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Pedido de Esclarecimentos nº 5 

Pregão Eletrônico nº 05/2019 

Considerando questionamento recebido a respeito da licitação em referência: 

Questão: 

1. De acordo com o Esclarecimento 1, atualmente esse Conselho dispõe de contrato de plano de 
assistência médica com a Unimed Fesp, mas para realizarmos uma cotação compatível com as 
necessidades dos beneficiários desse Conselho, indagamos: 

a. Desde quando o contrato está vigente? 
c. Qual a tabela praticada no contato atual? 
d. Qual o último índice de reajuste aplicado? 
e. Qual o índice de sinistralidade dos últimos 12 meses? 
f. No contrato vigente existem coberturas adicionais no Rol da ANS? Caso afirmativo, favor 
especificar. 
No contrato vigente há ocorrência de liminares vigentes (informar a data de início de liminar e se o 
custo é pago pela operadora ou pelo cliente)? 

2. Qual a distribuição geográfica dos beneficiários do Coren-SP, especificando a quantidade de 
beneficiários, por município, se possível por faixa etária, conforme tabela exemplificativa encaminhada 
por e-mail. 
3. Como a renda dos empregados impacta diretamente na capacidade de contratarem, qual a média 
de salário dos empregados desse Conselho? 
4. No contrato vigente existem beneficiários internados, em casos crônicos e pacientes oncológicos? 
Se sim, quantos? 
5. Existem beneficiárias grávidas? Se sim, quantas? 
6. Existem beneficiários afastados? Se sim, quantos? E quais são os CID’s? 
7. Qual a quantidade de beneficiários internados? Em quais estabelecimentos elas se encontram? 
8. Solicitamos melhores informações (CID’s /custos) dos 10 (dez) maiores utilizadores – plano de 
assistência médica. 
9. O item 9.1 do Edital prevê que o critério de julgamento e, por conseguinte, a formulação dos 
lances será conforme menor valor global, o item 12.1 também do Edital prevê que a aceitabilidade da 
proposta será com base no menor valor mensal do plano básico, enquanto que o item 13.1 do Edital 
determina que o critério de julgamento será o menor valor total do item. Dessa forma, podemos 
entender que o critério de julgamento será com base no menor valor global mensal do plano básico, ou 
seja, o valor a ser lançado no comprasnet será o valor do plano básico x 724 (que é o total de vidas)? 
10. O Edital em epígrafe prevê os prazos de carência para os novos empregados, e para os 
dependentes, cujo o fato gerador da dependência tenha ocorrido durante a vigência do contrato, mas é 
saliente a respeito das adesões sem carência. Assim, podemos entender que não foi mencionado os 
prazos de isenção, porque nesse caso teremos uma migração de carteira em que todos os servidores do 
Coren-SP que não solicitem sua adesão para outros planos serão incluídos no plano básico? 
11. O subitem 14.1.5.3. do Termo de Referência prevê o: “reembolso de despesas com a realização de 
procedimentos dos serviços garantidos no Contrato, quando realizados na livre escolha, ou em 
atendimento de emergência ou urgência, quando inexistir rede credenciada/referenciada ou das 
congêneres”. Assim, podemos entender que os reembolsos de livre escolha serão com base na tabela 
praticada pela operadora no produto contratado? 
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12. O Edital prevê no item 8.1 do Termo de Referência que o contrato decorrente do presente 
certame terá vigência de 24 meses. Assim, tendo em vista, que o presente instrumento convocatório será 
regido pela 8.666/93, podemos entender que o futuro contrato poderá ser renovado até o limite do art. 
57, inciso II da Lei 8.666/93, 60 (sessenta) meses? 
13. O item 2.1 do Anexo II, Especificações Técnicas, estabelece que “os serviços de assistência à saúde 
poderão ser prestados por seguradoras ou operadoras de saúde ou, ainda, por administradora de 
benefícios” e no item 14.2.1. do mesmo anexo estabelece que no caso de contratação de uma 
administradora de benefícios, cabe a ela cumprir o disposto na RN 196/09. Assim, podemos entender que 
no caso de contratação de uma administradora, mesmo que alguns itens estejam direcionados à 
contratada, se tratar-se de uma obrigação inerente às operadoras a responsabilidade da administradora 
será buscar junto á operadora o cumprimento da respectiva obrigação? 

 

O Coren-SP esclarece que: 

1-a. Unimed FESP, desde 15/08/2013. 

1-c. Básico: R$ 322,91; Especial: R$ 461,76  Master R$ 883,03 

1-d. índice de reajuste aplicado na última renovação contratual (7° Termo Aditivo, contrato S/N 

decorrente do PE 46/2013) foi o IPC Saúde, equivalente 6,37% entre os meses de junho/17 a maio/18. 

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

1-f. Não.  

1-g. Não. 

2. Está disponível no item 02 do Anexo III – Informações Estatísticas. 

3.  Todos os colaboradores recebem mais do que o piso salarial atualmente no valor de R$ 2.248,04 e o 

teto de R$ 21.000,00. (maiores informações na LAI- salários divulgados). 

4. Nenhum colaborador internado ou que tenha informado doença crônica. 

5. Sim, 05 funcionárias. 

6. O Coren possui no momento 07 afastado no INSS, com os respectivos CID’s (F33, F32, R52, C50,  D47, 

S82, M23). 

7. Não temos no momento. 

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

Relação de Afastamento INSS com CID - Maio/17 a Abril/2018 

 

CID 

https://portal.coren-sp.gov.br/licitacoes/assistencia-medica-pe-05-2019/
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Mês I63.6 F32 F33 F41 F42.9 S92 N80 G57.8 C44 J45 S32.1 S06.5 M23 M54.4 C91 

Total 

afast 

mês 

Total 

Func  

% de 

Afast 

mai/17 1 1 1   1                     4 372 1,08% 

jun/17 1 2 1   1                     5 375 1,33% 

jul/17 1 2     1 1                   5 375 1,33% 

ago/17 1 2     1 1                   5 376 1,33% 

set/17 1 1   1 1 1                   5 377 1,33% 

out/17 1   2 1 1   1                 6 374 1,60% 

nov/17 1   2 1 1   1                 6 374 1,60% 

dez/17 1   1   1   1 1               5 383 1,31% 

jan/18 1   1   1   1 1 1             6 390 1,54% 

fev/18 1   1   1   1 1 1 1           7 401 1,75% 

mar/18 1   2   1           1 1 1     7 410 1,71% 

abr/18 1   2   1           1 1 1 1 1 9 411 2,19% 

Média 

ano 1 1,6 1,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,83 385 1,52% 

 

9. O critério de avaliação das propostas, tal qual previsto no tópico 13.1 do edital, será baseado no valor 

unitário mensal do plano básico multiplicado pelo número de vidas assistidas. 

10. Sim. Todos migrarão para o plano Básico e após os valores serem divulgados aos colaboradores, 

poderão preencher os formulários e migrarem para os demais planos conforme item 3.5 e 3.6 do Anexo II 

– Especificações Técnicas. 

11. O entendimento está correto, conforme RN 259/2011, Art 9°, § 2º. 

12. O entendimento está correto. 

13. O entendimento está correto, tal como previsto na RN 196/2009(Art. 2°, IV, alínea b). 

São Paulo, 07 de Maio de 2019. 

 

Vinícius Pereira Souza 

Pregoeiro 


