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ESCLARECIMENTOS   Nº 2 

 

Tornamos públicos os questionamentos recebidos, assim como suas respostas: 

 

PERGUNTA 01: Favor informar se o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, está isenta do 

pagamento de IOF – Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro.  

Não há retenção de IOF. 

PERGUNTA 02: O percentual de impostos a ser retido pelo Conselho Regional de Enfermagem de São 

Paulo, será o total de 7,05% (referente a IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL) conforme Instrução Normativa 

RFB nº 1234 de 11/01/2012? Se negativo, favor informar o percentual e o número da Lei a ser aplicada 

para avaliarmos.  

As alíquotas serão conforme dispõe o inciso I, art. 33 da IN RFB nº 1234/2012. 

PERGUNTA 03: As companhias seguradoras, por sua natureza, emitem apólice/fatura de seguro, ao 

invés de nota fiscal. Nesse sentido, as seguradoras poderão substituir a apresentação da nota fiscal 

pela apólice/fatura de seguro.  

O item 13.1 apresenta esta alteração. 

PERGUNTA 04: Por favor informar a atual prestadora e há quanto tempo o contrato está vigente.  

Não tem. 

PERGUNTA 05: Por favor informar o valor da última fatura paga.  

Não tem. 

PERGUNTA 06: Por favor enviar o relatório de sinistralidade do Plano Odontológico dos últimos 12 

meses, separado por plano, contendo mês, nº de beneficiários, faturamento e sinistro.  

Não tem. 

PERGUNTA 07: Considerando que a RN 195/2009 determina o público elegível para inclusão dos planos 

coletivos empresariais do artigo 5°, solicitamos que seja informado o tipo de vínculo dos beneficiários 

que integrarão o presente contrato. 

Consta no item 6.3.3. 

PERGUNTA 08: Por favor informar se atualmente existem INATIVOS na massa? Caso a resposta seja 

afirmativa, por favor informar a quantidade. 

Não tem. 

PERGUNTA 09: Por favor informar se atualmente existem beneficiários em tratamentos complexos? 

Caso a resposta seja afirmativa, por favor informar a quantidade.  

Não tem. 
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PERGUNTA 10: Por favor ratificar o entendimento de que o contrato terá previsão de reajuste 

financeiro após 12 (doze) meses, bem como, na hipótese de comprovação do desequilíbrio econômico-

financeiro por alta sinistralidade, ou seja, quando ultrapassar o percentual máximo de 60% (sessenta 

por cento) haverá a possibilidade da empresa vencedora após 12 (doze) meses aplicar o reajuste por 

sinistralidade? 

Consta no item 15.7. 

PERGUNTA 11: Favor ratificar o nosso entendimento de que no momento do cadastro no portal 

eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br deverá ser incluído a proposta no timbrado da 

licitante, sendo o anexo IV, bem como os documentos de habilitação exigidos no item 8 do edital.  

As regras para envio de documentação estão no item 4. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, seguindo o disposto na legislação vigente, em especial o Decreto nº 

10.024/2019.  

Ressaltamos a importância de verificarem se todos os documentos relativos à habilitação foram 

enviados, nos termos do item 4.3.1. 

PERGUNTA 12: Com relação a elaboração da proposta, o julgamento das propostas se dará pelo Valor 

total para 12 meses?  

Sim. Serão 12 unidades (mês) x valor mensal = Valor total para 12 Meses. 

PERGUNTA 13: Por favor ratificar nosso entendimento de que na hipótese de não haver recursos de 

atendimento em algumas localidades listadas, serão aplicáveis à presente contratação as regras de 

atendimento estabelecidas nas Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – 

ANS, em especial às RN’s nº 259 e 268, que tratam da garantia de atendimento dos beneficiários de 

plano privado nas cidades limítrofes. Nosso entendimento está correto? Se negativo, favor explicar 

detalhadamente.  

A regra consta no item que fala da Rede Credenciada, item 6.6.6 e seus subitens 6.6.6.1 e 6.6.6.2 

(nesse último consta a possibilidade de cidades limítrofes nas outras unidades, excetuando Região 

metropolitana de São Paulo). 

Item 6.3.3, alínea “e” do termo de referência, página 28: Filho(a), enteado(a), ou pessoas que o titular 

detenha da guarda judicial, maiores de 21 (vinte e um) anos, até completarem 24 (vinte e quatro) anos 

de idade, se matriculados em curso de ensino superior.  

PERGUNTA 14: Favor informar se a permanência dos dependentes informados acima será até o dia do 

mês do aniversário ou último dia do mês subsequente. Exemplo: Ex. Beneficiário completou 21 anos 

em 20/06 e deverá ser excluído em 30/06 ou o encerramento deverá ocorrer no mês subsequente ao 

aniversário (31/07). 

Dentro do mês de aniversário, item 6.3.5.2 “d”. 

PERGUNTA 15: Por favor ratificar o entendimento de que poderá aplicar as carências para o plano 

odontológico conforme tabela abaixo: 
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Será conforme ANS, consta no item  6.5.3. 

Item 6.3.8 do termo de referência: As alterações e/ou exclusões de quaisquer dos beneficiários 

titulares e dependentes deverão ser solicitadas pela Contratante a Contratada mediante comunicação 

formal encaminhada até o último dia útil do mês, passando a vigorar a partir do primeiro dia do mês 

subsequente.  

PERGUNTA 16: Por gentileza ratificar o atendimento de que o item supracitado está em conformidade 

com a RN Nº 412/2016 e suas diretrizes. Caso negativo, explicar detalhadamente. 

Em que pese a RN 412/16 definir, em seu art. 1º, que se aplica aos cancelamentos de contratos de 

'planos de saúde', entendemos que o Termo de Referência do Plano odontológico não concorre com a 

disciplina do art. 7º, que trata do envio da solicitação de exclusão de beneficiários de contratos 

coletivos empresariais, uma vez que a cláusula (até então) 6.3.8 do TR estabelece, apenas, que as 

informações de alterações / exclusões serão comunicadas à operadora até o último dia útil do mês, 

passando a vigorar a partir do primeiro dia do mês subsequente.  Ou seja, os beneficiários poderão 

utilizar o plano odontológico  até o último dia do mês da exclusão.  

Item 6.3.3, alínea “e” do termo de referência, página 28: Filho(a), enteado(a), ou pessoas que o titular 

detenha da guarda judicial, maiores de 21 (vinte e um) anos, até completarem 24 (vinte e quatro) anos 

de idade, se matriculados em curso de ensino superior.  

PERGUNTA 17: Favor ratificar o entendimento de que o COREN será responsável por repassar os 

documentos comprobatórios a Contratada referente aos dependentes matriculados em curso de 

ensino superior. 

Sim, o Coren repassará as informações. 

Item 6.6.6.2. do Termo de Referência: Para a composição da rede credenciada nas cidades que 

possuam unidades do Coren SP em funcionamento e que não integrem a Região Metropolitana de São 

Paulo, na hipótese de ausência de profissionais especialistas em cada especialidade da Odontologia, a 

Contratada poderá considerar profissionais credenciados de municípios limítrofes.  

PERGUNTA 18: Favor ratificar o entendimento de que nas cidades que não houver rede credenciada a 

contratada poderá atuar mediante reembolso. 

Sem prejuízo das exigências em relação à apresentação da rede credenciada tratadas no item 6.6.6 e 

seus subitens; as hipóteses de reembolso, tendo em vista que o objeto possui abrangência para o 
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Estado de São Paulo nas coberturas do rol mínimo da ANS, excluindo-se Região Metropolitana de São 

Paulo e demais localidades em que Coren-SP não possuir unidade em funcionamento (relacionadas em 

6.1.1.2) e a Contratada não possuir rede própria, credenciada ou cooperada, o atendimento de 

especialidades poderá ser realizado mediante reembolso do custo do procedimento, de acordo com a 

Tabela de Reembolsos da Contratada. 

 

São Paulo, 23 de julho de 2020. 

 

 

 

Rodrigo Mognilnik 

Pregoeiro 
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