
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL  
 
 

Página 1 de 4 

 
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
 
CREDENCIAMENTO N.º 002/2018 
 
OBJETO: Contratação de Pessoas Jurídicas para atuarem como Operadora/Administradora e / ou, de 

Plano de Assistência Médica, na modalidade coletivo empresarial, devidamente registrada na Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS, objetivando a prestação de assistência médica ambulatorial e 

hospitalar, com obstetrícia na modalidade de pré-pagamento, com padrão de enfermaria e apartamento, 

centro de terapia intensiva, ou similar, sem cobertura para internações domiciliares, para tratamento das 

doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde, da Organização Mundial de Saúde, com limitação expressa das coberturas previstas no Rol de 

Procedimentos vigentes, divulgado pela ANS, aos servidores da Prefeitura Municipal de Camaçari, 

ativos, bem como, ocupantes de vínculos temporários, aposentados e seus dependentes legais, com 

cobertura dentro da área geográfica de abrangência no Estado da Bahia, com garantia de atendimento 

de urgência e emergência em e / ou, todo território nacional. 

 
RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 14/03/2018 às 09h34min, a secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu 
o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante atendeu ao pressuposto para que se proceda à 
análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à representação da 
empresa ante a Administração Pública, uma vez que foi apresentado o contrato social, identidades do 
sócio e do procurador que nos subscreve.  
 
 

DO PEDIDO 
 
 

A impugnante requer que sejam julgadas, TOTALMENTE PROCEDENTES a Impugnação suscitada, já 

que tais exigências são DESPROPORCIONAIS, INCONGUENTES, OMISSAS E ILEGAIS, sob pena de 

comprometer a lisura do Certame. 

 
 
DO JULGAMENTO 
 

DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

4.3. DA INCLUSÃO E DA REINCLUSÃO DE BENEFECIÁRIOS. 
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Resposta, conforme no edital. 

4.1.3 Entende-se por:  

4.1.3.1 Beneficiário: Na condição de titular do plano, o servidor ativo e aposentado, e na condição 

de dependentes, as pessoas que vivem, comprovada e justificadamente, sob sua dependência 

econômica, estando inscritas como tal na Entidade de Previdência Municipal, em conformidade com os 

critérios estabelecidos pelo art. 7º da Lei Complementar nº 05/91, limitadas aos vínculos parentais 

estipulados pelos órgãos reguladores. 

III  - OBJETO: Contratação de Pessoas Jurídicas para atuarem como Operadora/Administradora e 

/ ou, 

Item 7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO do edital em que 

apenas exige documentação pertinente a Operadora de Planos de Saúde. 

Resposta, conforme no edital. 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1 Somente serão admitidas a participar deste credenciamento as pessoas jurídicas que comprovem 

regularidade jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira e aceitem as exigências estabelecidas neste 

Edital.  

4.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo de credenciamento os interessados 

que se enquadre em uma ou mais das situações a seguir:  

a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública e Privada; 

 b) Estejam sob falência, concordata, recuperação judicial, dissoluções ou liquidações;  

c) Reunidos sob forma de consórcio;  

d) Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas;  

e) Pessoas jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com o Município ou qualquer 

de seus Entes da Administração Indireta ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração 

Pública; 

 f) Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos l, II e III do art. 90 da Lei 8.666/93; 

 g) Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como dirigente, 

acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador ou 

responsável técnico, consoante o art. 9 0 da Lei 8.666/93 

 h) Pessoas jurídicas cujos sócios, proprietários, administradores ou dirigentes também ocupem cargo de 

direção ou função de confiança em órgãos diretamente ligados com o objeto da licitação, sejam na 

esfera Federal, Estadual ou Municipal (art. 26, S 4 0 da Lei Federal n o 8.080/90); 

 i) Operadoras que estejam sob regime de intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 

tanto por Regime Especial de Direção Fiscal, ou que estiveram sujeitas a esse tipo de intervenção nos 

últimos 12 (doze) meses, anteriores à publicação deste termo; 
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 j) Operadoras/Administradoras e / ou, que não estejam enquadradas, no mínimo, como 

Operadora/administradora e / ou, conforme classificação pela ANS (a partir de 10 mil beneficiários), 

sujeito a verificação no sítio eletrônico da agência (www.ans.gov.br); 

 l) Operadoras/administradoras e / ou, que apresentem IDSS abaixo de 0,5 conforme publicação mais 

atual no sítio eletrônico da ANS (www.ans.gov.br);  

m) Operadoras/administradoras e / ou, que tenham sofrido decretação de portabilidade especial, 

portabilidade extraordinária e/ou liquidação extrajudicial pela ANS; 

5. RESPONSABILIDADES NA PARTICIPAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

 5.1 A apresentação dos documentos para o credenciamento pressupõe o pleno conhecimento, 

atendimento e aceitação às exigências previstas no Edital e seus anexos.  

5.2 A apresentação de documentos implicará na plena aceitação por parte da proponente, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 5.3 A proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, 

assumindo-as como firmes e verdadeiras. 

NO QUE PERTINE AO ANEXO V – MINUTA DO TERMO DE ACORDO 

RESPOSTA, 

Não e Instituição Financeira 

O ponto controverso consistiu em saber se essa pessoa jurídica poderia ou não ser considerada 

instituição financeira por equiparação, nos termos do art. 1º parágrafo único da Lei 7.492/86, e, assim, 

ser objeto do delito de gestão fraudulenta. 

Da leitura do dispositivo citado, percebe-se que a única possibilidade desse enquadramento seria 

na condição de captadoras e administradoras de seguros. Entretanto, as operadoras de planos de 

assistência à saúde não possuem natureza jurídica uniforme. Com base no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 

9.656/98 – regulamentado pela Resolução RDC n. 39 da ANS –, nota-se que o conceito de operadora de 

plano de assistência à saúde é bastante amplo: abrange cooperativas, sociedades “civis” (atualmente 

denominadas sociedades simples), sociedades “comerciais” (atualmente sociedades empresárias) e 

entidades de autogestão. 

No entanto, não há na licitação em pauta nenhuma afronta ao caráter competitivo da licitação, haja 

vista que, de forma indistinta, as empresas interessadas deverão apresentar seus documentos e 

propostas na data estipulada, ocasião em que todas as exigências serão avaliadas de forma idônea e 

respaldadas na melhor forma de consecução do interesse público colimado, qual seja a celebração de 

um Termo de Acordo, em que os princípios da Administração Pública serão atendidos em sua 

integralidade, em especial os princípios da moralidade, economicidade, isonomia e legalidade. 

Diante do exposto, entendemos pela PROCEDÊNCIA para a alteração no ANEXO V – MINUTA DO 

TERMO DE ACORDO do edital.  

 

CONCLUSÃO 
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Diante das argumentações aferidas na peça de impugnação apresentada pela conceituada 

empresa, e potenciais interessados para o certame, em respostas constantes deste documento, 

entendemos pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação interposta por esta empresa, referente ao 

procedimento para o Credenciamento nº 002/2018. 

 
DA DECISÃO 
 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com 

base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 

803/2007, das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 

 

Receber a impugnação apresentada pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e no mérito julgar 

PROCEDÊNCIA EM PARTE.  

 
 

É o parecer, SMJ. 
 
 

Camaçari, 26 de abril de 2018. 
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