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Edital de Credenciamento nº 2/2013 
Assunto: Credenciamento de Administradoras de Benefícios visando à 
disponibilização de planos privados de assistência à saúde coletivo por adesão aos 
arquitetos e urbanistas devidamente registrados e em dia com os Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados ou do Distrito Federal (CAU/UF), e 
dependentes. 
 
I- DO RELATÓRIO 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) fez publicar 
edital de credenciamento de Administradoras de Benefícios visando à 
disponibilização de planos privados de assistência à saúde coletivo por adesão aos 
arquitetos e urbanistas devidamente registrados e em dia com os Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados ou do Distrito Federal (CAU/UF). 

A sessão pública para recebimento da documentação foi agendada para 
iniciar-se às 8h30m do dia 2 de maio de 2013, encerrando-se às 18h do dia 13 de 
maio de 2013, conforme prevê o Edital de Credenciamento nº 2/2013, publicado no 
Diário Oficial da União e divulgado no sítio do CAU/BR. 

A sociedade empresária Qualicorp Administradora de Benefícios S/A 
encaminhou impugnação ao edital de credenciamento requerendo, em suma, a 
retificação do edital para inclusão, na qualificação econômico-financeira, a 
possibilidade de apresentação de patrimônio líquido ou capital social mínimo no 
caso de índices de liquidez geral, liquidez corrente e solvência geral menores que 1, 
ou apenas a apresentação de ativos garantidores. 

Este o relatório. 
II- DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

Dispõe o § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/1993 que “Decairá do direito de 
impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não 
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação 
em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada 
de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que 
viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.”. 

Assim também estatui o edital de credenciamento ao prever no item 4.2 
que “Os interessados em participar do credenciamento poderão, sob pena de decair 
do direito, impugnar o Edital até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a sessão 
pública, encaminhando-a por escrito, pessoalmente ou por correio eletrônico 
(licitação@caubr.gov.br), ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
referindo-se ao Edital de Credenciamento CAU/BR nº 2/2013, com a devida 
qualificação do impugnante e as razões da impugnação.”. 

Por seu turno, o art. 110 da Lei nº 8.666/1993 reza que “Na contagem dos 
prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário.”. 
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Portanto, tendo por base o retromencionado dispositivo legal e 
considerando que a sessão pública iniciar-se-á em 2/5/2013, o prazo fatal para 
impugnação é 29/4/2013 às 18h, horário que o CAU/BR encerra o expediente. 

Nota-se que a mensagem do correio eletrônico encaminhado pela 
impugnante foi “Enviada em: segunda-feira, 29 de abril de 2013 17:12”. Assim, 
considerando que o encaminhamento da impugnação ocorreu no prazo legal, a 
impugnação apresentada é tempestiva. 

Analiso o mérito. 
III- DO MÉRITO 

O dever-poder do administrador público impõe-lhe cumprir e fazer cumprir 
os ditames legais sem se descurar do atendimento ao interesse público. Este, por 
sua vez, determina a escolha que melhor atenda às necessidades do administrado e 
a finalidade do ato. 

Outra não foi a escolha perpetrada pelo CAU/BR quando da definição das 
especificações constantes do Termo de Referência visando ao credenciamento de 
Administradoras de Benefícios. 

A impugnante insurge-se quanto a não previsão no Edital de 
Credenciamento nº 2/2013 da possibilidade de apresentação de capital social ou 
patrimônio líquido mínimo no caso de a licitante não possuir índices de liquidez 
geral, liquidez corrente e solvência geral maiores ou iguais a 1 (um), ou, ainda, a 
exigência, exclusiva, de ativos garantidores. 

Alega, ainda, que a não retificação do edital com a inclusão do capital 
social ou patrimônio líquido mínimo ocasionará a restrição de competitividade. 

Antes de adentrar ao mérito da demanda, há de se ressaltar que o edital 
de credenciamento, antes da publicação, foi disponibilizado para consulta pública no 
intuito de aprimoramento do mesmo através dos próprios interessados. 

Entretanto, não houve qualquer manifestação da ora impugnante no que 
ser refere ao tema em debate, bem como de qualquer outra interessada em 
participar da licitação. 

Em que pese a não contribuição da impugnante em relação ao tema, é 
dever da administração pública responder aos questionamentos e impugnações dos 
editais, em homenagem ao direito de petição. Assim, passamos à análise do mérito 
do requerimento. 

O art. 31 da Lei nº 8.666/1993 prevê, verbis: 

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta; (omissis) 

Por seu turno, o § 2º do mesmo artigo estabelece que “A Administração, nas 
compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento 
convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as 
garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação 
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econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser 
ulteriormente celebrado.”. 

Em primeiro plano, o citado artigo não deixa dúvidas quanto a 
facultatividade de a administração adotar como parâmetro de análise da qualificação 
econômico-financeira a exigência posta. 

Em segundo, há de se determinar, de forma objetiva, um valor estimado 
para a contratação a fim de fazer incidir a disposição do § 3º do mesmo dispositivo 
legal que limita a 10% (dez por cento) a exigência de apresentação de capital social 
ou patrimônio líquido mínimo. 

Ora, como disposto no edital, a licitação visa ao credenciamento de 
administradoras de benefícios para que os arquitetos e urbanistas inscritos e em dia 
com suas obrigações perante os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados 
ou do Distrito Federal possam, caso desejem, contratar um plano de saúde para sua 
família. 

Assim, o CAU/BR, organizador da licitação, não tem como especificar, de 
forma objetiva, qualquer número de possíveis contratações que serão realizadas por 
apenas disponibilizar credenciados e não estar contratando diretamente a prestação 
dos serviços. 

Portanto, qualquer estimativa a ser realizada será despida de qualquer 
fundamento, pois, repise-se, o CAU/BR não está contratando diretamente qualquer 
prestação de serviços, apenas credenciando administradoras de benefícios que 
poderão atender uma demanda de até 90.000 (noventa mil) arquitetos e urbanistas e 
270.000 (duzentos e setenta mil) dependentes, sem quaisquer perspectivas de um 
número determinado de adesões. 

Ademais, a título meramente argumentativo, ainda que 100% (cem por 
cento) dos arquitetos e urbanistas e dependentes queiram aderir a algum plano de 
saúde, estes terão o direito de livremente escolher aquele que melhor atenda às 
suas necessidades; ou seja, dentre os credenciados haverá escolhas, fazendo com 
que se torne impossível a estimativa de qualquer número de adesões, ainda mais 
podendo a adesão ocorrer de uma entre várias credenciadas. 

Em que pese o esforço da impugnante em fundamentar o pleito, razão 
não assiste à mesma, pois se o CAU/BR tentasse estimar um dado valor para a 
contratação, nesse momento teria razão a impugnante, uma vez que estar-se-ia a 
restringir a competitividade, pois excluiria da participação aquelas licitantes que não 
tenham capital social ou patrimônio líquido mínimo para atender a totalidade das 
prováveis adesões, quando sabe-se que o arquiteto e urbanista terá o direito de 
escolher o plano que entender pertinente aos seus anseios. 

Mais uma vez o argumento cai por terra, pois não há condições de se 
estipular quantos aderentes escolherão um dentre vários credenciados. 

Assim, nota-se a não mais poder que além de não haver critérios 
objetivos aptos a balizar a exigência de capital social ou patrimônio líquido mínimo, 
haveria, por certo, caso um número fictício fosse adotado, restrição à 
competitividade por não possuir a pretensa exigência um critério objetivo de adoção. 

Ademais, tem-se que a disposição legal apenas faculta a adoção do 
critério de exigência de capital social ou patrimônio líquido mínimo. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 4

E nesse sentido andou bem o legislador, vez que há situações - como a 
presente -, em que se torna impossível a definição de um critério minimamente 
aceitável para a adoção da disposição (facultativa) da lei. 

Noutro giro, a própria fundamentação utilizada pela impugnante opera em 
seu desfavor, senão vejamos: 

Relata a impugnante, fl. 5, que a Instrução Normativa MARE nº 5/1995, 
no item 7.2, estabelece, verbis: 

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do 
que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no inciso V, 
quando de suas habilitações deverão comprovar, considerados 
os riscos para a administração e, a critério da autoridade 
competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na 
forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, com 
exigência imprescindível para sua Classificação podendo, 
ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1º, do 
artigo 56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação. 
(grifou-se) 

Verifica-se, portanto, que o próprio fundamento utilizado pela impugnante 
vai ao encontro das bases adotadas pelo CAU/BR da não obrigatoriedade da sua 
exigência de capital social ou patrimônio líquido mínimo. 

No que se refere à exigência exclusiva de ativos garantidores em 
substituição à qualificação econômico-financeira, também não há de prosperar os 
argumentos da impugnante, vez que são institutos distintos. 

A qualificação econômico-financeira é utilizada para que a administração 
pública possa avaliar se a licitante possui capacidade financeira e econômica de 
cumprir a prestação dos serviços objeto do edital quando da sua habilitação. 

Por sua vez, os ativos garantidores foram instituídos pela agência 
reguladora da atividade para fins de assegurar o chamado risco de inadimplência 
assumido, fator este inerente à atividade desempenhada pelas administradoras de 
benefícios e não como um critério objetivo da boa saúde financeira da licitante, 
apurável pela qualificação econômico-financeira, devendo, portanto, coexistirem as 
exigências. 

Vê-se, assim, que a exigência atende aos limites do razoável e sem 
qualquer espécie de restrição à competitividade. 

Considerando, assim, que as especificações exigidas em edital estão no 
âmbito da legalidade e o instrumento convocatório busca tão-somente uma análise 
segura de quem realmente possa prestar os serviços a contento, tem-se que tais 
especificações não restringem a competição e estão baseadas em sólida 
fundamentação legal. 

Por todas as razões expostas, conheço da impugnação por tempestiva e, 
no mérito, julgo totalmente improcedente. 

Brasília (DF), 30 de abril de 2013. 
 

Edson Cezar Mello Junior 
Gerente Técnico do CAU/BR 
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