i) EDITAL: 1.1; (ii) TERMO DE REFERÊNCIA: Objeto e 5.9.1, e (iii) MINUTA DE CONTRATO: 1.1, 

para que conste de forma expressa que a contratação de plano odontológico deverá ser na modalidade 

coletiva empresarial. 

 

II- DOS PEDIDOS 
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Posto isto, requer seja acolhida integralmente a presente Impugnação, para que sejam realizadas as 

devidas retificações no edital, republicando-o, conforme fundamentação constante na presente impugnação, 

possibilitando a participação da Impugnante no processo licitatório. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 30 de junho de 2020. 
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