
 

 

Ao 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis 8ª Região – CRECI/DF 

 

A/C: Sr.(a) Pregoeiro(a) 

 

Assunto: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 

 

 

A CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, com sede na cidade de São Paulo, no Estado de 

São Paulo, inscrita no CNPJ/MF nº 02.812.468/0001-06 e registrada na ANS sob o n° 339679, situada na Alameda 

Santos, 1826 – Cerqueira César – CEP 01418-102, vem respeitosamente, representada por representantes legais 

abaixo identificados, com fulcro no item 3.1 do Edital epigrafado, vem respeitosamente, apresentar à V.Sa. 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

 

Frente ao EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020, pelos fatos e fundamentos a seguir especificados. 

 

 

I - TEMPESTIVIDADE 

 

Considerando o 3.1. do Edital, “ Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital deste Pregão aquele que 

não se manifestar em até 03(três) dias úteis antes da data prevista para a abertura da sessão pública, conforme art. 

24 do Decreto nº 10.024 de 23 de setembro de 2019, apresentando seus motivos para o pedido de impugnação, no 

horário das 09h00min às 17h30min, de segunda-feira a sexta-feira.”, e ainda, que a data de abertura do pregão é o 

dia 4/11/2020, resta devidamente comprovada a tempestividade desta impugnação. 

 

II – OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

O objeto do Edital de Pregão Eletrônico n° 002/2020 consiste na “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, URGÊNCIAS, AMBULATORIAL, LABORATORIAL 

(EXAMES) E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, FISIOTERÁPICA, PSICOLÓGICA E FARMACÊUTICA NA 

INTERNAÇÃO, ACOMODAÇÃO EM ENFERMARIA, SEM COPARTICIPAÇÃO, ATRAVÉS DE PLANO OU 

SEGURO DE SAÚDE COM COBERTURA REGIONAL QUE OFEREÇA COBERTURA EM ÂMBITO NACIONAL 

PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA AOS EMPREGADOS DO CRECI/DF , ATIVOS, QUE 

PODERÃO ADERIR OU NÃO, BEM COMO SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES, QUE PODERÃO ADERIR OU 



 

 

NÃO, NO ÂMBITO E CONDIÇÕES DE COBERTURA ESTABELECIDAS, conforme especificações contidas no 

Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.” 

 

III - DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

 

a. GARANTIAS À CONTRATADA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE 

 

O item 12.14 do Termo de Referência (Anexo I), dispõe que “nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde 

que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, 

é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

I = (TX) I = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%” 

 

Não obstante, cumpre trazer à baila o art. 54 da Lei n.º 8.666/1993, que estabelece a aplicação supletiva dos 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado no âmbito dos contratos administrativos. 

 

Adiante, o art. 66 da Lei de Licitações determina que “o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de 

acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial”. 

 

Nesse sentido, verifica-se que o eventual descumprimento da obrigação de pagamento da Contratante deverá gerar 

as devidas consequências. No caso em quadra, caracteriza-se a mora por parte da Contratante. Em assim sendo, 

deverá ressarcir a Contratada no que tange aos ônus de mora, a saber: juros moratórios e multa moratória. 

 

A necessidade premente de ressarcimento baseia-se no fato de que não pode a Contratada suportar o atraso do 

pagamento das parcelas sob pena de desequilíbrio da relação contratual. Ademais, a mora da Contratante 

culminada com a não incidência dos encargos devidos gera incondicionalmente o locupletamento sem causa desta. 

 

Por fim, verifica-se que os percentuais referentes à multa e juros moratórios devem se dar, respectivamente, à razão 

de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e 0,033% ao dia. 



 

 

 

Verifica-se que, impostos valores aquém do exposto, pode-se gerar para a Contratante situação de flagrante 

desequilíbrio, influenciando, em última análise, no equilíbrio econômico-financeiro da Contratada. 

 

Por todo o exposto, faz-se necessária a adequação do item em comento, referente ao atraso no pagamento da 

parcela contratada por parte do Contratante, de modo a incidir multa de 2% sobre o valor da fatura no mês de atraso, 

juros de mora na ordem de 0,033% ao dia.  

 

b. DA DISPONIBILIZAÇÃO DE MANUAL DE PROCEDIMENTOS E REDE CREDENCIADA 

 

Consta no item 7.3 do Termo de Referência (Anexo I) disposição que determina que a Licitante deverá “Fornecer, 

gratuitamente, aos beneficiários do plano de saúde, Manual de normas e procedimentos no qual deverá constar a 

rede credenciada da assistência médico-hospitalar (hospitais, centros médicos, consultórios, laboratórios, médicos 

e outros profissionais colocados à disposição dos usuários do plano de saúde, inscritos ou registrados nos 

respectivos conselhos).”  

 

Sobre a exigência do item em análise, esclarecemos que todas as informações de rede credenciada e 

procedimentos para realização de consultas, exames, tratamentos e reembolso são disponibilizadas no portal da 

operadora, e ainda poderão ser consultadas por todos os beneficiários por aplicativo móvel, a qualquer hora, o que 

torna o processo de atualização automático e mais adequado para o beneficiário, do que receber um catálogo físico, 

cuja emissão demanda prazos e recursos específicos, diferente dos meios eletrônicos atualmente disponibilizados 

pelas operadoras. 

 

Com base no princípio do desenvolvimento nacional sustentável que rege também as licitações, é necessário 

permitir à licitante vencedora que disponibilize sua rede credenciada para consulta dos beneficiários, por meio do 

link próprio em seu site oficial, mas também através de aplicativo móvel, facilitando dessa forma o acesso a todas 

as informações que o beneficiário precisa, especialmente pelo fato de que o catálogo é dispensável uma vez que 

tanto o titular, quanto os dependentes terão acesso logado no portal e no aplicativo, e certamente, o catálogo será 

apenas um material sem uso, considerando a extrema facilidade de consulta através dos meios eletrônicos atuais. 

 

Pelo exposto, e por considerar que o beneficiário não terá qualquer dificuldade ou prejuízo em acessar o portal da 

operadora, ligar na Central de Atendimento e utilizar os meios eletrônicos disponíveis para consultar a rede de 

atendimento de seu plano, seja no trabalho, em trânsito ou em sua residência, por meio de aplicativo móvel, 

requeremos que o item 7.3 do Termo de Referência (Anexo I) seja reformulado para prever expressamente a 

possibilidade de disponibilização da rede de atendimento por todos os canais neste parágrafo descritos. 

 

c. DO REGISTRO DA OPERADORA NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

 



 

 

O item 12.4.1 do Edital, estabelece que a licitante deverá apresentar registro da operadora no Conselho Regional 

de Medicina do respectivo Estado. 

 

Entretanto, de acordo com as regras estabelecidas no item 1.23 do Anexo I da Resolução Normativa ANS nº 

85/2011, para concessão de autorização de funcionamento às empresas do mercado de saúde suplementar e 

registro de seus produtos, as operadoras são obrigadas a apresentar o comprovante de inscrição no Conselho 

Regional de Medicina de sua SEDE, conforme transcrição a seguir, não sendo necessária a inscrição em conselho 

regional de outra localidade. 

 

“1.23 Cópia do registro da sede da pessoa jurídica nos Conselhos Regionais de Medicina 

e Odontologia, conforme o caso, bem como cópia do registro nos Conselhos Regionais de 

Medicina - CRM e/ou de Odontologia - CRO do responsável pela área técnica de saúde. 

As empresas classificadas na modalidade Autogestão por Departamento de Recursos 

Humanos ou órgão assemelhado, na forma da regulamentação normativa específica 

vigente, estão isentas da apresentação da cópia do registro do responsável pela área 

técnica de saúde no Conselho Regional de Medicina e/ou de Odontologia. (Redação dada 

pelo artigo 2º da RN nº 315, de 29/11/2012)” (grifamos) 

 

Assim, a exigência prevista no item 12.4 acima citado não consta nas normas estabelecidas pela ANS, nem nas 

normas do Conselho Federal de Medicina, o que torna este item irregular, vez que impõe às licitantes obrigação 

desproporcional e cerceia a competitividade do certame, visto que somente poderão participar do pregão as 

empresas inscritas no CRM/DF, o que não torna legítima ou legal a obrigação exigida no Edital. 

 

Outrossim, considerando que a ANS é o órgão regulador e fiscalizador da saúde suplementar, compete à agência 

determinar as regras e procedimentos a serem observados pelas operadoras do mercado e não ao CRM/DF, que 

apesar de ser também uma autarquia federal, tem finalidade diversa da ANS.  

 

A inscrição da operadora no Conselho Regional de sua sede é legítima e cabal para a comprovação de sua 

qualificação técnica, e essa condição garante a essa instituição os meios necessários para denunciar ou exigir 

alguma atuação do CRM/DF em casos de má prática dos profissionais de saúde que façam atendimento aos seus 

beneficiários, por meio da operadora contratada.  

 

Entretanto, exigir que as licitantes sejam inscritas no referido conselho como condição de participação no certame, 

se torna excessivo, na medida em que se mostra desproporcional tal requisito, visto que para atuar como operadora 

de saúde, além de outros documentos, deve a empresa comprovar que possuir registro no conselho de sua sede, 

assim, não é adequada a exigência do item 12.4, uma vez não demonstrada a real necessidade e utilidade do 

referido registro, ao não ser restringir a participação de potenciais licitantes. 

 



 

 

Assim, diante da impossibilidade de ser providenciado o registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito 

Federal a tempo de participar do certame; da norma da ANS que exige das operadoras, para conceder autorização 

de funcionamento exige apenas o registro da operadora no Conselho Regional de Medicina da Sede da operadora; 

e de que não há qualquer impedimento para que a operadora possa oferecer os planos aos beneficiários dessa 

instituição, cumprindo todas as obrigações contratuais, requeremos a alteração do edital para dispensar a 

apresentação do registro no CRM/DF daquelas operadoras que não tenham sede em Brasília/DF. 

 

d. DA INCIDENCIA DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 do DISTRITO FEDERAL 

 

Sobre o tema, temos que a Lei Complementar n. 116/2003, em seu artigo 3º, estabelece que o ISS é devido no local 

do estabelecimento prestador, sendo devido no domicílio do tomador nos casos de ausência de estabelecimento do 

prestador e nas hipóteses previstas no referido artigo, sendo especialmente importante para o caso o inciso XXIII, 

como vejamos: 

  
“Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento 
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas 
hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 
 ...  
XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09; (Incluído pela 
Lei Complementar nº 157, de 2016)” 

 
  
Devemos observar da leitura do inciso XXIII, que a LC 157/2016 alterou a sujeição passiva do ISS nas relações com 

operadoras de planos de saúde (itens 4.22, 4.23) para o domicílio do tomador de serviços. Nesse passo, antes da 

edição e vigência da LC 157/2016, o ISS era devido para o domicílio da CNU, qual seja São Paulo – SP, porém, 

após o advento da referida norma, o imposto passou a ser devido para o Distrito Federal – domicílio do tomador de 

serviço.  

Vale relembrar que, o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu medida cautelar 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5835 para suspender dispositivos LC 157/2016 relativos ao local de 

incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS). 

Para o ministro, estavam presentes os requisitos para a Medida Cautelar diante da dificuldade na aplicação da nova 

legislação, com ampliação dos conflitos de competência entre municípios e afronta ao princípio constitucional da 

segurança jurídica. A decisão suspende também, por arrastamento, a eficácia de toda legislação local editada 

para complementar a lei nacional, vejamos: 

“Diante de todo o exposto: 

a) com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999 e no art. 21, V, do RISTF, 
CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR pleiteada, ad referendum do Plenário desta 
SUPREMA CORTE, para suspender a eficácia do artigo 1º da Lei Complementar 
157/2016, na parte que modificou o art. 3º, XXIII, XXIV e XXV, e os parágrafos 3º e 4º do 



 

 

art. 6º da Lei Complementar 116/2003; bem como, por arrastamento, para suspender a 
eficácia de toda legislação local editada para sua direta complementação. (grifos nossos). 

  
O modelo anterior estipulava nesses casos a incidência do ISS no local do estabelecimento prestador do serviço, 

mas a nova sistemática legislativa alterou a incidência do tributo para o domicílio do tomador de serviços. “Essa 

alteração exigiria que a nova disciplina normativa apontasse com clareza o conceito de ‘tomador de serviços’, sob 

pena de grave insegurança jurídica e eventual possibilidade de dupla tributação ou mesmo ausência de correta 

incidência tributária”, afirmou o ministro. 

Assim, em razão da suspensão dos efeitos da LC 157/2016, o ISS é devido no domicílio do prestador de serviço, 

sendo tal decisão aplicada em sentido erga omnes e efeito vinculante. Isso porque as decisões cautelares proferida 

pelos STF em julgamento de ADI possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante, conforme precedentes do próprio 

supremo, como vejamos:  

“Reclamação. 2. Garantia da autoridade de provimento cautelar na ADI 1.730/RN. 3. 
Decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte em Mandado de 
Segurança. Reenquadramento de servidor aposentado, com efeitos “ex nunc”. 
Aposentadoria com proventos correspondentes à remuneração de classe imediatamente 
superior. 4. Decisão que restabelece dispositivo cuja vigência encontrava-se suspensa por 
decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de cautelar. 5. Eficácia “erga omnes” e 
efeito vinculante de decisão cautelar proferida em ação direta de inconstitucionalidade. 6. 
Reclamação julgada procedente. (STF – Rcl: 2256 RN, Relator: GILMAR MENDES, Data 
de Julgamento: 11/09/2003, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 30-04-2004 PP-00034 
EMENT VOL-02149-04 PP-00637) 

“Reclamação. 2. Garantia da autoridade de decisão cautelar na ADI 1.898, que suspendeu 
ato normativo do Ministro Presidente do Conselho da Justiça Federal. 3. Ato normativo 
que, sem autorização legislativa, determinou pagamento aos Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça, aos Juízes dos Tribunais Regionais Federais e aos Juizes Federais 
de 1ª Instância, da diferença mensal resultante de Tabela de Vencimentos considerado o 
teto de R$ 10.800,00. Vício de iniciativa e usurpação de competência constitucional do 
Congresso Nacional. 4. Os efeitos da decisão concessiva de cautelar, no processo de 
controle abstrato de normas, operam-se nos planos de eficácia e vigência da norma. A 
concessão de liminar acarreta necessidade de suspensão dos julgamentos que envolvam 
aplicação da lei cuja vigência restou suspensa. 5. Natureza objetiva dos processos de 
controle abstrato de normas. Eficácia erga omnes e efeito vinculante das decisões 
proferidas em processo de controle abstrato. 6. Aplicação de norma suspensa por órgão 
ordinário de jurisdição implica afronta à decisão desta Corte. 7. Reclamação julgada 
procedente (STF – Rcl: 935 DF, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 
28/04/2003, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 17-10-2003 PP-00014 EMENT VOL-
02128-01 PP-00020)” 

  
Além da Medida Cautelar concedida na ADI nº 5835, a Central Nacional Unimed ajuizou a Ação de Consignação de 

Pagamento nº 1006120-19.2019.8.26.0053, em razão da nova sistemática introduzida pelo artigo 1º da LC nº 

157/2016, especialmente na parte em que alterou o artigo 3º, inciso XXIII, da LC nº 116/2003.   Cumpre informar, 

que a ação restou interposta em face de determinados municípios, dentre eles o Distrito Federal, que já fora 

devidamente citado   



 

 

Nos autos da referida ação foi deferida a antecipação de tutela para autorizar a realização de depósito do valor do 

ISS no domicílio do prestador de serviço, conforme decisão anexa, sendo que a CNU segue realizando os depósitos 

judiciais, regularmente (decisões anexas). Vale ressaltar ainda, que o Distrito Federal não interpôs recurso contra 

tal decisão, como também não aventou manifestou oposição ao ponto em sua Contestação apresentada nos autos. 

Em que pese argumentos sobre a retenção do ISS com base no Decreto nº 25.508/2005, o Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal tem o entendimento que deve prevalecer o previsto no art. 3º da LC 116/2003, ou seja, o ISS é 

devido no domicílio do prestador de serviço, como vejamos:  

“EMENTA 
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO (INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 
JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO). ISSQN. SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA DE GESTÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL. IMPOSTO DEVIDO NO 
LOCAL DA SEDE DA PRESTADORA DO SERVIÇO. 
1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a procedência do pedido inicial 
e condenou o Distrito Federal a restituir à empresa autora os valores pagos indevidamente 
à título de ISSQN. 
2. Ressalvadas as situações descritas nos incisos do art. 3º da LC 116/2003 e nos 
incisos do art. 5º do Decreto nº 25.508/2005, quando o prestador possui 
estabelecimento formal – este conceituado pelo art. 4º da citada Lei como sendo o 
local onde a empresa possua sua unidade econômica ou profissional – a 
competência para a cobrança do ISS é atribuída ao ente tributante do local do 
estabelecimento da prestadora dos serviços, pois, esse é o local onde o serviço é 
perfectibilizado (fato gerador do ISS). Por via de consequência, é onde o aludido 
imposto deverá ser recolhido. Somente na falta de um estabelecimento do prestador 
de serviços é que será competente o local do domicílio do prestador. 
3. Na hipótese em que a empresa presta serviços de consultoria de gestão e 
treinamento de pessoal (itens 8.02 e 17,01da lista anexa à Lei Complementar nº 
116/2003) no Distrito Federal, mas possui estabelecimento em outro estado da 
Federação, onde se localiza sua estrutura administrativa, financeira e operacional, 
o ISS será devido no município onde se encontra formalmente e operacionalmente 
funcionando, e não no Distrito Federal, onde sequer possui representação. 
Inteligência do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003. 
4. O Distrito Federal não detém, portanto, a sujeição ativa que lhe legitime a empreender 
qualquer exação à título de ISS em razão dos serviços aqui prestados pela autora. A 
retenção do ISS pelo Fisco local, nesta hipótese, revela-se indevida, de modo que a autora 
faz jus à restituição do montante pago a esse título, sob pena configuração da prática 
vedada de bitributação e de locupletamento indevido dos cofres distritais. 
5. Inexiste fundamento legal para que o ISS pago em decorrência da celebração de aditivo 
contratual carreado aos autos receba tratamento diverso dos demais contratos coligidos 
se os serviços foram prestados em condições idênticas às que ensejaram à determinação 
de restituição tributária. 
6. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. Apelação da parte autora 
conhecida e provida.” 

  

Ainda no tocante ao recolhimento do ISS no domicílio do prestador, o advento da recente sancionada LC 175/2020 

não alterou a situação exposto, tendo em vista a vigência da suspensão LC 157/2016 por concessão de Medida 

Cautelar e a realização de depósitos judiciais de ISS realizado pela CNU nas ações de consignação em pagamento 

já citadas. 



 

 

Diante de todo o exposto, ressaltamos que tanto a LC 116/2013, a LC 157/2016 e a referida Medida Cautelar 

concedida na ADI nº 5835, todos estes são dispositivos posteriores ao referido Decreto nº 25.508/2005. Assim, 

cumpre observar que a LC 116/2013 prevalece sobre o Decreto nº 25.508/2005, e considerando ainda a suspensão 

dos efeitos da LC 157/2016 por decisão do STF, o CRECI/DF não deve realizar a retenção do ISS para o Distrito 

Federal, uma vez que, a sujeição passiva do ISS retornou a ser o domicílio do prestador do serviço, e a Central 

Nacional Unimed segue realizando depósitos judiciais nas ações de consignação em pagamento, motivo pelo qual 

requer seja revista a retenção realizada na nota Fiscal Nº 08709440, o que deverá prevalecer para as demais notas 

a serem emitidas. 

Por fim, ratificando toda a fundamentação apresentada, a CNU presta serviços para outros Órgãos sediados em 

Brasília e, que já observam a não retenção do ISS nos pagamentos, como por exemplo, o Tribunal Regional do 

Trabalho - TRT (CNPJ: 02.011.574/0001-90) e o Conselho Federal de Nutrição (CNPJ: 00.579.987/0001-40). 

 

IV – DOS PEDIDOS 

 

Em síntese, esta Impugnante requer, com fundamento no Edital e na legislação de regência, sejam analisados os 

apontamentos apresentados e sanadas as irregularidades contidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2020, 

devendo o ato convocatório ser alterado, o que permitirá que esta CNU e possivelmente outras licitantes possam 

participar do certame promovido por esse Conselho. 

 

 

Pelo que PEDE DEFERIMENTO, 

 

Atenciosamente, 

 

São Paulo-SP, 27 de outubro de 2020. 

 

 

CENTRAL NACIONAL UNIMED 

Nivia Borges 

Relacionamento e Negócios PME e Adesão / Licitações 

nivia.borges@centralnacionalunimed.com.br 

Fone: 11 3268-7406 

 


