
 

 
 
 

1 

 

 

 

 

 

Processo:  19/405-M 

Interessado:  Gerência de Recursos Humanos 

Assunto:  Contratação de empresa especializada no fornecimento de plano de assistência médica 
ambulatorial, clínica, obstétrica e hospitalar para os servidores da FAPESP e seus 
dependentes. 

Referência:  Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2020 

 

DESPACHO GLPS N. 287/2020 
 
  A empresa AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, ora denominada 
Impugnante, nos termos do item XIV, subitem 8, do Edital do Pregão Eletrônico nº. 10/2020, apresenta 
IMPUGNAÇÃO ao Edital do Pregão Eletrônico, referente aos autos do Processo nº 19/405-M, desta 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que trata da contratação de empresa 
especializada no fornecimento de plano de assistência médica ambulatorial, clínica, obstétrica e 
hospitalar para os servidores da FAPESP e seus dependentes. 

 
Insurge-se a Impugnante, com relação a diversos pontos do Edital, conforme trechos 

transcritos a seguir: 
 

“I – DA TEMPESTIVIDADE 
A apresentação da presente Impugnação é manifestamente tempestiva posto 
que, conforme expressamente no Edital, a data de abertura será 30/07/2020 
(quinta-feira), assim, o prazo fatal, qual seja, 2 (dois) dias úteis anteriores à 
data fixada para abertura dos envelopes, expira no dia 28/07/2020 (terça-feira). 
O protocolo até esta data, portanto, confere a devida tempestividade à 
Impugnação. 
8. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão 
Eletrônico. 
II - DOS FATOS 
Após analisar o Edital a AMIL se deparou com algumas irregularidades em seu 
teor que, se mantidas, configuraram vícios que tornarão a Licitação sob 
comento nula de pleno direito. 
Assim, inconformada, a AMIL vem apresentar Impugnação aos fatos a seguir 
expostos de maneira mais detalhada. 
III – DA ILEGALIDADE NA FORMA DE EFETUAR OS PAGAMENTOS 
O item XI, subitem 1.3 do Edital estabelece: 
“1.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a 
realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em 
nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será 
considerada cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros se 
encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. da Lei Estadual nº 
12.799/2008.” 
Com a devida vênia, tal item está eivado de ilegalidades conforme se 
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demonstrará a seguir. 
Pelo Princípio da Legalidade, a qual a Administração Pública está estritamente 
vinculada, não há, sob qualquer ângulo, permissão para as condições Editalícias 
que permitam à empresa contratante, SEGUNDO SEUS EXCLUSIVOS CRITÉRIOS, 
reter o pagamento por serviços devidamente executados. 
Na mesma linha, o colendo STJ – Superior Tribunal de Justiça já decidiu a 
respeito: 
“1. É necessária a comprovação de regularidade fiscal do licitante como 
requisito para sua habilitação, conforme preconizam os arts. 27 e 29 da Lei nº 
8.666/93, exigência que encontra respaldo no art. 195, § 3º, da C.F. 
2. A exigência de regularidade fiscal deve permanecer durante toda a execução 
do contrato, a teor do art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93, que dispõe ser obrigação 
do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. (...) 
5. PODE A ADMINISTRAÇÃO RESCIDIR O CONTRATO EM RAZÃO DO 
DESCUMPRIMENTO DE UMA DE SUAS CLÁUSULAS E AINDA IMPUTAR 
PENALIDADE AO CONTRATO DESCUMPRIDOR. Todavia A RETENÇÃO DO 
PAGAMNETO DEVIDO, POR NÃO CONSTAR DO ROL DO ART. 87 DA LEI Nº 
8.666/93, OFENDE O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, insculpido na Carta 
Magna.(...)” (RMS 24.953. Rel. Min Castro Meira. DJE: 17/03/2008. Grifos 
nossos) 
Por todo o exposto, resta claramente demonstrada a impossibilidade jurídica de 
a FAPESP a seu exclusivo critério, decidir quando fará a retenção dos 
pagamentos devidos à empresa contratante por eventual irregularidade fiscal 
em determinado mês. 
Como bem exposto pelo STJ em inúmeros precedentes, cabe à Administração 
Pública, nessa hipótese, aplicar advertência, multa, mas, jamais, reter o 
pagamento por um serviço executado a contento. 
Assim, não resta alternativa à Administração Pública, em qualquer esfera, que 
não seja seguir, estritamente, ao Princípio da Legalidade e, por tal motivo, o 
subitem 1.3. do item XI do Edital deve ser claramente excluído. 
IV – DAS INÚMERAS VIOLAÇÕES AOS NORMATIVOS EMANADOS PELA AGÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS 
Conforme se demonstrará adiante o Edital comete inúmeras violações a 
diversos regramentos da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar o que é 
simplesmente inadmissível, afinal, cabe à ANS, POR FORÇA DA LEI FEDERAL QUE 
A CRIOU, a atribuição de regulamentar o setor de saúde suplementar. 
A lei estabelece, frise-se, conforme vontade do Legislativo e não do Executivo, 
competência normativa sobre matéria técnica aos órgãos reguladores. 
Evidentemente as normas regulatórias não podem ultrapassar os objetivos 
traçados na legislação criadora do órgão regulador. Nesse sentido vejamos as 
palavras de Ribeiro Cardoso2: 
“O poder normativo exercido pelas Agências Reguladoras não decorre de 
qualquer delegação legislativa: é atribuição própria do Poder Executivo, através 
da Administração Pública Direta e Indireta, incluídas as Agências Reguladoras, 
exercer dentro dos parâmetros legais, seu poder normativo. AS AGÊNCIAS não 
legislam, mas NORMATIZAM OS SETORES QUE LHE FORAM LEGALMENTE 
INCUMBIDOS DE PROMOVER A REGULAÇÃO. 
Importante destacar os ensinamentos de Sergio Guerra3:: 
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“ (...) comparte-se do entendimento de parte da doutrina que sustenta a 
constitucionalidade do exercício da função normativa das Agências 
Reguladoras. Por essas normas se permite o exercício da capacidade 
administrativa e técnica dessas entidades descentralizadas para dispor, com 
maior densidade, sobre as matérias que lhe competem para equilibrar o 
subsistema regulado, diversamente das leis que, editadas pelo Poder 
Legislativo, assumem caráter genérico e sem concretude. Contudo, é justo 
concluir que não se trata de “delegação”, haja vista que a função reguladora – 
incluindo parcela normativa – não compete originalmente ao Poder 
Legislativo.” 
O Estado, ao outorgar através de lei a competência regulatória a uma 
Autarquia, pratica o fenômeno da deslegalização, isto é, a concessão a um 
determinado órgão de autonomia para administrar um determinado setor 
podendo, para tal, exercer atividades fiscalizadoras, executivas e, 
principalmente, normativas. 
Acerca do tema deslegalização vejamos as palavras do ilustre Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto4: 
2 CARDOSO, HENRIQUE RIBEIRO – Controle da Legitimidade da Atividade 
Normativa das Agências Reguladoras – Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2010, págs. 
29 e 30 (Grifos nossos). 
3 GUERRA, SÉRGIO – Controle Judicial dos Atos Regulatórios – Rio de Janeiro: 
Lumem Juris, 2005, págs. 119 e 120. 
4 Neto, Diogo de Figueiredo Moreira - Curso de Direito Administrativo – 14ª 
Edição, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, págs. 33 e 257. 
“Modalidade anômala de transferência sem delegação é a DESLEGALIZAÇÃO, 
pela qual AS CASAS LEGISLATIVAS ABREM UM ESPAÇO NORMATIVO, QUASE 
SEMPRE DE NATUREZA TÉCNICA, EM QUE SE DEMITEM DA FUNÇÃO DE CRIAR 
NORMAS LEGAIS PARA QUE OUTROS ENTES, públicos ou privados, O FAÇAM SOB 
OS LIMITES E CONTROLES POR ELA ESTABLECIDOS. (...) A deslegalização opera a 
flexibilização decisional de modo mais amplo do que o fazem as técnicas do 
conceito jurídico indeterminado e da discricionariedade, ou seja, a abertura de 
espaço de opções autônomas da administração que, como se viu, não podem 
ser objeto de reapreciação pelos tribunais quanto ao mérito administrativo 
para efeito de substituir as decisões administrativas, ditas próprias, pelas do 
Judiciário.” 
Ou seja, não há que se questionar a validade das normas emanadas pela ANS 
que, por óbvio, devem ser acatadas por todos que pretendem adquirir produtos 
desse mercado, inclusive, a própria Administração Pública. 
IV.1. – DOS PRAZOS DE CARÊNCIA 
O item 4.3. do Anexo I ao Edital estabelece que a contratada deverá seguir a 
Tabela de Carências abaixo, exceto quanto os prazos dispostos pela ANS forem 
inferiores. 
Com a devia vênia, a tabela de carências prevista no mencionado item 4.3 está 
em desacordo com o artigo 12, V da Lei nº 9656/98 que assim estabelece: 
“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de 
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas 
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de 
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as 
seguintes exigências mínimas: (...) 
V - quando fixar períodos de carência: 
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a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; 
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; 
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência 
e emergência. (...)” 
Ou seja, diferente do que o Edital pretende, a legislação, DE FORMA CLARA, 
veda o estabelecimento de prazos de carência distintos para doenças 
preexistentes e não preexistentes. Não é possível a distinção de prazos de 
carências para doenças preexistentes e não preexistentes!! 
Pelo exposto, é inquestionável que o item 4.3. do Anexo I deve ser alterado de 
modo a se exigir, tão somente, o cumprimento dos prazos de carência na forma 
prevista na legislação em vigor. 
IV.2. – MANUTENÇAO DO CREDENCIAMENTO DE HOSPITAIS E LABORATÓRIOS 
Os itens 5.2. e 5.3. do Anexo I ao Edital assim estabelecem: 
“5.2. No caso de descredenciamento por iniciativa da contratada, a notificação 
sobre descredenciamento e seu respectivo substituto deverá ocorrer de acordo 
com o prazo estabelecido pela ANS, sendo que para os casos de gestação e 
patologias complexas DEVERÁ SER GARANTIDA, PELA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS, A CONTINUIDADE DE TRATAMENTO COM O MESMO PROFISSIONAL E 
HOSPITAL. ” (grifos nossos) 
“5.3. A contratada se obriga a manter o credenciamento das entidades 
(hospitais,prontos socorros, maternidades, unidades de atendimento de 
urgência, laboratórios de análises clinicas), em conformidade ao item 6.3 e item 
7.1 por todo o período de vigência do presente contrato.” 
Novamente estamos diante de exigências impossíveis de serem cumpridas, 
afinal, os próprios hospitais e laboratórios podem tomar a iniciativa, por 
qualquer motivo, de rescindirem seus acordos com as Operadoras de Planos de 
Saúde ou até mesmo as Operadoras rescindirem os contratos por questões de 
inviabilidade. 
Não por acaso a própria legislação, inclusive, já previu esse cenário permitindo, 
às Operadoras de Planos de Saúde, que façam o redimensionamento de rede 
garantindo o atendimento aos beneficiários – o mais importante – 
independente se será no hospital A ou B. 
Nesse sentido vejamos o art. 17 da já mencionada Lei nº 9.656/98: 
“Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como 
contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I 
e o § 1º do art. 1º desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto 
à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua 
substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante 
comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.” 
A Instrução Normativa DIPRO nº 46/2014 da ANS, inclusive, destaca a 
possibilidade de o próprio hospital ou laboratório ser o causador, por sua 
iniciativa de rescisão, do redimensionamento da rede hospitalar, senão 
vejamos: 
“Art. 5º A ALTERAÇÃO DE REDE HOSPITALAR por substituição de entidade 
hospitalar ou redimensionamento de rede hospitalar por redução PODERÁ SER 
MOTIVADA POR: 
I - interesse da própria operadora de planos de assistência à saúde;  
 
II – INTERESSE EXCLUSIVO DA ENTIDADE HOSPITALAR; 
III – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE HOSPITALAR; ou 
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IV - rescisão contratual entre a entidade hospitalar e a operadora de planos de 
assistência à saúde intermediária, nos casos de contratação indireta.” (grifos 
nossos) 
Portanto, não há como se exigir a manutenção integral DA MESMA REDE 
REFERENCIADA do início ao fim do contrato e, muito menos, SE EXIGIR QUE O 
TRATAMENTO SEJA MANTIDO COM O MESMO PROFISSIONAL CASO HAJA O SEU 
DESCRENDENCIAMENTO devendo, quando muito, os itens 5.2. e 5.3. do Anexo I 
do Edital serem alterados para que se faça a manutenção da rede referenciada 
e/ou do profissional no mesmo nível do início da contratação, com eventuais 
redimensionamentos, se necessário, desde que observadas todas as diretrizes 
da ANS a respeito. 
IV.3 – DOS PRAZOS DE ATENDIMENTO 
Ainda analisando o Anexo I do Edital temos, em sua Cláusula 5.5., a seguinte 
obrigação: 
“5.5. A marcação de consultas e exames deverão obedecer a um prazo de 
espera não superior a 7(sete) dias corridos, salvo nas hipóteses devidamente 
justificáveis pela prestadora de serviços.” 
Mais uma vez nos deparamos com item que, flagrantemente, viola as regras 
emanadas pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, Agência 
reguladora a quem compete regular o setor de saúde suplementar no Brasil. 
Ao editar a Resolução Normativa nº 259/2011, a ANS buscou regulamentar os 
prazos máximos de atendimento a que todas as Operadoras de Planos de Saúde 
estão sujeitas e, nesse sentido, seu art. 3º é de uma clareza que impressiona: 
“Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas 
referidas no art. 2º nos seguintes prazos: 
I – consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e 
obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis; 
II – consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 (quatorze) dias 
úteis; 
III – consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) dias úteis; 
IV – consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis; 
V – consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis; 
VI – consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) dias úteis; 
VII – consulta/sessão com fisioterapeuta: em até 10 (dez) dias úteis; 
VIII – consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica com cirurgião-
dentista: em até 7 (sete) dias úteis; 
IX – serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime 
ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis; 
X – demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial: em até 10 
(dez) dias úteis; 
XI – procedimentos de alta complexidade - PAC: em até 21 (vinte e um) dias 
úteis; 
XII – atendimento em regime de hospital-dia: em até 10 (dez) dias úteis; 
XIII – atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias 
úteis; e 
XIV – urgência e emergência: imediato. 
§ 1º Os prazos estabelecidos neste artigo são contados a partir da data da 
demanda pelo serviço ou procedimento até a sua efetiva realização. 
§ 2º Para fins de cumprimento dos prazos estabelecidos neste artigo, será 
considerado o acesso a qualquer prestador da rede assistencial, habilitado para 
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o atendimento no município onde o beneficiário o demandar e, não 
necessariamente, a um prestador específico escolhido pelo beneficiário. 
§ 3º O prazo para consulta de retorno ficará a critério do profissional 
responsável pelo atendimento. 
§ 4º Os procedimentos de alta complexidade de que trata o inciso XI são 
aqueles elencados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, 
disponível no endereço eletrônico da ANS na internet. 
§ 5º Os procedimentos de que tratam os incisos IX, X e XII e que se enquadram 
no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS como procedimentos de 
alta complexidade, obedecerão ao prazo definido no item XI.” 
Ora, fica claro que a ANS, de maneira extremamente acertada e ponderada, 
buscou analisar que, dentro da medicina, existem procedimentos de 
complexidades e necessidades de atendimento distintas. 
Assim, conforme demonstrado, a Agência Reguladora estabeleceu prazos 
factíveis para que todo o mercado de saúde suplementar possa se organizar de 
modo a estabelecer um padrão de atendimento viável sem prejudicar aos 
beneficiários que contratam o serviço. 
Desse modo, naturalmente, não pode o Edital da Licitação buscar estabelecer 
um prazo único para fins de autorização quando, repita-se, a própria Agência 
Reguladora do setor, há muito, já entendeu que é necessário o estabelecimento 
de prazos diversos, afinal, cada procedimento possui complexidade e urgência 
distintas. 
Portanto, não resta alternativa à FAPESP que não a de alterar o item 5.5. do 
Anexo I ao Edital, no sentido de fazer constar que caberá à CONTRATADA, 
efetuar as autorizações de acordo com os prazos preconizados nas normas 
vigentes da ANS. 
IV.4. – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
O item 12.1. do Anexo I ao Edital assim determina: 
“12.1 A realização de exames, internações e cirurgias na rede credenciada 
INDEPENDERÁ DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATADA. ” (grifos nossos) 
Parece repetição, mas, novamente, estamos diante de violação de normas 
regulatórias de maneira clara. 
A necessidade de autorização prévia para determinados procedimentos decorre 
porque, muitas das vezes, sua cobertura é permitida apenas quando 
preenchidas certas características necessárias, o que chamamos de Diretrizes 
de Utilização. 
Não por acaso a RN nº 428/2017 que, atualmente, disciplina o Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde possui um Anexo (Anexo II) exclusivamente 
para tratar das Diretrizes de Utilização Para Coberturas de Procedimentos na 
Saúde Suplementar. 
Pegando um exemplo aleatório do mencionado Anexo temos: 
“13.CIRURGIA REFRATIVA - PRK OU LASIK 1. Cobertura OBRIGÁTORIA para 
pacientes com mais de 18 anos e grau estável há pelo menos 1 ano, QUANDO 
PREENCHIDO PELO MENOS UM DOS SEGUINTES CRITÉRIOS: a. MIOPIA 
MODERADA E GRAVE, DE GRAUS ENTRE - 5,0 a – 10,0 DE, com ou sem 
astigmatismo associado com grau até –4,0 DC com a refração medida através de 
cilindro negativo; b. HIPERMETROPIA ATÉ GRAU 6,0 DE, com ou sem 
astigmatismo associado com grau até 4,0 DC, com a refração medida através de 
cilindro negativo. OBS: É obrigatória a cobertura da cirurgia refrativa em ambos 
os olhos, nos casos em que apenas um olho possui o grau de miopia ou 
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hipermetropia dentro dos limites estabelecidos na DUT, desde que o limite de 
segurança superior seja respeitado para ambos os olhos.” (grifos nossos) 
Ou seja, a cobertura para cirurgia refrativa, cujo objetivo é o da correção de 
problemas de visão, APENAS SERÁ OBRIGATÓRIA se existir o preenchimento dos 
requisitos expostos acima. 
Desse modo, se um paciente requerer à Operadora de Plano de Saúde essa 
cirurgia mas, por exemplo, seu grau de miopia for 1,0, a Operadora, após 
analisar o pedido com a responsabilidade que o assunto requer, procederá com 
a negativa, afinal, a Diretriz de Utilização estabelecida pela ANS indica que 
miopia no patamar de 1,0 grau não deve possuir cobertura obrigatória para 
cirurgia refrativa. 
Justamente para situações como essas do exemplo é que a Operadora de Plano 
de Saúde necessita sim fazer a análise dos pedidos que lhe são encaminhados 
diariamente de modo a assegurar que haja sempre a cobertura dentro do que 
prevê a regulamentação do setor. 
Desse modo, naturalmente, não pode o Edital da Licitação sequer permitir uma 
análise exigindo autorização automática e imediata quando, repita-se, a própria 
Agência Reguladora do setor, há muito, já entendeu que nem todos os 
procedimentos médico-hospitalares existentes são de cobertura obrigatória por 
parte das Operadoras de Planos de Saúde. 
Assim, não resta alternativa senão a de excluir o item 12.1. do Anexo I ao 
Edital. 
IV.5. – INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS 
Os itens 4.5.1 e 4.5.2. da minuta do Contrato assim estabelecem: 
“4.5.1. Nos primeiros 90 (noventa) dias de trabalho do servidor, inclusão 
apenas para o titular, sem necessidade de cumprimento de carências para a 
utilização dos serviços contratados.” 
“4.5.2. Ao término dos primeiros 90 (noventa) dias de trabalho do servidor, a 
inclusão de dependentes, especificados no subitem 3.2.4., no plano do titular, 
poderá ser feita em até 30 (trinta) dias sem necessidade de cumprimento de 
carências para a utilização dos serviços contratados, sendo que deverá ser 
observada a documentação comprobatória para inclusão.” 
Ou seja, pela leitura desses dispositivos temos que há permissão para inclusão 
de novos beneficiários, sem carência, durante os primeiros 90 (noventa) dias de 
trabalho. 
Contudo, ao analisarmos o item 4.1.2 do Anexo I ao Edital temos disposição 
diferente, estabelecendo que tal prazo seria de 30 (trinta) dias, senão vejamos: 
“4.1.2 Para os servidores contratados a partir da vigência deste Plano de 
Assistência Médica a utilização dos serviços deverá ocorrer nos seguintes 
termos: 
a) Nos primeiros 30 (trinta) dias de trabalho do servidor, inclusão do titular e 
dependentes, sem necessidade de cumprimento de carências para a utilização 
dos serviços contratados.” 
Ora, afinal, o prazo correto é 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias? Portanto, há que 
se estabelecer um prazo único devendo esse prazo único ser unificado em todos 
os trechos do Edital. 
IV.6. – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO 
O item 8.1.1. do Anexo I ao Edital estabelece: 
“8.1.1 Tratamento de dependência química e todos os transtornos psiquiátricos 
codificados no CID-10 – Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
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Problemas Relacionados a Saúde, volume I, capítulo V - décima revisão, em 
clínica especializada que atue no tratamento global do indivíduo (físico e 
psíquico) e que contemple: 
a) Consultas (psiquiatria e dependência química); 
b) GRUPOS DE APOIO (psiquiatria e dependência química, com o doente e 
FAMILIARES); 
c) Serviços ambulatoriais em dependência química e psiquiatria (inclusive 
hospital-dia); 
d) Internação em psiquiatria e dependência química.” (grifos nossos) 
Ora, com a devida vênia, uma vez mais, o Edital quer se sobrepor às regras 
regulatórias estabelecidas pela Agência Reguladora competente. 
A ANS, ao estabelecer as regras para o atendimento ao tratamento psiquiátrico, 
através do Rol de Procedimentos obrigatórios, não faz, em tempo algum, 
qualquer exigência para GRUPOS DE APOIO PARA FAMILIARES. Naturalmente o 
tratamento psiquiátrico a qualquer um dos beneficiários que eventual e 
comprovadamente necessitar está assegurado, todavia, esse atendimento deve 
se dar em respeito às diretrizes regulatórias e, nesse diapasão, não há que se 
falar em assegurar o custeio de grupos de apoio para familiares do paciente. 
Assim, por absoluta observância às normas regulatórias, em especial à 
Resolução Normativa nº 428/2017, que regulamenta o Rol de Procedimentos 
Mínimo Obrigatórios em vigor, a exigência constante na alínea “b” do item 
8.11. do Anexo I ao Edital, deve ser excluída.” 

 

Ao final a AMIL requer a exclusão dos itens expostos acima por claramente violarem a 
legislação pertinente. 
 

É o breve relatório. 
 
Conhecemos da Impugnação, para no mérito, julgá-la parcialmente procedente, retirando-

se da pauta a Sessão de processamento do Pregão Eletrônico nº 10/2020 que estava designada para o 
dia 30/07/2020, a partir das 9 horas e 30 minutos. 

 
Em relação ao pedido de impugnação da licitante, em consulta à Procuradoria Jurídica da 

FAPESP, a mesma se manifestou através do Parecer nº 122/2020, conforme segue abaixo:  
 
“(...) 4. Mais especificamente, a empresa AMIL questionou os seguintes aspectos: a) item XI, 

subitem 1.3. do Edital, que exige regularidade da empresa no Cadastro Informativo dos Créditos Não 

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL no momento da contratação e para a 

realização de pagamentos; b)  prazos de  carência em desacordo com  o  artigo 12, V da Lei nº 

9.656/98; c) Manutenção de Credenciamento de Hospitais  e  Laboratórios  em desacordo com o 

artigo 17, da Lei nº 9.656/98 e com o artigo 5º da Instrução Normativa DIPRO nº 46/2014 da ANS (que 

permite que a rede hospitalar tenha iniciativa de descredenciamento); d) os prazos para atendimento 

estabelecidos na Cláusula 5.5 do Anexo I do Edital (Memorial Descritivo) contrariam o artigo 3º da 
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Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS; e) a previsão de realização de exames, internações e 

cirurgias na rede credenciada independente de autorização prévia da contratada, conforme item 12.1 do 

Anexo I fere as normas regulatórias da ANS, como por exemplo a Resolução Normativa nº 428/2017; f) o 

prazo de inclusão de beneficiários do Memorial Descritivo (subitem 4.1.2) está em desacordo com os 

subitens 4.5.1 e 4.5.2 do Contrato; g) previsão de grupos de apoio para familiares de beneficiários em 

tratamento de dependência química e transtornos psiquiátricos (subitem 8.1.1. do Anexo I do Edital) 

sem previsão de obrigatoriedade pela ANS. 

Relatado o quanto necessário, passo a opinar. 
 
6.  Primeiramente  cumpre  consignar  que  o  Edital  e  seus Anexos  têm presente que  a 

 Agência Nacional de  Saúde  Suplementar –  ANS  é a agência  reguladora  vinculada  ao  Ministério  da 
 Saúde  responsável  pelo  setor  de planos de saúde no Brasil. 

 
7.  Passo,  então,  a  analisar  individualmente  cada  item  da Impugnação, a fim de facilitar 
o entendimento das questões e respostas. 
 
a) item XI, subitem 1.3. do Edital, que exige regularidade da empresa no Cadastro 

Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL no 
momento da contratação e para a realização de pagamentos. 

 
A Lei Estadual nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o Cadastro Informativo 

dos Créditos não Quitados de órgãos e entidades estaduais - CADIN ESTADUAL, regulada pelo Decreto nº 

53.455, de 19 de setembro de 2008, estabelece em seu artigo 6º a obrigatoriedade de consulta ao 

CADIN para a celebração de contratos e para pagamentos referentes aos contratos, e proibindo a 

realização desses atos em caso de registro no CADIN, in verbis: 

 

“Artigo 6º - É obrigatória consulta prévia ao CADIN ESTADUAL, pelos órgãos e entidades da 
Administração direta e indireta, para: 
I -celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o desembolso, a qualquer 
título, de recursos financeiros; 
II -repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos; (...) 
§ 1º - A existência de registro no CADIN ESTADUAL constituirá impedimento à realização dos atos a 
que se referem os incisos I a IV deste artigo. 

(...)” 

 
Referida Lei está em pleno vigor e, portanto, deve ser observada no Estado de São Paulo, 

inclusive em razão do Princípio da Legalidade mencionado pela própria impugnante. 
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Assim o subitem 1.3 do item XI do Edital está correto porque segue os estritos termos da Lei 
Estadual 12.799/2008. 

 
Aliás, o Edital prevê, inclusive, a regra do artigo 8º, §§ 1º e 2º do mesmo diploma legal, que 

permite a participação do devedor nas hipóteses de suspensão da exigibilidade da pendência: 
 

Artigo 8 - O registro do devedor no CADIN ESTADUAL ficará suspenso na hipótese de 
suspensão da exigibilidade da pendência objeto do registro, nos termos da lei. 
§ 1º - A suspensão do registro não acarreta a exclusão do CADIN ESTADUAL. 
§ 2º - Enquanto perdurar a suspensão, não se aplica o impedimento previsto no § 1º do artigo 6º 
desta lei. 

 
Portanto, a impugnação é infundada em relação a esse aspecto, devendo ser mantido o 

subitem 1.3 do Item XI do Edital da forma como se encontra redigido. 

 

b) prazos de carência em desacordo com o artigo 12, V da Lei nº 9.656/98. 
 
Primeiramente cumpre consignar que o Edital e seus Anexos têm presente que a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde 
responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. 

 
Ademais, referida Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de 

assistência à saúde, em seu artigo 12, V, estabelece os prazos máximos de carência, ou seja, prazos que 
não podem ser ultrapassados pelas Operadoras de Plano de Assistência à Saúde. Todavia, não fixa prazos 
mínimos. 

 
Portanto, não há impedimento de que o Edital estabeleça prazos menores para os 

atendimentos do que os prazos máximos estabelecidos em lei. 
 
Logo, não procede a impugnação em relação a esse aspecto, devendo ser mantido o item4.3 

do Anexo I do Edital (Memorial Descritivo). 
 
c) Manutenção de Credenciamento de Hospitais e Laboratórios em desacordo com o artigo 

17, da Lei nº 9.656/98 e com o artigo 5º da Instrução Normativa DIPRO nº 46/2014 da ANS (que 
permite que a rede hospitalar tenha iniciativa de descredenciamento. 

 
De fato, o artigo 17 da Lei nº 9.656/98 estabelece como regra a manutenção da rede 

credenciada durante a vigência do contrato, porém a substituição do prestador é permitida desde que 
por prestador equivalente. 

  “Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou 

credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os 
consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que 
seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de 
antecedência.(Redação dada pela Lei nº 13.003, de 2014) 
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  §  1o   É  facultada  a  substituição  de  entidade  hospitalar,  a  que  se  refere o caput deste artigo,  desde  
que  por  outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, 
ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais 
em vigor. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)” 

 
Todavia, no caso de descredenciamento por vontade da operadora durante período de 

internação do beneficiário, essa internação será mantida e a operadora pagará as despesas hospitalares, 

nos termos do $ 2º do artigo 17, da Lei nº 9.656/98. 

 ““§2o  Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o § 1o 

ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga -se a 

manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do 

contrato.”(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)” 

Assiste, portanto, razão à Impugnante, devendo os itens 5.2 e 5.3 do Anexo I do Edital e 
itens 6.2 e 6.3 do contrato serem revistos. 

 
d) os prazos para atendimento estabelecidos na Cláusula 5.5 do Anexo I do Edital 

(Memorial Descritivo) contrariam o artigo 3º da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS. 
 
O artigo 3º da Resolução Normativa nº 259/2011 estabelece prazo máximo de 

atendimentos. Todavia, nada impede que fiquem estabelecidos prazos inferiores. 
 
Não procede a impugnação em relação a este aspecto. 
 
e)  a  previsão  de  realização  de  exames,  internações  e cirurgias na rede 

credenciada independente de autorização prévia da contratada, conforme item 12.1 do Anexo I 

fere as normas regulatórias da ANS, como por exemplo a Resolução Normativa nº 428/2017. 

 

Assiste razão à Impugnante. O item 12.1 do Memorial deve ser excluído. 
 
f)   o   prazo   de   inclusão   de   beneficiários   do   Memorial Descritivo (subitem 4.1.2) 

está em desacordo com os subitens 4.5.1 e 4.5.2 do Contrato. 
 
Tem razão a Impugnante. Os itens o contrato deve estar de acordo com o Memorial 

Descritivo. Portanto, há necessidade de rever os subitens 4.5.1 e 4.5.2 do Contrato. 

 
g) previsão de grupos de apoio para familiares de beneficiários em tratamento de 

dependência química e transtornos psiquiátricos (subitem 8.1.1. do Anexo I do Edital) sem previsão de 
obrigatoriedade pela ANS. 

 
Embora não haja obrigatoriedade de Grupos de Apoio para Familiares  de  beneficiários  em 
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 tratamento  psiquiátrico,  também  não  há impedimento de que se mantenha esse benefício, sob o 
aspecto jurídico. E a FAPESP optou por solicitá-lo. 

 

Assim, não prospera a impugnação para este item.” 
 
O Edital passará por revisão e será republicado futuramente com as alterações pertinentes. 
 
Diante de todo o exposto e consubstanciado no fato de que uma decisão em contrário ferirá 

os princípios administrativos da LEGALIDADE, da ISONOMIA, do JULGAMENTO OBJETIVO e da 
FINALIDADE, CONHEÇO da IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa AMIL ASSISTENCIA MEDICA 
INTERNACIONAL S.A, para, no mérito, JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE, determinando-se a 
revisão do Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2020 com sua republicação em data futura.  

 

Publique-se a presente decisão no sítio eletrônico da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado 
de São Paulo. 

 

FAPESP, 29 de julho de 2020.  
 
 

Michel Andrade Pereira 
Gerente de Licitações, Patrimônio e Suprimentos 

MAP/dmc 


