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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. 286/2020 
 
  A empresa CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, 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 
Considerando os termos do item 8 do Edital que determina que “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”, e 
considerando ainda que a data de abertura do Pregão Eletrônico nº 10/2020 
está prevista para o dia 30/07/2020, resta devidamente comprovada a 
tempestividade desta impugnação. 
II – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
O objeto do edital de Pregão Eletrônico nº 10/2020 é “Contratação de serviços 
de assistência médica ambulatorial, clínica, cirúrgica, obstétrica e hospitalar 
para todos os servidores da FAPESP, e seus respectivos dependentes.” 
III - DOS FATOS E FUNDAMENTOS 
3.1. DA INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 12.690/2012 
De acordo com a alínea “b” do subitem 1.1 do capítulo V – Da Habilitação, a 
licitante deve apresentar “Ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade 
empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar 
adequado à Lei federal n. 12.690/2012.” 
Em complemento, o Anexo X obriga às cooperativas a declarar, sob as penas da 
Lei, que o Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 
12.690/2012 e que a cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no 
inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006. 
Entretanto, a Lei Federal nº 12.690, de 19 de julho de 2012, dispõe sobre a 
organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho; e em seu art. 1º 
dispõe o que segue: 
“CAPÍTULO I 
DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO 
Art. 1º A Cooperativa de Trabalho é regulada por esta Lei e, no que com ela não 
colidir, pelas Leis nºs 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 -Código Civil. 



 

 
 

2 

 

Parágrafo único. Estão excluídas do âmbito desta Lei: 
I - as cooperativas de assistência à saúde na forma da legislação de saúde 
suplementar; 
II - as cooperativas que atuam no setor de transporte regulamentado pelo 
poder público e que detenham, por si ou por seus sócios, a qualquer título, os 
meios de trabalho; 
III - as cooperativas de profissionais liberais cujos sócios exerçam as atividades 
em seus próprios estabelecimentos; e 
IV - as cooperativas de médicos cujos honorários sejam pagos por 
procedimento.” ( 
Assim, a disposição do inciso I do art. 1º da Lei Federal nº 12.690/2012 está 
inequivocamente excetuando das regras desta lei as cooperativas de assistência 
à saúde, o que se entende que a referida norma não se aplica as cooperativas 
do mercado de saúde, na forma da legislação de saúde suplementar, que 
operam planos privados de saúde. 
Sobre as cooperativas de assistência à saúde, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, órgão federal responsável pela regulação e fiscalização das 
empresas de saúde do mercado, por intermédio da Resolução da Diretoria 
Colegiada da nº 39 de 27 de outubro de 2000, art. 10, classificou as operadoras 
em: 
“Art. 10 As operadoras segmentadas conforme o disposto nos arts. 3º ao 9º 
desta Resolução deverão classificar-se nas seguintes modalidades:  
I administradora; 
II - cooperativa médica; 
III - cooperativa odontológica; 
IV autogestão; 
V - medicina de grupo; 
VI - odontologia de grupo; ou 
VII - filantropia.” 
 
No caso das cooperativas médica, o art. 12 da RDC-ANS 39/2000 define que 
classificam-se na modalidade de cooperativa médica as sociedades de pessoas 
sem fins lucrativos, constituídas conforme o disposto na Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o 
regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências, e que 
operam Planos Privados de Assistência à Saúde. 
Deste modo, resta clara a inaplicabilidade da Lei Federal nº 12.690/2012 que 
trata das cooperativas de trabalho, ou seja, mão de obra terceirizada e não das 
cooperativas de saúde suplementar, conforme definido no art. 6º da Lei nº 
5.764/1971, conforme segue: 
“Art. 6º As sociedades cooperativas são consideradas: 
I - singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, 
sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham 
por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas 
ou, ainda, aquelas sem fins lucrativos; 
II - cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas de, no 
mínimo, 3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados 
individuais; 
III - confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 (três) 
federações de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de 
diferentes modalidades.” 
A obrigação de declarar a subsunção à Lei 12.690/2012 prevista no Edital ora 
impugnado, impede a participação de cooperativas de saúde suplementar no 
certame, visto não se adequarem ao disposto na Lei nº 12.690/2012. Restringir 
a participação de potenciais empresas de mercado no pregão é vedado pela Lei 
nº 8.666/93, o que não pode prosperar, considerando que o objetivo da 
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licitação é obter a proposta mais vantajosa, e com essas restrições, não haverá 
possibilidade dessa administração conseguir contratar os serviços previstos no 
Edital a preços mais competitivos e econômicos para essa Companhia. 
Sobre a vedação de restringir a participação em licitações promovidas por entes 
públicos, o inciso I, do § 1º do art. 3º da Lei nº 8.666/93, a seguir: 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 
12.349, de 2010) 
§ 1º É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo 
e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei 
nº 12.349, de 2010) (grifamos) 
Assim, pela impossibilidade de cooperativas médicas, instituídas com base na 
Lei nº 5.764/91 e reguladas pela ANS, conforme RDC nº 39/2000, cumprirem os 
requisitos estabelecidos na alínea “b” do subitem 1.1 do capítulo V – Da 
Habilitação e Anexo X, justamente em função de que o fundamento legal é 
inadequado, ou seja, a Lei Federal nº 12.690/2012 não se aplica aos serviços de 
assistência à saúde suplementar, requeremos que o Edital seja alterado ou 
publicada errata, para corrigir a base legal das cooperativas de assistência à 
saúde suplementar, que operam planos de saúde, regidas pela Lei Federal nº 
5.764/91. 
3.2. DO REEMBOLSO 
De acordo com a alínea “a” do 5.1 do Memorial Descritivo, a Contratada 
deverá, nos casos de Consultas Médicas proporcionar Livre escolha, com 
reembolso de despesas de no mínimo 03 (três) vezes a Tabela da AMB-92 
(Associação Médica Brasileira), ou atendimento na rede credenciada. 
Entretanto, o subitem 6.1.1 da Minuta de Contrato – Anexo V, dispõe de forma 
divergente o múltiplo de reembolso, pois exige que para Consultas Médicas, a 
Contratada deverá proporcionar Livre escolha, com reembolso de despesas de 
no mínimo 2 (duas) vezes a Tabela da AMB-92 (Associação Médica Brasileira), 
ou atendimento na rede credenciada. 
Desta forma, considerando que o múltiplo de reembolso impacta diretamente 
na formatação do preço a ser apresentado na proposta da Licitante, necessário 
será efetivar a correção do item e definir o múltiplo correto para o reembolso, 
no caso de livre escolha, para consultas médicas. Assim, requeremos o edital 
seja alterado e seja mantida apenas uma única definição para o reembolso para 
consultas médicas em livre escolha. 
3.3. DA TABELA DE REEMBOLSO 
De acordo com o 5.1 do Memorial Descritivo, a Contratada deverá, utilizar 
como referencial para pagamento do reembolso a Tabela da AMB-92 
(Associação Médica Brasileira). 
Ocorre que versão da tabela AMB-92 tem 28 anos e está completamente 
desatualizada em relação ao tipo de codificação e quantidade de 
procedimentos, sendo inviável sua aplicação operacionalmente, considerando 
sua incompatibilidade com os processos atuais de reembolso empregados pelas 
empresas do mercado, o gerará questionamentos constantes e insatisfação por 
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parte dos beneficiários. 
Outrossim, ao estabelecer o uso somente tabela AMB-92 para efeito de 
reembolso, essa Administração restringe mais uma vez a participação de 
licitantes no referido certame que adotam Tabela Própria de Reembolso, 
conforme faculta a ANS, ou também utilizem a tabela CBHPM, como parâmetros 
para efeito de reembolso das despesas assistenciais. 
Ressalte-se que a legislação atual não obriga às operadoras a utilizar a tabela 
AMB-92, ao contrário, a ANS já se manifestou sobre o assunto ao divulgar no 
site esclarecimento a questionamento feito por beneficiário. 
Deste modo, indicar a obrigatoriedade de utilização apenas da tabela AMB-92 é 
condição restritiva de participação desta Impugnante, o que afetará 
diretamente o resultado do pregão, por reduzir a quantidade de oferta de 
propostas, frustrando assim o caráter competitivo da licitação, necessário ao 
alcance da proposta mais vantajosa para essa instituição. 
Assim, para permitir a participação desta Impugnante e de outras operadoras 
do mercado, em condições de atender aos requisitos do edital, é necessário que 
essa Administração altere o item 5.1 do Memorial Descritivo, Anexo I, e todos 
os demais itens em que se faça referência à tabela AMB-92, para permitir que a 
Contratada também possa utilizar sua tabela própria de reembolso, ou a tabela 
da CBHPM. 
3.4. DO PRAZO DE PAGAMENTO DO REEMBOLSO 
O item 9.1.1 do Memorial Descritivo, Anexo I, prevê que o pagamento do 
reembolso deverá ser feito no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, após a 
entrega da documentação exigida pela contratada. 
Ocorre que de acordo com o inciso VI do art. 12 da Lei 9.656/98, com o art. 9º 
da Resolução Normativa ANS nº 259/2011, e ainda a letra E do Tema IX do 
Anexo I da IN 23/2009 da ANS, a operadora tem prazo de até 30 (trinta) dias 
para pagamento de reembolso ao beneficiários. Assim, o prazo estabelecido no 
edital mostra-se totalmente desarrazoado, considerando o prazo máximo 
estabelecido pela ANS. 
Em que pese a possibilidade do pagamento ocorrer em prazo inferior aos 30 
(trinta) dias estipulados na legislação, não pode o ente público impor regras tão 
dissonantes com as estabelecidas pelo órgão regulador. O processo de 
reembolso requer a execução de atividades relativas a análise e conferência da 
documentação, muitas vezes sendo necessária a complementação de 
documentos que não foram encaminhados pelo beneficiário, o que torna 
impraticável cumprir o prazo de 7 (sete) dias corridos estabelecido no Edital. 
Deste modo, necessário se faz adequar o edital ao que estabelece a norma da 
ANS, prevendo que os reembolsos devem ser pagos no prazo de até 30 (trinta) 
dias, após a entrega da documentação completa pelo beneficiário. 
 
3.5. DA REDE CREDENCIADA 
O subitem 6.3.1 do Memorial Descritivo, Anexo I, dispõe que “a contratada 
deverá, durante toda a vigência do contrato, manter no rol da sua rede 
credenciada, com atendimentos gerais de Pronto Socorro e Hospital (internação 
para tratamentos clínicos e eventos cirúrgicos) as entidades abaixo 
relacionadas. Quando a entidade tiver 02 (duas) ou mais unidades, deverá 
manter credenciada ao menos 01 (uma) unidade das abaixo indicadas: 
“i. Hospital Santa Catarina 
ii. Incor – Instituto do Coração 
iii. Hospital do Coração 
iv. Hospital Oswaldo Cruz 
v. Hospital São Luiz 
vi. Hospital Albert Einstein 
vii. Hospital Sírio Libanês 
viii. Hospital Samaritano” 
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Ocorre que obrigatoriedade imposta pelo subitem 6.3.1 afasta do certame 
empresas de saúde que não possuam em sua rede credenciada a totalidade dos 
hospitais indicados, o que não pode prevalecer, considerando que o requisito 
estabelecido fere os princípios da isonomia e competividade na licitação. 
Em que pese o poder discricionário da Administração em definir os critérios 
técnicos de contratação, não pode o ente público se afastar dos princípios 
basilares da licitação. Essa administração, ao definir os critérios de Rede 
Credenciada, na forma disposta no subitem 6.3.1, afasta por completo as 
operadoras que não tenha em sua rede todos os hospitais elencados no 
referido item. 
Esta condição é claramente restritiva, na medida em que impacta diretamente 
no quantitativo de licitantes aptas a participarem do certame, o que reduz o 
nível de competição do certame, por impedir que um maior número de soluções 
de mercado possam ser apresentadas na licitação, o que tornar a exigência do 
subitem 6.3.1 excessiva e desarrazoadas, visto que discrimina expressamente as 
licitantes que não tenham em sua rede todos os hospitais exigidos, o que viola 
diretamente os princípios regentes das licitações públicas, especialmente os 
princípios da isonomia e da competitividade. 
Outrossim, a exigência imposta no subitem 6.3.1, sem a impossibilidade de 
substituição das entidades nominalmente indicadas no referido item, ou seja, 
sem flexibilização da rede que permita a participação de um maior número de 
licitantes, é ilegal, considerando que a condição do referido item não se mostra 
essencial para a contratação ora impugnada, considerando que o pressuposto 
básico da licitação é a competição, pautada no princípio da isonomia. 
Para que aquela licitante que não possua todas as entidades elencadas no 
subitem 6.3.1, possa participar do certame, deverá a mesma efetivar a 
substituição de instituições em sua rede atual, conforme exigido na Lei nº 
9.656/98, art. 17, conforme segue: 
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. 
Desta forma, verifica-se o quanto a exigência do subitem 6.3.1 é altamente 
restritiva, considerando que para que a operadora possa participar do certame, 
estará obrigada a fazer alterações em sua rede credenciada, nas condições 
previstas no art. 17, o que é inviável, especialmente por não ser a exigência 
citada indispensável à garantia do cumprimento das obrigações, ao contrário, é 
plenamente possível cumprir as obrigações do contrato, sem necessariamente 
ter que disponibilizar todos os hospitais elencados no subitem 6.3.1, ora 
impugnado. 
Embora o ente público possa especificar no edital os requisitos necessários e 
relevantes para a execução do objeto licitado, tais requisitos devem ser 
compatíveis e indispensáveis à satisfatória execução do contrato, o que 
definitivamente não se mostra comprovado, visto que o requisito do subitem 
6.3.1 não viabilizará a participação do maior número de agentes do mercado, o 
que não permitirá a mais ampla disputa, que é objetivamente o fim da licitação, 
e nem tão pouco será possível obter a proposta mais vantajosa, sendo 
inadmissível a restrição imposta pelo referido subitem. 
Deste modo, com base no artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, em que 
está disposto que “somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”, 
requeremos que o subitem 6.3.1 seja excluído ou alterado, para permitir às 
licitantes que apresentem em sua rede credenciada instituição similar e 
compatível com aquela que porventura não conste no rol estabelecido no 
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subitem 6.3.1, ou ainda, que o referido subitem possa prever um quantitativo 
mínimo dentre as unidades hospitalares elencadas, não devendo ser mantida a 
obrigatoriedade para que todas sejam credenciadas. 
3.6. DOS PRAZOS MÁXIMOS DE ATENDIMENTO 
De acordo com o item 5.5 do Memorial Descritivo e 6.5 da Minuta de Contrato, 
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. 
Entretanto, cabe esclarecer, que as disposições do subitem 5.5 acima estão em 
desacordo com as normas estabelecidas pela ANS, especialmente as dispostas 
na Resolução Normativa nº 259, de 17 de junho de 2011, que trata da garantia 
de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde e 
altera a Instrução Normativa – IN nº 23, de 1º de dezembro de 2009, da 
Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO. 
Referida Resolução prevê os prazos máximos a serem observados pelas 
operadoras de assistência à saúde suplementar, para garantir o atendimento às 
coberturas contratadas, conforme descrito no art. 3º e seus parágrafos a seguir 
transcritos: 
“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 
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. 
Assim, considerando haver regulamentação específica sobre prazos de 
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atendimento aos beneficiários, incluindo os procedimentos que requerem 
autorizações prévias para sua execução, a disposição do item 5.5 do Memoria 
Descrito e 6.5 da Minuta de Contrato estão incorretas, devendo ser 
reformuladas para prever as mesmas regras estabelecidas na RN 259/2011.” 

 

Ao final, requer, com fundamento no Edital e na legislação de regência, que esta 
Impugnação seja recebida e declarada tempestiva. Requer ainda que sejam deferidos os pedidos 
nesta contidos, pelos fatos e fundamentos apresentados, e realizadas as alterações apontadas no 
Edital. 
 

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. 

 
Foram consultadas a Gerência de Recursos Humanos da FAPESP, área requisitante da 

contratação em tela e responsável pelo Memorial Descritivo/Especificação do Objeto, bem como a 
Procuradoria Jurídica da FAPESP, que se manifestaram sobre o pedido de impugnação, conforme segue 
abaixo:  

 
Em relação ao item 3.1 do pedido de impugnação, “Da Inaplicabilidade da Lei Estadual nº 

12.690/2012”Em consulta à Procuradoria Jurídica da FAPESP, houve manifestação favorável à alteração 
do Edital, devendo a menção à Lei Federal nº 12.690/2012 ser retirada do Edital e do respectivo anexo. 

 
No Item 3.2 do pedido de impugnação, Do reembolso – A licitante identificou divergência 

entre o Memorial Descritivo e a Minuta do Contrato, em relação ao múltiplo de reembolso. O Memorial 
Descritivo apresentou a informação correta, “Livre escolha, com reembolso de despesas de no mínimo 03 
(três) vezes a Tabela da AMB-92 (Associação Médica Brasileira), ou atendimento na rede credenciada”. A 
minuta do Contrato será alterada para se adequar ao Memorial Descritivo. 

 
Em relação ao Item 3.3 do pedido de impugnação, da Tabela de Reembolso, a FAPESP tem a 

dizer que não há impedimento legal a que se utilize a TABELA AMB-92. 
Não procede, portanto, a impugnação quanto a este item. 
 
Quanto ao item 3.4 da impugnação, Do Prazo de Pagamento do Reembolso, a legislação 

estabelece o prazo máximo para reemolso em até 30 (trinta) dias. Isso não significa que não possa ser 
pactuado prazo menor. Não há qualquer ilegalidade nisso. 

Não procede, portanto, a impugnação quanto a este item. 
 
Em relação ao item 3.5 do pedido de impugnação, Da Rede Credenciada, em que pese os 

argumentos apresentados pela UNIMED quanto ao rol taxativo de hospitais referidos no item 6.3 do 
presente edital, o qual alega restringir a participação no certame. Todavia, nosso entendimento é que o 
presente edital procura equilibrar duas premissas de todo processo licitatório, preço e qualidade, sem 
afastar os demais princípios que regem tal matéria. 

Tendo em vista o padrão de plano que buscamos fornecer aos nossos empregados, estabelecer um rol 
taxativo de hospitais no item 6.3 se mostra perfeitamente adequado ao produto que pretendemos, 
eliminando qualquer grau de subjetividade quanto ao atendimento e qualidade na prestação de serviços. 

"No voto do acordão nº 2535/2013 o Ministro Relator Aroldo Cedraz, menciona que em qualquer 
licitação, a ampliação da competitividade deve ser sempre buscada, mas sem perder de vista a necessidade de 
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que o certame redunde em uma contratação que atenda adequadamente o interesse público. A definição de 
uma rede mínima de estabelecimentos credenciados não constitui, a priori, uma irregularidade e objetiva 
resguardar o interesse da administração de que seus servidores e magistrados tenham acesso a uma rede 
adequada de assistência à saúde. Evidentemente, devem ser atendidos os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade na definição dessa rede" 

Considerando que qualquer operadora de plano tem liberdade para estabelecer acordo 
comercial com os referidos hospitais, devendo estar com os mesmos credenciados no momento da 
assinatura do contrato, se mostra desarrazoado tal questionamento. 

 
Quanto ao item 3.6 do pedido de impugnação, Dos Prazos Máximos de Atendimento, a 

legislação estabelece os prazos máximos de atendimento. Porém, não há óbice legal a que se estabeleça 
prazo inferior. 

Não procede, portanto, a impugnação quanto a 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 CENTRAL NACIONAL UNIMED – 
COOPERATIVA CENTRAL, 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 
 


