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À 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

CODEPLAN – COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

BRASILIA – DF 

 

 

 

 

 

REF.: EDITAL DE  CREDENCIAMENTO  Nº 01/2018 

 

 

 

 

RODRIGO M. NOLETO CONSULTORIA E SEGUROS LTDA ME, 

inscrita  no CNPJ  Nº 22.905.150/0001-87, com sede em Brasília, DF, 

representada por seu Diretor, que abaixo subscreve, vem à presença de V.Sa. 

tempestivamente, com base no item 6.1 do Edital e art. 41, § 1º da Lei nº 8.666 de 

21 de Junho de 1993 c/c Decreto Nº 5.450 de 31/05/2005, art. 18   apresentar 

 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

Aos termos do Edital acima referenciado, consoante os fatos de 

direito a seguir expostos.  

O Edital de credenciamento tem como objeto a contratação de 

serviços privados de assistência à saúde, em rede nacional, para os  empregados da 

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (CODEPLAN), seus 

dependentes e agregados nos termos da Lei 9.656/98, com suas alterações, e 

respectivas legislações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – na 

modalidade de CREDENCIAMENTO de Administradoras de Benefícios na forma da 

Lei 9656/98 e RN 196/2009. 
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I - DOS FATOS A SEREM IMPUGNADOS e SEUS FUNDAMENTOS 

 

1. D Reajuste  

O item 10 do edital traz a previsão de reajuste por meio da 

sinistralidade, quando esta comprovadamente estiver no patamar acima 0.70 

(setenta por cento), na forma do art. 37, XXI CF. 

A Lei determina que possam ser aplicados dois institutos que 

poderão ser aplicados no contrato. Em razão dessa proteção, quando algum dos 

lados da balança se altera, surge um desequilíbrio que pode ser resolvido de duas 

maneiras: por meio de um REAJUSTE ou através de REVISÃO DE PREÇOS. 

Antes de diferenciar os institutos, é preciso compreender o que é 

equação econômico-financeira. De maneira simples, equação econômica-financeira 

do contrato pode ser imaginada como uma balança em que, de um lado, estão os 

compromissos assumidos pelo contratado e, de outro, o valor da ser pago pela 

Administração. 

O REAJUSTE é utilizado para remediar os efeitos da 

desvalorização da moeda e pode ocorrer por dois critérios: 

1. pela aplicação de índices previamente estabelecidos pelo 

Governo (IGPM ou INCC, p. ex.) ou, outro que venha a ser criado. 

2 .pela  análise da variação dos custos na planilha de preços, no 

caso a sinistralidade que é apurada conforme a variação dos custos médicos e 

hospitalares e pela utilização da carteira. 

É importante observar que as duas espécies de reajuste (reajuste 

por índices e a repactuação) somente podem ser utilizadas se houver previsão no 

edital e só podem ser concedidas após 1 (um) ano a contar da data da proposta ou 

do orçamento a que esta se referir. 

Já a REVISÃO, que é a segunda grande maneira de reequilibrar a 

equação econômico-financeira, tem fundamentos diferentes do reajuste e não 
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depende de previsão no edital, podendo ser concedida a qualquer tempo ao longo 

do contrato.  

Em que hipóteses é possível solicitar a revisão (ou reequilíbrio em 

sentido estrito, como também é chamada)? 

A Revisão pode ser buscada quando ocorrerem fatos posteriores à 

contratação que: sejam imprevisíveis ou previsíveis de consequências 

incalculáveis; que representem um caso fortuito ou de força maior (como uma 

greve que impeça a fabricação do produto ou até mesmo uma enchente) ou por 

conta de um fato do príncipe que ocorre quando, por exemplo, um novo imposto é 

criado. 

É importante lembrar que a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, em qualquer de suas modalidades, não protege apenas o 

particular. É também um direito da Administração que pode vir a pagar um valor 

menor do que aquele acertado na licitação. 

O TCU recentemente tratou da matéria no Acórdão 1488/2016-

Plenário e reafirmou seu entendimento de que a repactuação de preços, como 

espécie de reajuste contratual, deverá ser utilizada apenas nas contratações de 

serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra. Citando o Acórdão 

1.827/2008-TCU, o Plenário da Corte assentou que: 

O reajuste de preços é a reposição da perda do poder aquisitivo da 

moeda por meio do emprego de índices de preços prefixados no contrato 

administrativo. Por sua vez, a repactuação, referente a contratos de serviços 

contínuos, ocorre a partir da variação dos componentes dos custos do contrato, 

devendo ser demonstrada analiticamente, de acordo com a Planilha de Custos e 

Formação de Preços. 

Por fim, os mecanismos de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos podem ser assim apresentados. 

1) Álea ordinária tem-se o reajuste/repactuação (art. 40, XI e 55, 

III Lei 8.666/98). Reajuste por índice ou por repactuação. 
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2) Álea Extraordinária  (art. 65 II, “d” Lei 8.666/98) tem a 

revisão de preços. Revisão ou Reequilíbrio. 

Registre-se que,  os contratos administrativos só poderão ser 

reajustados após 12 (doze) meses contados de sua data inicial. No entanto, é cediço 

que, há impossibilidade de se fazer uma recomposição dentro dos índices reais 

apurados (sinistralidade) considerando que o processo de apuração dos custos 

leva 60 (sessenta) dias para ser efetivado. Esse fato resulta num déficit de 60 

(sessenta) dias de sinistro para computar no calculo dos 12 (doze) meses, 

resultando num índice irreal, colocando o contrato em vulnerabilidade. Essa 

medida só poderá ser evitada com a REVISÃO do contrato. 

2. Da obrigação de manter os beneficiários no Programa  

                O subitem 14.2 determina que   “Nos casos de desligamento, 

exoneração e demissão, o Beneficiário poderá optar por permanecer no Programa 

de Assistência à Saúde, devendo assumir o pagamento integral.” Contudo, não 

menciona as hipóteses de desligamento, rescisão ou exoneração do contrato de 

trabalho sem justa causa, na qual é assegurado ao ex-empregado o direito de 

manter sua condição de beneficiário, desde que assuma o seu pagamento integral, 

nos termos dos art. 30 da Lei nº 9.656/98. 

 Cabe ressaltar que essa hipótese viola a RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 

432, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017. O empregado ao ser desligado perde a sua 

elegibilidade. Veja o que diz a Lei: 

 “§ 2º Para a manutenção do contrato coletivo empresarial, o 

empresário individual deverá conservar a sua inscrição nos órgãos 

competentes, bem como sua regularidade cadastral junto à Receita Federal, 

de acordo com sua forma de constituição.” 

Art. 3º Nos contratos coletivos empresariais celebrados por 

empresários individuais, as operadoras de planos privados de assistência à 

saúde, bem como as administradoras de benefícios, no momento da 

contratação do plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, e, 
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anualmente, no mês de aniversário do contrato, deverão exigir a 

comprovação.” (g.n) 

Ao admitir referida hipótese, a Operadora/Seguradora de plano 

de saúde estará sujeita às multas estipuladas em Lei. 

 

3. Da Especificação da População 

Cabe ressaltar que, a clareza do serviço licitado resulta 

diametralmente na formação do seu preço. Aliás, é fundamental diferenciar as 

exigências cujo cumprimento é absolutamente obrigatório daquelas que refletem 

uma mera “solicitação” da Administração. Há certas determinações que, além de 

facilitar a formulação da proposta e, consequentemente o seu julgamento, 

contribuem diretamente na Fiscalização do contrato, pelo Gestor Público e, 

consequentemente no cumprimento do serviço licitado pelo vencedor. 

Não há de se cogitar de formalismo exarcebado. O que se pugna é 

a clareza nas informações. Nesse passo, a CODEPLAN não restou claro, nem no 

Edital, nem em suas respostas aos pedidos de esclarecimentos, quem e quantos são 

os empregados e seus agregados (categoria, se pai, mãe, sogro, sogra) os 

pensionistas e os aposentados. A ausência dessas informações cerceia a 

participação das Operadoras, pois, ao não se ter clareza do perfil dos beneficiários, 

não tem como se fazer um preço adequado, afastando sobremaneira, os 

participantes do certame. 
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DOS PEDIDOS 

 

Requer o Impugnante que: 

 

1. Seja acolhida a presente IMPUGNAÇÃO. 

2. Os pontos suscitados sejam passíveis de análise por essa douta 

Comissão e, consequentemente ajustados ao objeto do Edital. 

3. Seja levada à autoridade Superior para conhecimento e análise 

dos fatos além de deliberar sobre eles; 

4 Ou, na impossibilidade  de adequação ao edital, dos pontos 

suscitados. Seja o  edital revogado , consequentemente sua republicação como 

medida eficaz do ato. 

5. Que as condições de contratação do serviços, objeto do Edital 

sejam adequadas ao Orçamento dessa Empresa. 

 

 

N. Termos 

Aguarda e espera deferimento. 

 

Brasília, DF, 20 de MAIO de 2.019 

 

 

LIDUINA MACEDO DE BRITO 

CPF: 060.003.551-49 

Sócia  


