
 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Página 1 de 3 

 

Pedido de Esclarecimentos nº 2 

Pregão Eletrônico nº 05/2019 

Considerando questionamento recebido a respeito da licitação em referência: 

Questão: 

1.       Qual é a atual empresa prestadora dos serviços?  

2.       Há quanto tempo o contrato está vigente? 

3.       Favor informar a data prevista para início de vigência / implantação 

4.       Atualmente existem afastados na massa? Caso positivo qual a(s) Cid(s) – Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionadas à Saúde? 

5.       Atualmente existem beneficiários internados, beneficiários em tratamento continuado ou em home 
care? Caso positivo qual a(s) Cid(s)?  Relacionar – Recursos Hospitalares / Custos. 

6.       Solicitamos melhores informações (Cid´s / custos) dos 10 (dez) maiores utilizadores – plano de 
assistência médica. 

7.       Características contratuais vigentes, ou seja, percentual de coparticipação; break-even; reajuste... 

8.       Favor no informe a Sinistralidade (Utilização X Valores pagos) dos últimos 12 meses do presente 
contrato? (Apresentar o relatório atualizado de sinistralidade) 

9.       Possui gestantes? Caso afirmativo, qual o quantitativo? 

10.   Possui aposentados, pensionistas e demitidos? Caso afirmativo, qual o quantitativo? 

11.   Possui agregados? Caso afirmativo, informar o grau de parentesco e o quantitativo. 

12.   Percentual de contribuição do beneficiário no plano de saúde (se houver)? 

13.   Existem coberturas adicionais ao rol da ANS? Caso afirmativo, favor especificar. 

14.   Há ocorrência de liminares vigentes (informar a data de início da liminar e se o custo é pago pela 
operadora ou pelo cliente)? 

15.   Há tratamentos de longo prazo já iniciados ou em previsão de término nos próximos 6 meses? 

16.   Distribuição de vidas por sexo e município. 

17. Os produtos desejados pelo COREM-SP são da modalidade pós-pagamento? 
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18. A RN 259 da ANS (artigo 3º, XI e XII) estabelece prazos máximos para autorizações prévias, podendo 
ser de até 21 dias úteis nos casos de procedimentos de alta complexidade ou de internações eletivas. Este 
item do edital prevê prazos menores daqueles fixados na citada norma. Favor reavaliar os prazos 
conforme as normas da ANS. 

19. A operadora possui prazos de até 21 dias para se pronunciar acerca dos pedidos de autorizações a 

procedimentos, dependendo do procedimento solicitado, conforme artigo 3º e incisos da RN 259 da ANS. 

Sobre eventuais negativas, deverá ser observado o artigo 10 da RN 395 da ANS. 

20. O edital não menciona prazos máximos para inclusões de TITULARES no plano. Além disso, o edital 

também é omisso quanto à previsão dos períodos de carência no caso de haver inclusões fora do prazo 

estabelecido. Favor esclarecer os prazos para inclusões e carências. 

21. Estes ex-empregados mencionado neste item (3.10 do Anexo II) possuem elegibilidade como ATIVOS 

consubstanciada no artigo 5º da RN 195 da ANS.  Favor confirmar o nosso entendimento. 

 

O Coren-SP esclarece que: 

1. Unimed Fesp. 

2. Desde 15/08/2013, Pregão Eletrônico nº 46/2013, o contrato está atualmente no seu 7º Termo Aditivo, 

com vigência até 14/08/2019. 

3. A implantação deverá ocorrer antes do término da vigência do Contrato atual. 

4. 07 afastados no INSS, com os respectivos Cids (F33, F32, R52, C50, D47, S82, M23). 

5. Não tem. 

6. Não temos acesso a essa informação. 

7. O Contrato vigente, e os seus respectivos Termos Aditivos se encontram disponibilizados em: 

http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-sp/transparencia/contratos/ 

8. Está disponível no link: https://portal.coren-sp.gov.br/licitacoes/assistencia-medica-pe-05-2019/  

9. Sim, 05 funcionárias. 

10. 03 casos de aposentados por plano de demissão voluntária e 01 demitido. 

11. Sim, totalizando 04 dependentes, sendo 01 cônjuge  para o beneficiário aposentado e 01 cônjuge e 02 

filhos para o demitido. 

12. Não há contribuição do beneficiário para o plano básico. No caso dos planos intermediários, o 

beneficiário optante pagará à Contratada a diferença entre o valor do plano opcional e o valor do plano 

básico. 

13. As coberturas são aquelas definidas no Termo de Referência do Edital de Licitação. 
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14. Não temos. 

15. Sim. 

16. Item 2 do Anexo III – Informações Estatísticas. 

17. Não, o plano de assistência à saúde coletivo desejado pelo Coren-SP enquadra-se na modalidade de 

preço único pré-estabelecido, descrição detalhada que passará a constar no novo TR. 

18. O Art. 3°, §1° da referida Resolução Normativa é claro: "Os prazos estabelecidos neste artigo são 

contados a partir da data da demanda pelo serviço ou procedimento até a sua efetiva realização.", o 

artigo em si se refere a atendimento, não havendo qualquer menção aos prazos para liberação de 

autorizações por parte das operadoras/seguradoras. O Art. 10° da mesma RN, inclusive, reforça nosso 

entendimento: "Art. 10 A autorização para realização do serviço ou procedimento, quando necessária, 

deverá ocorrer de forma a viabilizar o cumprimento do disposto no art. 3º." Portanto, os prazos 

solicitados no edital, em não havendo óbices legais plausíveis, permanecem inalterados. 

19. O prazo mencionado incorre no mesmo equívoco da questão anterior. Quanto às eventuais negativas, 

não há divergência em relação à RN 395, acrescentaremos de qualquer forma, após o trecho grifado em 

marca-texto, a expressão "resguardados os casos dispostos no Art. 10, §2° da RN 395/2011 da ANS". 

Quanto ao disposto no §1° do mesmo artigo, havendo a possibilidade de contarmos tanto com aquele 

prazo, quanto com os meios dispostos, no meu entender esta previsão poderá permanecer inalterada, em 

qualidade análoga a um Acordo de Nível de Serviço estabelecido em contrato. 

20. Cláusulas incluídas tratando deste tema foram inseridas, conforme novo Edital publicado. 

21. Correto. Art 5°, §1, III da referida RN. 

 

São Paulo, 07 de Maio de 2019. 

 

 

Vinícius Pereira Souza 

Pregoeiro 


