ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA – CFMV.

Ref.: Pregão Eletrônico nº.: 08/2017

DENTAL UNI – COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, sediada na Rua
Irmã Flávia Borlet, 197, Hauer, Curitiba/PR, CEP: 81.630-170, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º 78.738.101/0001-51, por intermédio de seu representante legal, vem, com
fundamento no art. 18 do Decreto nº.: 5.450/05 c/c o item 26.1 do Edital em epígrafe
para apresentar

IMPUGNAÇÃO
contra os termos do edital em epígrafe, que tem como objeto: “contratação de
empresa para os serviços de plano de assistência odontológica e demais
procedimentos determinados pelos serviços auxiliares de diagnósticos, autorizada
para funcionamento pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme
as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência”, na forma dos
fundamentos a seguir declinados.
I – EXIGÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NA HABILITAÇÃO

O item 15.15.2 do Edital em epígrafe estabelece como requisito da
habilitação técnica:

15.15.2. Declaração da licitante de que possui rede de
atendimento credenciada ou própria nas seguintes localidades,
com as características, especialidades e quantitativos mínimos:

15.15.2.1. No Distrito Federal, onde está localizado o Conselho
Federal de Medicina Veterinária:

a)

30 (trinta) dentistas ou clínicas especializadas em Clínica

Geral, 10 (dez) especializadas em Cirurgia buco-maxilo-facial,
15 (quinze) em Endodontia, 10 (dez) em Odontopediatria, 10
(dez) em Periodontia, 10 (dez) em Prótese e 10 (dez) em
Ortodontia, distribuídas entre Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste;

b)

10 (dez) clínicas de atendimento de urgência e

emergência 24 horas, atendendo todos os dias, inclusive
sábados, domingos e feriados, distribuídas entre: Asa Norte,
Asa Sul, Taguatinga Norte e Sul, Ceilândia Recanto das Emas,
Samambaia, Santa Maria e Sobradinho;

c)

05 (cinco) clínicas de radiologia odontológica, distribuídas

entre Asa Norte, Asa Sul, Santa Maria, Taguatinga Norte e Sul;

d)

Em Taguatinga Norte e Sul, a rede credenciada deverá

conter no mínimo: 03 clínicos gerais, 02 endodontistas, 02
odontopediatras, 02 periodontistas, 01 protesista, 01clínica de
radiologia odontológica, 01cirurgião buco-maxilo-facial e 02
ortodontista;

e)

No caso das regiões administrativas de Ceilândia, Santa

Maria e Sobradinho, a rede credenciada deverá conter, no
mínimo, 02 clínicos gerais.

E, em continuidade nos itens 15.15.4 do mesmo Edital estabelece
também como condição da habilitação técnica:

15.15.4. Relação completa da sua Rede de Atendimento
nacional,

no

odontológicas,

mínimo

nas

incluindo
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Capitais,

Clínicas

e

por

especialidades

Laboratórios,

com

respectivos nomes, endereços, telefones e demais informações
e orientações para realização de rápido contato.
Desse modo, mediante a análise sistêmica dos citados dispositivos
depreende-se que a comprovação da rede credenciada respeitando o mínimo exigido
no item 15.15.2 do Edital deve ser comprovada no momento da habilitação.

Ocorre que o art. 30, §6º da Lei nº 8.666/93 estabelece claramente que
tal tipo de exigência deve ser feita mediante declaração formal de sua disponibilidade
no momento da execução do ajuste e não a declaração acompanhada da relação dos
credenciados como está exposto. Nesse sentido, elucida Marçal Justen Filho1:
“O ato convocatório pode exigir que o licitante comprove dispor de
equipamentos e pessoal técnico indispensáveis à execução do contrato.
A Lei autoriza a inserção de cláusula dessa ordem, mas determina que
a exigência será satisfeita através de relação de bens e de pessoal que
satisfaçam às necessidades da Administração e de declaração
expressa acerca de sua disponibilidade. Não se pode exigir, portanto,
que as máquinas ou o pessoal estejam localizados em certos pontos
geográficos nem que o licitante seja proprietário, na data da abertura da
licitação, dos equipamentos necessários”.

Como se todo o acima exposto não bastasse, haja vista que não restam
dúvidas quanto aos impedimentos contidos na Carta Maior do nosso País bem como
na Lei que rege os procedimentos licitatórios a respeito das exigências contidas no
presente certame, a exigência de apresentação de rede credenciada de forma prévia
como critério excludente de participação em licitação, já foi amplamente discutido
pelos nossos Tribunais de Contas, sendo consolidado e homogêneo o entendimento
de que a exigência quanto à apresentação da rede credenciada, deve ocorrer na fase
de contratação e não de habilitação do certame.

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL
DO TIPO MENOR PREÇO (MENOR TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
1

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo, 2005, Dialética,
p.337.

3

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO COLETIVA (REFEIÇÃO-CONVÊNIO).
CLÁUSULA
EDITALÍCIA
EXCESSIVAMENTE
RESTRITIVA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR.
AGRAVO. CONHECIMENTO. NEGADO PROVIMENTO.
Recurso de agravo foi interposto pelo Departamento
Nacional do Serviço Social da Indústria – (Sesi/DN) e
pelo
Departamento
Nacional
de
Aprendizagem
Industrial – (Senai/DN), em razão da concessão de
medida cautelar pela qual foi suspensa a realização do
Pregão Conjunto nº 67/2010 CNI/Sesi/Senai/IEL, cujo
objeto consistiu na contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de alimentação coletiva
(refeição-convênio), em todo o território nacional, por
empregados das entidades nacionais que integram o
sistema indústria, pelo período de 12 (doze) meses. A
cautelar foi concedida em razão de representação de
empresa licitante contra supostas exigências excessivas,
contidas no edital do certame, tal como a obrigatoriedade
de os licitantes apresentarem, na fase de habilitação
técnica, declaração de que atuaria em todos os Estados
Brasileiros e de que possuiriam estabelecimentos
comerciais credenciados que admitissem pagamento de
refeição e alimentação, por meio de vale-alimentação,
fornecido pela licitante, em todas as Capitais dos 26
(vinte e seis) estados do país e no Distrito Federal, bem
como em todos os municípios com população igual ou
superior 100.000 (cem mil) habitantes. Para os
recorrentes, “contratar empresa que não tenha rede
credenciada nacional, e sem a abrangência esperada,
por certo gerará um sério prejuízo ao empregado das
entidades, que justamente recebe o benefício do vale
refeição
para
custear
a
sua
alimentação,
independentemente de estar trabalhando dentro ou fora
de suas sedes”, argumento que, inclusive, contou com o
reconhecimento do relator, o qual, todavia, divergiu
quanto ao momento em que a comprovação da
capacidade por parte da empresa interessada deveria ser
realizada. Segundo ele, não seria razoável “a exigência
de que todas as empresas interessadas em contratar
com a Administração sejam obrigadas, ainda na fase
de
habilitação
do
pregão,
de
manter
estabelecimentos comerciais credenciados em todas
as capitais dos estados brasileiros e em todos os
municípios com mais de cem mil habitantes”, em linha
com a jurisprudência do Tribunal. Ainda para o relator,
a exigência de habilitação constante do processo
licitatório, “levada a extremos, poderia inclusive
estimular a formação de cartel, pois só poderiam
participar de licitações as poucas grandes empresas
desse seguimento comercial, o que, de certa forma
teria se confirmado, uma vez que somente três empresas
apresentaram propostas neste pregão”. Ressaltou, mais
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uma vez com amparo na jurisprudência do Tribunal, que
“a exigência da apresentação da rede credenciada
deveria ocorrer na fase de contratação, sendo
permitido um prazo razoável para que a vencedora do
certame
credenciasse
os
estabelecimentos
comerciais fornecedores de refeição”. Propôs, então,
que fosse negado provimento ao agravo, no que obteve a
aprovação do Plenário. Acórdão n.º 307/2011-Plenário,
TC-032.818/2010-6, rel. Min-Subst. Augusto Sherman
Cavalcanti, 09.02.2011.
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL
DO TIPO “MENOR TAXA ADMINISTRATIVA”. SERVIÇO
DE DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE VALES
TRANSPORTE E REFEIÇÃO. CLÁUSULA EDITALÍCIA
EXCESSIVAMENTE RESTRITIVA. DETERMINAÇÃO
PARA
ANULAÇÃO
DO
CERTAME.
Representação formulada ao TCU apontou possível
irregularidade envolvendo exigência contida no edital do
Pregão Presencial n.º 14/2010, realizado pelo Serviço
Social do Comércio - SESC - Administração Regional no
Estado de São Paulo, tendo por objeto o serviço de
gerenciamento,
distribuição,
implementação
e
administração dos benefícios de vale-refeição e
transporte para as unidades do SESC-SP. A exigência
tida como excessiva era no sentido de que as licitantes,
ainda na fase de habilitação, comprovassem, “por meio
de 'Declaração de Estabelecimentos Credenciados',
anexo X deste Instrumento, o credenciamento de no
mínimo
dois
estabelecimentos
comerciais” que
aceitassem “o vale como forma de pagamento da
refeição”, e estivessem a uma “distância máxima de 500
metros da Unidade do SESC”. Considerando que a
licitação abrangia 32 instalações do SESC/SP,
“consistiria em desarrazoado ônus para as licitantes,
tanto financeiro quanto operacional”, a exigência de
que elas cadastrassem 64 estabelecimentos “apenas
para participar do certame”. A exigência implicaria
que somente a empresa que já estivesse prestando
os serviços, ou grandes empresas desse seguimento
comercial, restariam habilitadas. Nesse sentido,
concluiu o relator tratar-se, efetivamente, de cláusula
restritiva e que potencialmente afastaria diversos
interessados na prestação dos serviços, em
confronto com o princípio da busca da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública. Acolhendo o
voto do relator, o Plenário decidiu fixar prazo ao
SESC/SP para anular a aludida exigência editalícia, sem
prejuízo de determinar à entidade que, nas próximas
contratações de serviço de fornecimento de vale-refeição
para suas unidades, faça constar a exigência de
comprovação de rede credenciada próxima às
unidades do SESC/SP apenas na fase de contratação,
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com fixação de prazo para que a vencedora do
certame credencie os estabelecimentos comerciais
localizados nas imediações das unidades a serem
atendidas. Acórdão n.º 2581/2010-Plenário, TC016.159/2010-1, rel. Min. Benjamin Zymler, 29.09.2010.
EXIGÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
REDE
CREDENCIADA APENAS NA FASE DE CONTRATAÇÃO
E NÃO PARA FIM D EHABILITAÇÃO NO CERTAME
Por meio de representação, foi solicitada ao TCU a
suspensão cautelar do Pregão Eletrônico n.º 387/2010,
realizado pela Amazonas Distribuidora de Energia S.A.
com vistas à contratação de empresa especializada para
prestar “serviço de fornecimento de créditos através de
Cartões Refeição, Alimentação e Refeição de Hora Extra,
a serem utilizados pelos empregados da companhia
energética, em rede credenciada, nos termos do
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT”. A
representante alegou que a exigência de qualificação
técnica contida no item 4.1.1.5.1.1 do edital constitui
restrição ao caráter competitivo do certame, na
medida em que deles exige prévia comprovação de
rede de estabelecimentos credenciados no Estado do
Amazonas, mediante relação escrita, com indicação de
razão social, CNPJ e endereço. Além de contrária à
jurisprudência do TCU, a exigência afasta a
participação de empresas que atuam em outras
regiões do Brasil, pois “somente as da localidade
têm como provar, até a data da sessão pública, que
possuem rede de estabelecimentos credenciados nos
locais indicados”. Por meio de despacho, foi
determinada a suspensão cautelar do Pregão Eletrônico
n.º 387/2010, com a abertura de prazo para que os
gestores se pronunciassem a respeito do provimento
cautelar. Em sua manifestação, o Diretor-Presidente da
entidade ponderou que se fazia necessária uma garantia
de que a futura empresa contratada seria capaz de
cadastrar um número razoável de estabelecimentos,
observando as peculiaridades da região. Na sequência,
no entanto, disse textualmente concordar com a exclusão
da referida exigência, “a fim de evitar qualquer dúvida em
relação à competitividade do certame”. Assim sendo, nos
termos do voto do relator, decidiu o Plenário revogar a
medida cautelar e, já com vistas ao novo certame,
determinar à entidade que faça constar a exigência de
comprovação de rede credenciada apenas na fase de
contratação, com estabelecimento de um prazo
razoável para que a vencedora da licitação credencie os
estabelecimentos comerciais das localidades onde os
empregados da estatal estejam lotados. Acórdão n.º
3156/2010-Plenário, TC-028.280/2010-5, rel. Min. José
Múcio Monteiro, 24.11.2010.
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No mesmo sentido:
Ementa: determinação à FUNAI em Ji-Paraná/RO para
que se abstenha de exigir das empresas licitantes, como
requisito para habilitação e participação nos certames
promovidos pelo órgão, documentos e condições que
apenas se justifiquem quando da assinatura do contrato,
devendo tais exigências constar do edital apenas a
título de esclarecimento para implemento futuro, por
parte da licitante vencedora, quando da assinatura
contratual (item 1.4.1, TC-021.004/2010-2, Acórdão nº
5.600/2010-2ª Câmara).
Como já foi dito anteriormente por esta Impugnante, a Administração
Pública ao colocar como critério excludente para participação a exigência de
quantitativo mínimo de rede credenciada de prestadores, esta está indo contra
normativos legais e claro, contra o entendimento pacífico do Tribunal de Contas que
entende que a Administração Pública poderá solicitar ao licitante que este venha a ter
uma rede credenciada no local requerido, porém, isto só poderá vir a ser exigido ao
longo da prestação de serviços, mediante justificativa técnica e, dando sempre prazo
razoável para a efetivação deste credenciamento.

Desse modo, observa-se que a exigência de Rede deve ser retificada
por prever que a referida rede deve ser apresentada no momento da apresentação da
habilitação, já que por imposição legal essa comprovação deve ser realizada após a
assinatura do contrato, concedendo um prazo razoável para isso, que considerando a
praxe do mercado deveria ser de, no mínimo 60 (sessenta) dias.
III – DO QUANTITATIVO DE CREDENCIADOS EXIGIDO

Os itens 15.15.2 do Edital c/c o item 5.4.1. do Termo de Referência
prevê o quantitativo de profissionais por especialidade a ser comprovado no momento
da habilitação e o item 8.2 do Termo de Referência prevê que “A Contratada deverá
fornecer relação de sua rede credenciada mensalmente, onde conste o nome do
profissional ou da clínica, endereço e telefone, formada por pelo menos 1.000 (mil)
dentistas, entre clínicos gerais, odontopediatras, especialistas e de clínicas
radiológicas ou urgência, devendo este número de credenciados permanecer durante
todo o período da contratação”.
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Ocorre que tanto o quantitativo de profissionais

por especialidades

exigido nos itens 15.15.2 do Edital, como a exigência de 1.000 dentistas durante a
contratação, extrapola o limite necessário para atender às expectativas dos
beneficiários desse Conselho, pois se nos ativermos ao mínimo 1.000 dentistas,
verificaremos que está se falando 1000 dentistas para 145 beneficiários, o que
resultaria em uma média de aproximadamente 7 dentistas para cada beneficiário, o
que extrapola qualquer padrão.

Nesse sentido, cabe destacar que nas cidades com os melhores níveis
de atendimento em âmbito nacional temos uma média de 500 hab/dentista, conforme
pesquisa do Conselho Federal de Odontologia, in verbis:

Assim, a manutenção da exigência de aproximadamente 7 (sete)
dentistas para cada beneficiário extrapola todas as médias do mercado e, por
conseguinte, inviabiliza a presente contratação.

Cabe registrar que, a exigência da quantidade de profissionais por
especialidades, constante do item 15.2.2 do Edital, também extrapola as
necessidades mínimas dos beneficiários desse Conselho e, por essa razão, não
assiste razão para a manutenção, sendo necessário, no máximo 40% (quarenta) por
cento dos quantitativos exigidos por especialidade.
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Desse modo, registra-se que com a finalidade de ampliar a
competitividade do presente certame e viabilizar o referido pregão torna-se imperativa
a alteração do Edital para reduzir a exigência de rede credenciada para um
quantitativo compatível com a realidade do mercado e a necessidade dos beneficiários
desse Conselho, ou seja, em no mínimo 60% (sessenta por cento) do previsto no
Edital.
Desse

modo,

caso

não

sejam

modificadas

as

disposições

questionadas, restará violado o disposto no art. 37, XXI da Constituição e no art. 3º da
Lei nº 8.666/93, que encerra o feixe de princípios a que se submetem todos os
procedimentos licitatórios, in verbis:

Artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal:
A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

impessoalidade,

aos

moralidade,

princípios
publicidade

de
e

legalidade,
eficiência

e,

também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Artigo 3º da Lei 8.666/93:
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração 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.
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§ 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 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; (...) Grifos
nossos

Nesse mesmo sentido, destacamos a opinião dos ilustres doutrinadores
Teresa Arruda Alvim Wambier e Luiz Rodrigues Wambier, na obra ‘LICITAÇÕES E
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – Temas atuais e controvertidos lembram que: “A
própria Lei 8.666/93, no seu art. 3º, § 1º, veda que sejam estabelecidas, nos editais,
cláusulas que comprometam o caráter competitivo da licitação”. Esclarecendo que “o
interesse da Administração deve ser, sempre, o de que o maior número de
concorrentes aptos ou potencialmente acudam ao certame”.
VII – DO PEDIDO

Ante o exposto, verifica-se que o presente Edital deve ser retificado
com a finalidade de suprimir as exigências que dificultam a participação de
interessados no certame e que não encontram o necessário fundamento legal para
sua formulação, consequentemente, reabrir prazo para apresentação das propostas
de preços, já que os pontos em discussão têm relação direta com a elaboração da
proposta de preços, de forma a assegurar a necessária isonomia entre os licitantes
que deve prevalecer no certame licitatório e, por conseguinte, a legalidade do
certame.

Nestes termos,
Espera deferimento.

Dr. Luiz Humberto de Souza Daniel
Presidente
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