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Pedido de Esclarecimentos nº 3 

Pregão Eletrônico nº 05/2019 

Considerando questionamento recebido a respeito da licitação em referência: 

Questão: 

1. Podemos entender que poderá ser ofertado Plano de abrangência Nacional? 

2. Podemos entender que os Planos: Básico (acomodação Enfermaria), Básico e Opcionais A e B 
(acomodação Apartamento) compreendem todos os procedimentos constantes do Rol ANS, sem 
coberturas adicionais e/ou complementares, sendo o diferencial entre eles apenas a rede de recursos? Se 
negativo, relacionar os adicionais. 

3. Em atendimento à legislação em vigor os preços a serem ofertados para os planos de assistência à 
saúde deverão estar de acordo com as disposições da RN 63/2003 da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, ou seja, deverão ser cotados por faixa etária obedecendo às regras estabelecidas na 
mencionada Resolução. Está correto o entendimento? Se positivo, se faz necessário alterar o modelo de 
proposta – Anexo III. 

4. Podemos entender que o Prazo da validade da carteira de identificação deverá ser igual ao prazo de 
vigência do contrato, ou seja, direto para 24 (vinte e quatro) meses? Favor esclarecer. 

5. Podemos entender que os Planos NÃO contêm reembolso (livre escolha), exceto nos casos previstos 
em Lei (regulamentação ANS)? 

6. Podemos considerar que o prazo para implantação dos serviços e início da vigência do contrato será de 
30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato? 

7. Não poderão ser aceitos no Plano, beneficiários que não possuem vínculo com a Administração Pública. 
A RN 195 determina que são elegíveis para contratação de plano coletivo empresarial "a população 
delimitada e vinculada à pessoa jurídica". O descumprimento desta norma pode acarretar em sanções da 
ANS contra a Operadora Contratada. Podemos entender que a Câmara está ciente que deverá ser 
apresentado os documentos que comprovem o vínculo dos beneficiários Titulares, e a relação de 
parentesco consanguíneo dos seus dependentes, e de seus agregados quando solicitados pela Contratada 
e que só serão inclusos no Plano beneficiários conforme previsto na RN 195? 

8. Podemos entender que em caso de exclusão do beneficiário o recolhimento da carteira de identificação 
será de responsabilidade do Coren-SP e em caso de utilização indevida a cobrança será feita pelo Coren-
SP? 

9. Podemos entender que os cartões de identificação deverão ser encaminhados para o Coren-SP que 
realizará a distribuição aos beneficiários? 
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10. Podemos entender que a Coren-SP está ciente que de acordo com a RN Nº 395, de 14-01-2016 os 
prazos de autorizações de internação variam de acordo com a complexidade e poderá ser de até 10 
(vinte) dias úteis? 

11. A adesão é facultativa ou compulsória? 

12. É correto nosso entendimento de que os servidores assistidos pela atual operadora migrarão 
automaticamente para o novo contrato? 

13. Qual o valor da última fatura paga e quantitativo de vidas? 

14. As correções dos valores contratuais acordados ao término da vigência, para fins de prorrogação, 
serão negociadas após 12 meses da assinatura do termo em vigor, tendo por base o índice de Variação de 
Custos Médicos Hospitalares (VCMH), em conformidade com o disposto no artigo 19 da RN No. 195 da 
ANS e poderá ser revisto em função da sinistralidade, na hipótese de ultrapassar o percentual máximo 
previamente definido de 70% (setenta por cento), que caracterizará o desequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, considerando a relação entre as mensalidades pagas pela CONTRATANTE e os sinistros pagos 
pela CONTRATADA em conjunto com o reajuste anual. Podemos entender que serão consideradas estas 
condições? 

15. O pagamento será efetuado somente após 20 dias do serviço prestado mediante emissão, 
recebimento e atesto da NF/Fatura pelo fiscal do Contrato? Favor esclarecer. 

 

O Coren-SP esclarece que: 

1. Informação está no edital item 2.4 especificação técnica. 

2. Informação está no edital item 5 especificação técnica. 

3. A informação da empresa é improcedente, a RN 63/2003 refere-se à padronização e aos limites de 

variação no valor praticado pelas operadoras por faixa etária. A precificação, tal como podemos ver, por 

exemplo, na RN 279/11 da ANS, pode ocorrer por preço único desde que em contrato conste qual o valor 

praticado pela operadora por faixa etária. O preço único nada mais é que a média ponderada dos valores 

por faixa etária, tendo como variável de peso a quantidade de vidas assistidas por faixa etária. Tanto é 

que para precificar todas as empresas tiveram acesso desde o início, por meio do edital, à tabela com a 

composição etária dos beneficiários do Coren-SP. 

4. A carteira será válida por 12 meses, conforme 17.1.5 do Anexo I do Edital (Termo de Referência). 

5. A exigência do Reembolso para o plano básico está restrita aos casos previstos na Resolução Normativa 

259/2011, alterada pela Resolução 268/2011 e com a Lei Federal nº. 9.656 de 3 de junho de 1998. 

Conforme citado no item 2.8 do Termo de referência. A contratada se houver interesse poderá oferecer 

Reembolso para os Planos superiores. 

6. Nova redação quanto a esta informação, conforme item 7.2 do Anexo I do Edital (Termo de Referência). 

7. Estamos cientes. 
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8. Sim. 

9. Sim. 

10. Estamos cientes de que, conforme a RN 395/2019, Art. 9, §2° o prazo de resposta relativa a 

internações em PAC (procedimentos de alta complexidade) poderão demorar até 10 (dez) dias úteis. 

11. A Adesão é facultativa. 

12. Sim, isto está melhor detalhado no Anexo I - Termo de Referência.  

13. R$ 135.662,21 - total de 720 beneficiários. 

14. A RN 195/2009 especifica apenas a periodicidade mínima de 12 meses para aplicação de reajustes, 

cujo teto a ANS passou a definir com o IRPI em 2019 (RN 441/2018). A Lei 9.656/1998, Art. 16, X infere 

que os critérios de reajuste deverão estar previstos e no FAQ da ANS, inclusive, está claro que os reajustes 

poderão ser definidos entre as partes, a menos que tratemos de planos de adesão com menos de 30 

beneficiários (que se enquadram no pool de risco). Sendo discricionário à Administração estabelecer o 

índice de reajuste, enquanto parte, prevalece o que fora estabelecido no tópico 8 do Anexo I do Edital, a 

saber, reajuste financeiro com aplicação do IPC/FIPE e possibilidade de reequilíbrio por sinistralidade 

quando seu índice atingir 75%.. 

15. A partir do recebimento do documento fiscal, o Coren-SP terá 5 dias úteis para verificação dos valores 

apresentados, quando então, estando todos os valores adequados e as condições previstas no tópico 10.1 

do Edital atendidas, o fiscal do contrato atestará o "Recebimento Definitivo" do objeto. A partir desse 

recebimento, o financeiro do Coren-SP terá o prazo de até 20 dias corridos para liquidar a referida 

despesa mensal, preferencialmente mediante depósito bancário. 

 

São Paulo, 07 de Maio de 2019. 

 

 

Vinícius Pereira Souza 

Pregoeiro 


