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Pedido de Esclarecimentos nº 11 

Pregão Eletrônico nº 05/2019 

Considerando questionamento recebido a respeito da licitação em referência: 

Questão: 

1. Primeiramente cabe observar a indicação na relação de prestadores cujo as atividades já foram 
encerradas ou possuem atendimento 100% SUS, prejudicando a análise bem como a definição da 
melhor oferta e atendimento do solicitado, como segue: Hospital Infantil Márcia Brado (São 
Caetano do SUL):  atendimento 100% SUS; Hospital ABC Unidade Materno Infantil (São Bernardo 
do Campo):  Encerramento das Atividades; Hospital Nossa Senhora de Fátima e Hospital 
Beneficência Portuguesa (São Caetano do Sul): informamos que se trata de um único Hospital 
(DUPLICIDADE);  Hospital e Maternidade Intermédica ABC: Esta com os atendimentos suspenso 
temporariamente, sendo absorvido pelo Hospital e Maternidade Notre Care ABC.  

2. Em algumas regiões, não esta clara a definição do quantitativo mínimo de recursos. Por favor, 
esclarecer se na oferta de maternidades deverá ser considerado mesmo quantitativo estabelecido 
para recursos hospitalares.  

3. Ainda  quanto à maternidades:  Cabe destacar que devido ao número de vidas envolvidas não há 
necessidade do quantitativo solicitado, segundo padrões da ANS (Agência Nacional de Saúde 
Suplementar) e OMS (Organização Mundial da Saúde).  Qual critério utilizado, para definir a 
solicitação de 6 (seis) Maternidades para uma população de 16 vidas sendo, onde observamos 
onde somente 7 no publico Feminino? Demais regiões reiteramos o questionamento do 
quantitativo de maternidades. Exemplos: São José dos Campos, conta indicações de 4 
prestadores, o mesmo quantitativo vale para maternidade? Qual critério considerando que há 
somente 20 vidas, onde observamos onde somente 11 no publico Feminino? Campinas, conta 
indicações de 5 prestadores, o mesmo quantitativo vale para maternidade? qual critério 
considerando que há somente 53 vidas, onde observamos onde somente 27 no publico 
Feminino? São José do Rio Preto, conta indicações de 3 prestadores, o mesmo quantitativo vale 
para maternidade? qual critério considerando que há somente 18 vidas, onde observamos onde 
somente 10 no publico Feminino? 

4. Em relação aos planos opcionais A e B, não observamos a indicação referencial de Laboratórios 
 

O Coren-SP esclarece que: 

5. Será dada nova redação ao referido item. 
6. Observar o item 7.3 do anexo 2 especificações técnicas. 
7. Foi melhor adequado no Edital. 
8. Nos planos A e B a contratada deverá apresentar laboratórios no mesmo padrão de qualidade dos 

hospitais credenciados. 

São Paulo,14 de Maio de 2019. 

Vinícius Pereira Souza 

Pregoeiro 


