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RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 
 

PROCESSO GERAL Nº 00004.2022.1.102.03 
 
Objeto: “Contratação de empresa qualificada operadora de plano de assistência à 
saúde, para prestação de assistência médica, hospitalar (com obstetrícia), ambulatorial 
e laboratorial, na modalidade coletivo empresarial, conforme rol de procedimentos e 
eventos em saúde incluindo  os de alta complexidade, estabelecidos pela ANS - Agência 
Nacional de Saúde, de acordo com as especificações técnicas detalhadas neste termo 
de referência e seus anexos,  em conformidade com o regulamento de licitações e 
contratos do SESI/SENAI” 
 
 A Comissão de Licitações do Sistema FIERO/SESI/SENAI/IEL, no uso de suas 
atribuições, torna público aos interessados a resposta ao pedido de impugnação ao Edital de 
Concorrência nº 001/2022, apresentada pela empresa: UNIMED PORTO VELHO – 
SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA, conforme segue abaixo: 
 
1 – DA TEMPESTIVIDADE 
 
É tempestiva a impugnação ao edital apresentada pela empresa UNIMED PORTO VELHO – 
SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA, via e-mail, no dia 14/03/2022. 
 
2 – DA IMPUGNAÇÃO 
 
A impugnante alega que há motivos que ensejam a necessidade de apresentação da 
impugnação, os quais elencaremos a seguir: 
 

a) Que os itens 9.2 (pág. 31), 10.1 “h” (pág. 11) e 11.1 “h” (pág. 32), estão em desacordo 
com a Lei Geral de Proteção de Dados, lei nº 13.709/2018; 

b) Que as questões que envolvem a saúde receberam no artigo 5º da LGPD a definição 
do que chamamos dados sensíveis; 

c) Que pode constatar que as informações que se fazem obrigatórias nos itens do edital 
só poderão ser fornecidas mediante termos de consentimento de todos os 
beneficiários que, no caso de menores, os responsáveis devem assinar pelo menor; 

d) Que o termo de consentimento está previsto no artigo 7º, I da LGPD. 
 
Ao final a impugnante solicita que conste a previsão sobre a necessidade de apresentação, 
por parte da FIERO, de Termo de Consentimento de todos os beneficiários, garantindo assim, 
o respeito integral à legislação vigente.  

 
 
3 – DO RELATÓRIO 

Após análise da Supervisão de Recursos Humanos, segue a resposta ao vosso pedido 
de impugnação: 

 
Em atenção a impugnação da empresa Unimed protocolada junto a CPL, 
informamos que:  
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Na minuta contratual, anexo ao edital, consta cláusula sobre proteção de dados 
pessoais, fazendo menção de que, ao contrato será aplicado a Lei Geral de 
Proteção de Dados, vejamos:  
  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE 
DADOS  
 
16.1. Aplica-se ao presente Contrato a Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais (LGPD) Lei 13.709 de 14 de agosto de 
2018, sem prejuízo das demais vigentes;   
  

Isso significa que todas as exigências da lei, em relação a tratamento de dados 
pessoais e sensíveis, necessários a execução do objeto contratual, serão 
atendidos pelos agentes de tratamento (Controlador e Operador)[1], inclusive, 
com os termos de consentimento necessários, como nos casos de tratamento 
de dados sensíveis e de crianças e adolescentes, quando for o caso.  
  
Salientamos que, nos termos da lei, cabe ao controlador ditar as regras do 
tratamento de dados pessoais, ou seja, é da responsabilidade do Controlador 
as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e ao Operador atender 
as determinações do Controlador, quanto a forma de tratamento dos dados 
pessoais.   
Nesse sentido, consta previsão no item 16.5 da Cláusula Décima Sexta do 
Contrato:  

  
16.5. Caberá à parte controladora, tomar as decisões 
referentes ao tratamento de dados pessoais e dados 
pessoais sensíveis, se houver, transmitidos à outra parte que, 
na condição de Operadora, realizará o tratamento dos dados 
pessoais, seguindo as instruções recebidas da parte 
controladora;  

   
No caso da contratação de operadora de plano de saúde, tendo como 
beneficiários seus colaboradores e dependentes, cabe as entidades 
FIERO/SESI/SENAI/IEL, tomar as decisões de tratamento de dados pessoais, 
que sejam por ela coletados, e compartilhados com a empresa contratada, para 
a finalidade de serem beneficiários do plano, assim como seus dependentes.   
  
Portanto, referente aos dados coletados pelo Controlador, esse é o responsável 
por ditar as regras de seu tratamento. Todavia, os dados, não coletados pelas 
entidades, como resultados de exames e outros dados de saúde, oriundos dos 
tratamentos realizados pelos beneficiários junto a rede credenciada da 
empresa operadora de plano de saúde, cabe a esses, tomar as decisões 
quanto ao tratamento dos dados pessoais por eles coletados, enquanto 
Controlador, inclusive, utilizando-se das bases legais previstas para o 
tratamento dos dados.  
  
Assim, as Contratantes, quando da execução dos atos descritos nos itens 9.2, 
10.1, “h” e 11.1 “h”[2], nos termos da minuta contratual, anexa ao presente 
edital, observará todas as exigências estabelecidas na LGPD, inclusive com a 
obtenção dos respectivos termos de consentimento tanto do titular quanto de 
seus dependentes, para tratamento de seus dados pessoais e sensíveis.  
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Dessa forma, as entidades Contratantes, FIERO/SESI/SENAI/IEL, enquanto 
controladoras dos dados dos seus colaboradores e dependentes, garante aos 
licitantes que cumprirá, na integra, com todas as exigências da Lei Geral de 
Proteção de Dados para finalidade contratual, utilizando-se das bases legais 
previstas na Lei, garantindo o atendimento aos princípios ali estabelecidos, 
bem como o atendimento aos direitos dos titulares dos dados pessoais.    

 

 
[1] O controlador é o agente responsável por tomar as principais decisões referentes 
ao tratamento de dados pessoais e por definir a finalidade deste tratamento. Entre 
essas decisões, incluem-se as instruções fornecidas a operadores contratados para a 
realização de um determinado tratamento de dados pessoais. A definição legal de 
controlador se encontra no art. 5º, VI, da LGPD. (Guia Orientativo para as definições 
dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais – ANPD)  
   
[2] Registra-se que o item 11.1 “h” tem a mesma redação do item 10.1 “h”.  

 

Diante ao exposto, salientamos que o presente edital permanecerá inalterado, sendo 
mantida a data de abertura inicialmente publicada. 

 

 Ex posits, 

 Decidiu a comissão pelo INDEFERIMENTO da impugnação impetrada pela empresa 
UNIMED PORTO VELHO – SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. 

Tendo sido passado ao conhecimento dos interessados, a data e o horário de abertura 
permanecem inalterados.  
 
 

Porto Velho/RO, 16 de março de 2022. 
 
 
 
 

Raíssa Suélen R. dos Santos Calixto 
Presidente da CPL 

Sheyla Maria da Rocha Silva 
Vice-Presidente da CPL 

  
  

Denilson Vilaforte do Nascimento 
Membro da CPL 
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