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Pedido de Esclarecimentos nº 4 

Pregão Eletrônico nº 05/2019 

Considerando questionamento recebido a respeito da licitação em referência: 

Questão: 

1. A operadora poderá apresentar proposta parcial, considerando somente as praças com rede de 
atendimento? 

2. Está correto nosso entendimento em relação à rede de atendimento, que em alguns locais, a prestação 
dos serviços poderá ser oferecida por meio da rede credenciada de operadora parceira/congênere (rede 
indireta)? Não observamos óbice no memorial e entendemos que essa possibilidade é mais um 
referencial para garantia de atendimento. 

3. Podemos enviar proposta contemplando também, a opção de plano com coparticipação? 

4. Os planos a ser apresentados, deverão contemplar reembolso? 

5. Podemos entender que para assegurar o atendimento, não havendo alguma especialidade em 
determinado município, a cobertura estará garantida considerando inclusive os municípios limítrofes, 
conforme preconiza a RN 259/11? 

6. Por favor, informar qual o prestador atual e quanto tempo o serviço é prestado. 

7. Por favor, informar qual o prestador atual e quanto tempo o serviço é prestado. 

8. Por favor, r informar os valores pagos atualmente, por plano per capita. 

9. Qual a quantidade de vidas por cidade e UF, para a correta precificação? 

10. No item 8.2.1 do reajuste há a informação de 75% para fins de sinistralidade porém no 
quadro/fórmula está descrito 0,70 como fator, qual o correto? 

11. Solicitamos o Envio do Relatório de Sinistralidade em Reais (R$) atualizado dos últimos 12 meses. Por 
favor, apresentar o prêmio em Reais (R$), sinistro em Reais (R$), recuperação de coparticipação em Reais 
(R$) e/ou qualquer outro excedente. 

12. Pedimos nos encaminhar Evolução de Vidas Mês a Mês dos últimos 12 meses. 

13. Solicitamos o envio do Relatório de maiores utilizadores nos últimos 12 meses com detalhamento dos 
sinistros relativos aos mesmos, contendo informações sobre a situação atual, se estão ativos, estão em 
tratamento, se são crônicos, ou foi pontual. 
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14. Por favor, informar se existem pacientes afastados, crônicos, em uso de medicação especial ou em 
tratamento de alto custo contendo a idade, gênero, CID, data do afastamento/tratamento, medicação 
utilizada entre outros. 

15. Por favor, informar se existem pacientes em home care, identificando a Cidade / UF, Relatório Médico 
com detalhamento das patologias, tratamento terapêutico e estado clínico. 

16. Há beneficiários internados? Se sim, em qual hospital, qual o CID e a data de internação? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

1. Não prevê no edital. 

2. Sim, conforme item 7.3.1.2 das Especificações técnicas do Edital: 7.3.1.2. A rede médica assistencial 

deverá ser predominantemente credenciada ou referenciada de forma direta, contudo, devido às 

peculiaridades de mercado, principalmente para o interior paulista, é tolerável que a empresa utilize rede 

suplementar de outras empresas do ramo para cumprir suas obrigações contratuais. 

3. Não prevê no edital. 

4. 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. 

5. Excetuando o que está disposto nos itens 7.3.1.1 e 7.4 das Especificações técnicas do Edital, poderá  ser 

considerado conforme preconiza a RN 259/11. 

6. Previsão de vigência inicial pelo período de 15/08/2019 a 14/08/2021. 

7. Unimed FESP, desde 15/08/2013. 

8. Básico: R$ 322,92; Especial: R$ 461,76, Master: R$ 883,03. 

9.  Item 02 do Anexo III – Informações Estatísticas. 

10. Isto já foi corrigido no Anexo I do termo de Referência. O índice de sinistralidade correto é de 75%. 

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

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

13. Não temos esta informação. 

14. 07 afastados no INSS, com os respectivos Cids (F33, F32, R52, C50, D47, S82, M23). 

15. Não há. 

16. Não há.  
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São Paulo, 07 de Maio de 2019. 

 

 

Vinícius Pereira Souza 

Pregoeiro 


