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T PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS e DAS I oes

oc N" 501 / 2021

P elerRôutco No 012 I 2021

ETO: CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE PLANO Or RSStSIÊruClA A SAUDE,

;rns uoonlrDADES cooPERATlvA MÉDlcA OU MEDICINA DE GRUPO, OU
.SEGUROS 

PRIVADOS DE ASSISTÊNCA A SAÚDE, DESTINADA A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCA MÉDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MÉTODOS

CoMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTOS, E DEMAIS SERVIÇOS

AUXILIARES, PARA OS EMPREGADOS DO SESC/MA, SENAC/MA E

FECOMERCIO/MA, ATIVOS E INATIVOS, BEM COMO AOS SEUS RESPECTIVOS

DEPENDENTES.

n reoeRlçÃo oo cotuÉRto DE BENs, sERvlÇos E TURlsMo Do ESTADo Do

mnRlNnÃo - FEcoMERcto - MA, o sERVIço soclAL Do comERclo - sESc -
DEpARTAMENTO REGTONAL ttO UlRlrunÃO e O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

COMERCTAL - SENAC - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO OO UaReNHÃO, através

da Comissão lntegrada de Licitação, torna público aos interessados que recebeu, por e-mail

das empresas. UNIMED SEGUROS SAÚDE S. A e PRESERVICE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇOS EM SAúDE LTDA., pedidos de esclarecimentos e apresentação de impugnaçáo

do ato convocatório ao Edital de Licitação do Processo. Segue abaixo, os pedidos de

esClarecimentos e SuaS respeCtivas respOStas, como também, a resposta aos pedidos de

impugnaçáo das empresas ora citadas.

GUNTAS - 1

e tenhamos a apresentação de Propostas equânimes, solicitamos a gentileza de informar

ralSeguradora - atual:

IL - ASSISTÊNCIA M ICA INTERNACIONAL

UNIMED SEGUROS DES,A
PRIMEIRA DE ESCLARECIMENTOS
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b) No nc ra os vigentes

PO

d) Data/Mês - lnício. (Contrato de assistência à saúde - prestador atual):

RESPOSTA:26 107 12006

e) Número de Beneficiários inscritos - Plano de Saúde vigente:

ESPOSTA:

30

SêNâ(

A

,^/ Básico - (Acomodaçáo Enfermaria)P

Plano
Apartam

Ouarto
ento)

Particu la r (Acomodaçáo PLANO AMIL
30 QP

PLANO AMIL
40QPPlano Especial - (Acomodaçáo Apartamento)

R$ 1 .018,54 Amil 20 QC ( )Plano Básico - (Acomodaçáo Enfermaria)
R$ 1 296,19 Amil 30 OP ( )rtamentoPlano Quarto Particular - (Acomodação Apa

Amil 40 QP ( )R$ 1.312,10Plano Espêcial - (Acomodação Apartamento)

0 A 18 ANOS - R$ 580,58 ( )PLANO AMIL
20 QC > 18 ANOS - R$ 1.018,54 ( )

Plano Básico - (Acomodação Enfermaria)

PLANO AMIL
30 0P > '18 ANOS -R$ 1 296,1 I ( )

Plano Quarto
Apartamento)

(AcomodaÇáoParticu la r

0 A 18 ANOS - R$ 747,90 ( )

> 18 ANOS -R$ 1.312,10 ( )

PLANO AMIL
40QPPlano Especial - (Acomodação Apartamento)

187SENAC - MA

57Vrecor'lÉncto - rul

c) Valores dos planos - vigentes / Ú[ima fatura - mensal

Modalidade Opção

PLANO AMIL
20 0c

TITULARES
Modalidâdê Valor Mensal{-) Opcão

DEPENDENTES

Modalidade Opçáo Valor Mênsal(")

0 A 18 ANOS - R$ 738,83 ( )

QUANTITATIVOTNSTTTUTÇÃO

433SESC - MA



.â\-

0ln a hadas sobre o custeio (%) do plano de sau ciários

o S A, SENAC/MA E FECOMÉRCIO/MA.

A

A Comissão lntegrada de Licitação informa que a metodologia de custeio

cional é de:

a) Quem ganha até quatro salários mínimos a lnstituição Paga 60% do Plano,

b) Quem ganha acima de quatro salários mínimos a lnstituição paga 40ok do Plano.

g) Solicitamos a distribuição dos beneficiários nos planos atuais

RESPOSTA:

tNsTrTUtÇAO

SESC - MA 186 Beneficiários 247 Beneficiários

SENAC - MA 88 Beneficiários 99 Beneficiários

FECOMÉRCIO - MA 0 Beneficiários 57 Beneficiários

274 403

PERGUNTAS - 2

Favor informar o valor da reserva orçamentária destinada à presente contratação

RESPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que as lnstituições (FECOMERCIO'

SESC e SENAC) possuem regulamentos próprios de Licitaçoes e Contratos, Resolução

ECOMERCIO - MA no 037t2011 , SESC n" 1.25212012 e SENAC no 95812012, que não

igem em seus Editais de Licitação, a inserção do Valor Estimado, Reserva orçamentária

Processos Licitatórios. Entretanto, informamos que iá há previsáo orçamentária'

AS-3

o Relatório de Sinistralidade ' MPLETO / ATUALIZADO. (últimos í2

-se de informação imprescindível para
, N.o de Beneficiários, etc.).

7
SêíIa(

tn

F

com remtos.
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RESPOSTA:'

sinistralidade

qmit

E@
@@Eil@
@il

senà(
A Comissão lntegrada de Licitaçáo apresenta a baixo o relatório de

Gestão Saúde - Análise de custos e Receita Em itida / contá bil

ry

E!@EE'EIilúííiE

:

:l-MLTotôl R5 a)q.all,62 il765,2oo,tr 9r,rlo/. 24 RS r'r13,43

Gestão Saúde - Análise de custos e Recêita Imiticta / Contá bil

ffim

CIEilMrEEEil@
and, rrlror., ôr v.br.r ro"

T l.

oaaa rta c.6r.raÉ.

^r@/2o2o

rrcz.mbro/ 2Om

x.lo/202r

\t}.laorr.

ar.rtutr!/ 2020
Sctcoú.0r2020

O.t d. ColÍrdrÉt Rcccit §anisrÍâlldôd! Qtdê dc vldâs

IBp/2ojr!

99 Âi 311 rt
rt ! |

8! Ê$ Ii:r,J5
97 Rt 566,91

r: i r) 1:r1r ,tl
IrlrÀlttrrt,'.rn: r. .ll n,:: 'Er I Er ir 'lr
Cód. an.liiàdo5: 1" 5., '

lêre e ro1lo2 r r.jà-ç3/2021, abr lr2Ú.2r I Mà ô,',102 I ; riho/20:1: l!lhc/2021

orr,n .r! e aPo§ent.do.: Íonês, rra. N.Ô ld..t í...1o, s Ô

Páerna 4 de 30v .--

:

\

omil

\

,eir/ãr21
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Sena<
qmit

Gestão Saúde - Análise de Custos e Receita Emitida/ Contá bil

OclltôÍ o0 Exlti. Filtros

Enrpíeià: 316545 ' sEsc aoln
rili.l ÉNprÉr 326t45/O0O - sE!,c aor,|; 3265,151001 - SÉ5C OEOooÂO; 3!6545/002 _ SÉsC SÀUO€j 32ó545/003 SESC

CAxLÀsj 1165,{5/00.1 5E5C IÍÀPECURUi 3:6í51005 ' SÉSC TURISMO

Cód. 
^n.li..do.r 

316545

o.u d. Coht laôclr: Àgo<o,rt020; sêtêrntr'ol?02o; oubb.o/1020: (ovêmbro/:0:0; oezcmbÍo/!0:o; ,âÉiray':o:1:
fêvcretro/2o21; Ma.çol2021; 

^bril/2021; 
ltàto/2021; l6ho/202r; Julho/202t

ocnülMo§ e 
^po*ntàdo5; 

lod.s; tróo; í'râo rdaitiÍcãdo; 9Ín

cl l19 ír5,u:

:I]

.:-- t51

raE, r i / 20 r 4, o' Y.to'.t .,. nr'bll 
"u't6 

n"r'o"(r"'i

PERGUNTAS - 4

o prestador atual (Assistência Médica) - sEsc/MA, SENAC/MA e FECOMERCIO/MA,

dispõe na integralidade de toda rede credenciada descrita no Anexo I - Têrmo de

Referência? Favor especificar detalhadamente. (Caso seja possível, favor elencar a rede

Hospitalar - MA, disponibilizada atualmente aos beneficiários - sEsc/MA, sENAC/MA e

FECOMERCIO/MA, para apreciação técnica).

RESPOSTA:

A Comissáo lntegrada de Licitação lnforma que a rede da AMIL, atualmente

cobre os maiores hospitais da Capital e atende todas as especialidades médicas. Também

cobre a maior parte dos municípios em que temos Unidades Operativas'

RGUNTAS - 5
icitamos a distribuição geográfica completa dos beneficiários UF/Municipios.

o adequado estudo / dimensionamento de rede credenciada

os seryiços e ou cobefturas obigatóias conforme ANS (Agencia Nacional de saúde)

abrangência nacional e devendo atender obigatoriamente dentro do Estado do

especial os Municípios de São Luís (capital), ltapecuru, Pinheiro, Bacab Balsas.

ratriz, Caxias, Timon, por serem os locais onde as Entida

I ,.ldE.lüãD
I acrãú.o/xto
T--õffiãã-
I llGüo/2o2o
lÍrcz.drc/2o2o
I J-*o/2oat
I r.t tíd.o/2o2t
I Et /z,rt

Idho/ãnr

qldoDcrâitrlad.dcÍH-o.tr d. c.aD.tan L arde Ecncí

rü.1/ãxu
r..lol2o2r
úüo/2O2t

Un tativas, devendo ocorrer o atendimento em outros EsÍados "

ossuem

I

"16.1

iÉÉttà cIdo rotàl

Inêg
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senâ(

A Comissão lntegrada de Licitação apresenta a tabela abaixo com as

info çoes

Municí Bercí--^'-l T D

São Luís 47 45 2

lmperatriz 6 6 0

Caxias a J 0

Açailândia 1 1 0
Totais 57 55 2

PERGUNTAS - 6
Distribuição dos beneficiários detalhada por sexo / conforme elegibilidade descrita em

edital - T de Referência (titu res. deoendentes e reoados). (em conformidade com

T DBenef
160 139 21,§ão Luís

7 0/ lmperatriz 7
0Bacabal 3 J

Caxias 6 6 0
3 J 0Santa lnês

3 0Pinheiro
3 n3

2 2 0Balsas

181266 120 tt0 a'18
t322 210!ea23
00000 00§az8

28íB1 10017JJ29a 10

69393000JU 39

6029 3'10P3129

48310 2453'l

Municí Benef.
349 40São Lu is lao

19 18 1Itapecuru
25 0Caxias )q

as especificações da Resolução Normativa 63/2003 - ANS)

A Comissão lntegrada de Licitação informa as informações nas tabelas abaixo:

RESPOSTA:

RELATORIO DE BEN
SESC

T

Totais 433 392 4','

RÊLATORIO DE

\
\

RELATORIO DE BENEFICIARIOS
SENAC

Mu nic ípio

Timon

21Totais 187 166

SESC - MARANHÃO

Total

Fem

Total

Geral
Dependentes

Total

Masc
Titulares

Faixa Etária

Anos

34a38

39a43

44 a48 \
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sena(
j81 2 26 32.-.-49a53 ---6 30

62------0 26 3654a58 26 Jb 0

).). 31 5415 27 I 4- A pa4ír Oe S9

43324 183 250166 z2ô 17

114 70 4 70 a 18 0

2 30 22 I19 a23
7 120 0 5Ã 724 a28

29í8 1111 1 01729a33
3017 130 017 1.)34a38

10
,10

0 Ií0 039a43 I
3019tt 1111 19 U44a48
25't1 142 29 1249a53
Iq 404 U54a58 E

o ttI2 16 IA partir de 59

1879712 9085 I8,1

111 000 00 a 18

0000 00019 a23
10 1001024 a28

\
4aJ1UJ 01\ 2ea33
1010n

1 0t34 a 38

22 00009a43 2

32 100144a48
?300a )J

J120/o54a58 2 1

Total de Vidas

SENAC

Total

Masc.

Total

Geral

Total

Fem

Faixa Etária

Anos
DependentesTitulares

Total de Vidas

\

FECOMERCIO _ MARAN

Total

Geral

Total

Masc

Total

Fem
DependentesTituleres

Faixa Etária

Anos

49a
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ERGUNTA - 1

Com relaÇão a elaboração da proposta, o julgamento das propostas se dará pelo Valor total

para 12 (doze) meses?

RESPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitaçáo informa que sim, a licitante deverá elaborar

proposta para um período de '12(doze) meses

PERGUNTA - 2
Favor ratificar o entendimento de que a proposta e os documentos de habilitação deveráo

ser anexados no referido processo licitatório, antes da abertura da licitação? Caso positivo,

Íavor informar se a proposta deverá ser confeccionada no papel timbrado da empresa e com

as informaçôes da licitante.

RESPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que a licitante deverá observar o

item 10 do Edital de Licitação.

PERGUNTA - 3

vor informar se este órgáo licitante poderá efetuar o pagamento da fatura referente a

tação de serviços objeto desta licitação' por meio de boleto bancário

sena(

,/,

A Comissão lntegrada de Licitação inform

dital de Licitação e a cláusula 9u da minuta

e a licitante deverá observar os

]-J---.- 360 1 23A partir o 23- 12

57-----34 l334 21 0Total de Vidas

DE ESCLARECIMENTOS
UNIMED SEGUROS

SEGUNDA
S.A

PE

TA:

Contrato constante no anexo Vll.

2

15 do

A-4
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?
Send(

Para fins de da proposta, por favor informar

1) D o de vidas por grau de dependência (titular, filhos, cônjuges, apose

posen dos por invalidez, pai, máe, remidos (untamente com a data fim de vigência) -
Caso aja outros graus de dependência, favor informar.

POSTA:

)Nome da congênere atual, relatório de sinistralidade com prêmio/sinistro mês a mês,

evolução de vidas mês a mês, quantidade de vidas por plano, coparticipação, relação dos

maiores utilizadores com a utilização mês a mês com a patologia da doença e CID

juntamente com o valor gasto.

RESPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação inÍorma que a prestadora de serviços atual

evocando a LGPD não nos disponibilizou tais informações na integra, contudo estamos

encaminhando o relatório de sinistralidade conforme abaixo:

omit
6estáo Saúde - Análise de Custos e Receita Êmitida/aonl;tl,il

b

51

l$ 11i:,:7!:l I ) 1,11-.1

c6ro F c.oàiIardcdcYtdDai. a. Cofir.na.r.r. I

Sctcmbo/ 2o2o

^hril/2021Ído/to2l
,unto/2121

siíi5ndíà.k I Otd. 0.e.,
I erccoao

rcrcttirol2O2r
l.Ítol?o2!

lrcr@t t/2o2o
l.miÍo/2o2t

obi.ryà.óêí, 
^ 

Érdr d. conpdancit rr/:or.,.. v.ro..r rrr.Éirróor..i.rd.r'õ "c'n' 
(6!'b"

Íi rllirr,lr\n: ' 'a .t : I

Côd, Â.àlis.dôr:
Dàr. de compêténti:: I . , :"'
.,., :.-:)': rr..,)a11 q! lc.ir ri3 I rl'j - - .ij2l l! I 'il(rll

l),.',,,rn1,is c 
^rtr,>.i 'ln(lD<
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CImit

Gestão §aúde - Ânálise de custos e Receita €mitida / contá bil

tnrpreeô: j- i: rí .rE11À' Âa.r
fili.lltüDre3.1r l]liltlranr_) !ENÀcÀDl t:aa14:aa1 ianar';i Flar)ll: L;511,nir ia'rarlllPaFAÍFrli I
.EN,11: Ê:i :!,Àr,1:!i:r,,lirr sÉxÂa al{iÁt,1)64-t:l)tj. !EIrÀ1: !ÍÁ IllE!
Cód. 

^nãlisados: 
llitl.l

ortrd.comD.tên.i.:Âar.*..::l:ai.!it..,r. ln21 Ir!]]r., lDln, N!rÊ'.t!o)t)'rr; lriT!.ri,.':''ri'L' 'ni.irn
Fevererror'2o2r; N,3.cól2021: Ahíl/2a211t4ê1d2a21t tt hc/2021i lulho,/2o21

Drnriri.lo! e ÀDosehl.rdo!: TÕdas; Não; Não ldê.nícadôr s ô

i: ::::. r.; :] !r l i -,1

R$ 21s.2r5,91

at:lo.o47,o?

Â$ 2t 1.t06,5t

Rr 22§.3{8,91

Â$ 71.297.?6

R$ 59.570,68

ryffiffirymg
EEE,EIEI F.i r:! !.5 lir .! r.Lrir,-r,ir

Eútril Rt rce 4er t, Ft1r.ô8oi6

-&!m 
:i :rr r'rr !i F!1'r:- -3i !i:'

RÍ 94 .58,st

t:

j

toral 8$ 2.556.316,24 Rt 1,353,440,16 52,96'/. 97 R5 566,93

úád. r1l>ô1.,.r v,r'..: !!r.

omil

EnPre§ô: l:ii5.15 .rE5( ÂDI.,Í

ri{iàl Enrpresa:,ll{,545:!ío sEta aOMr l:45.45;nÔr - sF< ÔFrralrRi.) 1?tÇrqr1l0-l lEsc ',ArrDE l.ras4!,oÔr lErra
aÁt.LAsi 1t5545/aÍ1,1 ."EsC lÍAPECURII: 3l6tÀ5iÔOs 5E5C TURI']MO

Cád. Ànàlis.doJr r:6s1i
D.t. d. comp.tê^.|!: Á{ô!to,r:olÚ; sáembrol:o2o: oútubrÔ/l0l0j NÓvÉmbrc/t0l0i oÉzêmb.Ôrln:a)r lrônÊÍ. :a:1:
Fc,r'!nol2o2l, 44,:col202:r Abrl/2o2lr a,o/2021; lu.nal202l: 1ü. ol2O2!

oenritidos eÂpo*ntàdoe: lo.a5, Nàc; §àc ldc.l,.ôdo; srm

I

R' 312.11?.{A

Rl497.6tO.4l

i§ 450.473.69

Bl ?a{.§69,01

Ri 340.§87,13

R9 4.:t29.OO7,42

101,44%

*,7190

:54

111

l3'-j

:1.+

?f,

'fo

R5 1-')7.1,8ü

R$ É:6,8!

R9 .1É1 r€,r aro

Â4 4t7.o15,26
Ài 514.345 it4

RJ 490-359,5t
R9 5í9.11r1,55

&§ 497,t0t,9A
R4 151 7f7,41

RJ 539.ô77,3q

R1 {75 1:9,5.1

Rl50?.230,4§
Rf r7É 9ír1,34

Rt494.425,40

&$ 5.91a'34t,5r1

R

cotado refere-se a 10jo/o do FGTS, categoria funcional ou localidade?

/
lntegrada de Licitlfdo

// 
"'

Iullú/2O2r
&nho/2021

iL Ccmra!&cL §inistrã,ltíade Qtrrê BcíEÍ.

Mlmzl
ttrro/roz1

taov€mhr!/m2O
rxàrx§/1o2o

100

STA:

Comissáo

(--

informa que o grupo cotado não se refere
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eusto per c.pit r,EErc
&E@

§dr,tarr,rrt5

Oê4rüm/ãr2o
,ardtolzt 2l

rarto/ro21
trlutEE

. Ldltorro?l

r..ci.1!/1or., o. v.lo.nr .r* nr'btl"utor m'dr's"r"''

CU3to D.r ÕDilii a§tÊdé ltdãô

*.rsl2Ot ,
l§ril/2o2r

o

FGT§



6SENAC

SESC

0FECOMERCIO

gestantes? Quantas?

RESP STA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que sim, segue a baixo o

qu ntitativo.

SENAC 0

SESC 6

FECOMERCIO 0

5) No grupo cotado constam aposentados por invalidez? Favor informar a quantidade e os

respectivos CID's.

RESPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que sim, segue abaixo o

quantitativo

SENAC 1 (aposentado de 82 anos)

SESC

04 aposêntados por invalidez - CID N

INFORMADO PELA OPERADORA EM

ATENDIMENTO A LGPD

FECOMERCIO 0

6) Existem afastados? Quantos? Favor informar a data do afastamento e encaminhar o CID

juntamente com o relatório médico atualizado.

SPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que possui e segue abaixo o

tivo

Página 11 de 30 ^
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senà(
7)E nternados, casos crônicos, tratamento de iálise e/ou

? Favor encaminhar o CID juntamente com o relatório médico atualizado

RESP STA:

A Comissáo lntegrada de Licitação informa que a operadora atual em

a dimento à LGPD, não informou.

) Existem casos de atenção domiciliar e/ou home care? Se houver, favor encaminhar o

relatório medico detalhado, contendo: Diagnóstico, evolução da doença e quadro clínico

atual; informar a idade do proponente e a quanto tempo o mesmo está em atendimento

domiciliar/home care;

RESPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que não êxistêm nenhum

beneficiário etual em sistema de HOME CARE.

9) Qual é a empresa prestadora do serviço atualmente e os locais onde serão realizado o

atend imento?

RESPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que não se aplica.

PERGUNTA - 5
Favor informar qual será a forma de custeio do plano ou seguro privado de assistência à

saúde. Cumpre esclarecer que o custeio pode ser não contributário: em que os beneficiários

áo pagam prêmio; ou contributário: em que os Segurados pagam prêmio, total ou

rcialmente. Caso seja contributário, por favor informar o percentual de contribuição dos

tc iários no pagamento do Plano?

A Comissão lntegrada de licitação a que é contributário O percentual de

d

TA:

20ok ou 40% a depender do sa to do empregador.

l

e



187 BeneficiáriosRs 214.161,20§ENAC

R$ 513.000,89

PER 6

ificar nosso entendrmento de que as exclusÕes dos beneficiários por exone

u dem , bem como por aposentadoria, serão realizadas de acordo com as regras da

Resol o Normativa no 279, de 24 de novembro de2011?

R POSTA:

A Comissáo lntegrada de Licitação informa que sim

PERGUNTA - 7

Qual é o valor per capita do plano ofertado pela atual prestadora?

RESPOSTA:

A Comissão Integrada de Licitação informa o quadro abaixo

ERGUNTA - 8

al é o valor e o número de beneficiários da última fatura quitada?

POSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa os valores das últimas faturas

e o número de beneficiários, conforme tabela abaixo:

Amil 20 OC ( )R$ 1.018,54Plano Básico - (AcomodaÇâo Enfermaria)
Amil 30 QP ( )R$ 1 296,19Plano Quarto Particular - (Aco Apartamento)
Amil 40 OP ( )R$ 1 .312,10Plano Especial - (Acomodaçáo Aparta!le4q)

0 A 18 ANOS - R$ 580,58 ( )PLANO AMIL
20 0cPlano Básico - (Acomodaçáo Enfermaria)

> 18ANOS -R$ 1.296,19 ( )

PLANO AMIL
30 0P

Plano Quarto Particular
Apartamênto)

(Acomodaçáo

0 A 18 ANOS - R$ 747,90 ( )

> 18 ANOS -R$ 1.312,10 ( )

AMILPLANO
4OQPPlano Especial - (Acomodação Apartamento)

Pasina 13 de 30

TITULARES
Modalidade Valor lltrensal{t}

OEPENDENTES

Modalidade Opçâo Valor ilensal{'.)

> í8 ANOS - R$ 1 018,54 ( )

oA 18ANOS - R$ 738,83 ( )

433 BeneficiáriossÉ§G
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SêNtr

ERGU TA-9
Por r ratrficar nosso entendimento de que na hipótese de não haver recursos de

ate imento em algumas localidades listadas, serão aplicáveis à presente contratação as

ras de atendimento estabelecidas nas Resoluçôes Normativas da Agênc ia Nacional de

úde Suplementar - ANS, em especial às RN's no 259 e 268, que tratam da garantia de

tendimento dos beneficiários de plano privado nas cidades limítrofes. Nosso entendimento

está correto? Se negativo, favor explicar detalhadamente.

RESPOSTA:

A Comissáo lntegrada de Licitaçáo informa que sim, ratificamos

PERGUNTA - 1O

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

RESPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que conforme Edital de Licitação, e

a partir das 00h00 do dia 2811212021 .

PERGUNTA- í1

Por favor informar se as condiçÕes do produto abaixo transcritas, serão aceitas pela

SESC/MA, SENAC/MA e FECOMERCIO/MA:

O serviço de Home Care poderá ser concedido, a critério da SEGURADORA, desde que:

a. O paciente esteja hospitalizado, com previsão de alta hospitalar, com a necessidade da

ntinuidade do tratamento que possa ser prestado em ambiente domiciliar;

A continuidade do tratamento será por período determinado e embora possa ser

ngado, terá condiçáo de futura alta;

ciente resida em uma área com infraestrutura adequada para conduzir os cuidados e

conforme prescrição médica;

solicitação do Médico Assistente, responsáve

cl

lo paciente, constando

dos cuidados técnicos

n

o R$ 74.225,50 --^5/ Éenelrctanos

pedido de Assistência Domiciliar, bem

b

c.o
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um cuidador ou acompanhante responsável du ta ção do

Que seja permitido livre acesso de profissional especialmente designado pela

SEG DORA para visitação e avaliação dos serviços prestados.

POSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que concorda com a manifestação.

PERGUNTA - 12

Pedimos ao órgão confirmar que a operadora poderá aplicar o disposto na RESOLUÇAO

DO CONSELHO DE SAUDE SUPLEMENTAR - CONSU NO 13 DE 3 DE NOVEMBRO DE

1998 - que prevê a obrigatoriedade de atendimento nos casos de urgência e emergência

que trata o artigo 35 - C da lei 9.656, para os beneficiários que tiverem com aplicação de

carência e/ou CPT, limitado até as primeiras 12 horas do atendimento, quando necessária a

continuidade do atendimento e/ou internação.

Item 10.3 do termo de referência: A abrangência mínima dos serviços contratados

contemplam os segmêntos Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, diagnóstico e terapia,

inclusive para o internado, sem limite de qualquer espécie e sem excluir doenças

preexistentes ou crônicas, em situaçôes eletivas e/ou emergenciais (no que couber), pré-

anestésicas e pré-cirúrgicas, @nforme previsto no inciso l, do artigo ío da Lei 9 656/1998'

das normas do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) e no Rol de Procedimentos da

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e suas atualizações, bem, como a cobertura

para todas as doenças do CID-10 (Código lnternacional de Doenças)'

A Comissão lntegrada de Licitação informa que concorda com a manifestação

GUNTA - í3
10.3 do termo de referência dispÕe a cobertura sem excluir doenças preexistente,

no item 6.4 há permissão de cPT (lesÕes e doenças preexistentes) por 24 meses,

o beneficiário tenha sido incluído após 30 dias da contratação ou do vinculo'

ao órgão confirmar a possibilidade de apl o de CPT para o beneficiário

30

senà(

IN dias da contratação ou do vinculo, nos OS do item 6.4.

I

e. Que o

RESPOSTA:

o

, ped

l

após
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RES TA

A Comissão lntegrada de Licitação informa que concorda com a manife

PER NTA - í4
Ite 10.6.2 à 10.6.6 do termo de referência: 10.6.2 Nos transplantes listados na Resoluçâo

da S vigente, serão cobertas todas as despesas necessárias à sua realização, incluindo

6.3 As despesas assistenciais com doadores vivos, as quais estão sob expensas da

peradora de planos privados de assistência à saúde do beneficiário receptor;

10.6.4 Os medicamentos utilizados durante a internação;

10.6.5 O acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio; e

10.6.6 As despesas com captaçáo, transporte e preservação dos órgãos na forma de

ressarcimento ao SUS.

Favor ratificar o entendimento de que do item 10.6.2 ao 10.6.6, conforme destacado não

estão vinculados ao item 10.6 que dispôe sobre remoçâo, sendo um novo no qual caberia

em item separado ao '10.6, que trata sobre transplantes.

RESPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitaçáo informa que a licitante deverá observar, a

seguinte nova ordem do Edital

10.6 A CONTRATADA deverá fornecer traslado e remoção de pacientes, por

via terrestre, observadas as seguintes condiçÔes:

10.6. 1 Remoção do paciente internado para outro estabelecimento hospitalar,

no território nacional, quando comprovadamente necessária, mediante relatório do médico

assistente;

10.7 Nos transplantes listados na Resoluçáo da ANS vigente, serão cobertas

as as despesas necessárias à sua realização, incluindo:

10.7.1 As despesas assistenciais com doadores vivos, as quais estão sob

s da operadora de planos privados de assistência à saúde do beneficiário receptor;

10.7.2 Os medicamentos utilizados durante a internaçáo;

10.7.3 O acompanhamento clínico no peratório imediato e tardio; e

0.7.4 As despesas com captação, tra

Sena(

1

imento ao SUS.

rte e preservação dos órgãos na

de
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Sena(
0 CASOS de transtornos psiquiátricos em situa crise e de

ou abstinências provocadas por alcoolismo ou outras formas de depen

utmlca ue necessitem de hospitalização, bem como o tratamento em regime de hospital-

dia d rão ser cobertos pela CONTRATADA nos termos da legislação vigente

10.9 Nas urgências e emergências de qualquer origem, garantia de atençáo

e ação no sentido da preservação da vida, órgáos e funçÔes, 24 horas/dia, nos casos de

imediato de vida ou de lesÕes irreparáveis para o beneficiário, incluindo os resultantes

acidentes pessoais.

PERGUNTA - I5
ttem í4.7 do termo de referência: Em caso de prorrogação, após decorridos 12 (doze)

mesês, os valores contratuais poderão ser reajustados com base no índice publicado pela

ANS, de acordo com a Resolução Normativa - RN: 309/2012.

Favor ratificâr o entendimento de que o reajuste da RN 309 será aplicado somente se houver

menos de 30 vidas vinculado ao contrato na data do aniversário e que acima de 30 vidas.

RESPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitaçáo informa que será atendido em conformidade

com o item '14.6 do Termo de Referêncra do Edital de Licitação.

PERGUNTA - í6
cláusula quinta, item 5.í da minuta contratual: No plano de assistência à saúde, sob o

regime de contratação coletiva empresarial, com número estimado de BENEFICÁRIOS

conforme o constante no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico FECOMERCIO - MA no

O5t2O21 , SESC - MAn'012t2021 , náo haverá cláusula de cobertura parcial temporária,

s casos de doenças ou lesões preexistentes, nem haverá cumprimento de prazos de

ncia, mas ficarão su.jeitos aos prazos de carências estabelecidos na Lei 9 656/98' os

SeseusdependentesqueVenhamaderiràAssistênciaMédica,após30(trinta)dias

assinatura do contrato de trabalho conforme clausula sexta do Anexo I

o entendimento de que poderá ser apli a CPT nos termos d item 6.4 do
F

cia - ANEXO l, uma vez que na ta li disposta há Permissão de CPT

\

de
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7

( stentes) por 24 meses, desde que o beneficiário ido incluído

da contratação ou do vínculo.

RES TA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que concorda com a manifestação.

GUNTA _ 17

m 16.í do termo de referência: Elaborar e aplicar, anualmente, conjuntamente com o

SESC/MA, SENAC/MA E FECOMERCIO/MA, QUESt|ONáTiO dC PCTfiI dE SAúdE dE tOdOS OS

BENEFICIARIOS, a ser disponibilizado ao serviço médico.

Cumpre esclarecer de que o Questionário de Peíil de Saúde de todos os BENEFICIARIOS,

a ser disponibilizado ao serviço médico será de forma online. Estão cientes e de acordo?

RESPOSTA:

A Comissáo lntegrada de Licitação informa que está ciente e de acordo.

PERGUNTA. 18

Item 16.2 do termo de referência: Desenvolver Programas de Promoçáo da Saúde e

prevençáo de Doenças, conjuntamente com o SESC/MA, SENAC/MA e FECOMÉRCIO/MA,

e quando por este solicitado, abordando os perfis de risco identificados nas avaliações inicial

e sequencial.

Favor ratificar o entendimento de que a Contratada poderá oferecer os programas próprios

e padronizados da Unimed Seguros Saúde. Estão cientes e de acordo? Caso negativo,

plicar detalhadamente.

POSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que está ciente e de acordo

-í9
ea "h" do termo de referência: Agregados:

itindo novas inclusÕes.

já este.jam inclusos no Plano4.1.2

\

, não
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L,E nculo dos agregados, conforme a RN 195/2

SPO TA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que os agregados sem vínculos

atícios ou vinculaçáo estatutária. lnforma ainda que, haverá manutenção dos

ados do antigo contrato não havendo possibilidade de inclusáo de novos agregados.

ERGUNTA _ 20

Considerando que o processo não versa sobre cobrança de juros e multa em caso de atraso

no pagamento, favor ratificar o entendimento de que a licitante poderá cobrar juros de 1olo

ao mês pro rata e 2% de multa.

RESPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que está correto, porém este

percentual deverá ser pactuado no momento da assinatura do contrato

PERGUNTA - 21

Item í do êdital: contrataçâo de operadora de Plano de Assistência à Saúde, nas

modalidades Cooperativa Médica ou Medicina de Grupo, ou seguros Privados de Assistência

à Saúde, destinada à prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar,

métodos complementares de diagnósticos e tratamentos, e demais serviços auxiliares, para

os empregados do sESc/MA, SENAC/MA e FECOMERCIO/MA, ativos e inativos, bem como

aos seus respectivos dependentes.

Favor ratificar o entendimento de o item supracitado está subordinada as regras de

tendimento estabelecidas nos Termos do Rol da ANS vigente e respeitadas as Diretrizes

Utilizaçáo (DUT) cabíveis.

POSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que concorda com a manifestação.

-22
o de referência. Contratação de serviços de ncia médica ambulatorial

sena(

em

os comp lementares de diagnósticos e t mentos, e demais serviços
1.1 do
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auxili o rapia, na modalidade de Plano ou Seguro Sa letivo, com

a o de 20o/o (vinte por cento) em consultas, examês e procedi

mbu riais limitados à coparticipação e/ou franquia em ate R$ 200,00 (Duzentos Reais)

para da procedimento, e de abrangência geográfica nactonal, englobando os segmentos

am latorial, hospitalar e obstétrico, estabelecidos nos incisos l, ll e lll do artigo 12 da Lei

no 656/98, para os empregados do SESC/MA, SENACiMA E FECOMERCIO/MA, ativos e

bem como aos respectivos dependentes, que poderão aderir, ou não, no âmbito e

ndiçóes de cobertura estabelecidas pelo plano por eles eventualmente escolhido, dentre

aqueles contratados, mediante uma contraprestação pecuniária com valores de

mensalidades pré-determinadas por faixa etária (conforme regulamentação da ANS)

Favor ratificar o entendimento de o item supracitado está subordinada as regras de

atendimento estabelecidas na Resolução Normativa no 465, de 2410212021 e suas

atualizaçôes vigente e respeitadas as Diretrizes de Utilizaçáo (DUT) cabíveis.

RESPOSTA:

A Comissáo lntegrada de Licitação informa que concorda com a manifestaÇão.

Favor ratificar o entendimento de o item supracitado está subordinada as regras de

atendimento estabelecidas na Resolução Normativa no 465, de 2410212021 e suas

atualizaçôes vigente e respeitadas as Diretrizes de utilização (DUT) cabíveis.

A Comissão lntegrada de Licitação informa que concorda com a manifestação

UNTA - 24

.4 do termo de referência: os medicamentos utilizados durante a internação;

---
=-

sentr

F r o entendimento de o item supracitad está subordinada as regras de

belecidas na Resolução No no 465, de 2410212021 e suas

PERGUNTA - 23

Item 1.2 à 1.5 do termo de referência: DAS ESPECIFICAÇÔES DO OBJETO

RESPOSTA:

1

imento



Página 21 de

atuali peitadas as Diretrizes de Utilização (DUT) cab

ESPO TA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que concorda com a manifestação

GUNTA - 25

mpre esclarecer que a operadora de saúde analisará a solicitação de atenÇão domictliar

o médico assistente por meio de avaliaçáo in loco do prestador contratado na nossa rede

RESPOSTA:

PERGUNTA - 26

Item 5,5.1 do termo de referência: Quaisquer prejuízos causados pelo uso indevido da

carteira de identificação durante o período em que permane@r cadastrado no plano e após

a sua exclusáo, será de única e exclusiva responsabilidade do beneficiário, o qual deverá

efetuar o ressarcimento diretamente à CONTRATADA.

Primeiramente cumpre esclare@r que nos casos de utilizaçáo após o cancelamento a

cobrança é direcionada ao Órgâo, sendo de responsabilidade da Contratante a realização

da cobrança ao beneficiário. Estão cientes e de acordo?

POSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que concorda com a manifestação

UNTA - 27

.3 do termo de referência: Deverá ser fornecido pela CONTRATADA, no prazo

daSolicitaçáoporpartedaCONTRATANTE'osvaloresreferentesà
e/ou mensalidade de empregados desliga , a fim de que se Possa efetuar

30

sena(

rescisão de contrato do mesmo. H ndo valores pendentes e não

e Íarâ autorização e pÍorrogação do plano de atendimento domiciliar mediante pertinência

técnica e instrumentos de avaliação validados na literatura médica. O perÍodo do tratamento

domiciliar será determinado mediante análise mensal do caso e prorrogado enquanto houver

pertinência técnica. Estão cientes e de acordo?

A Comissão lntegrada de Licitaçáo informa que concorda com a manifestação

1

24
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Sena<
info OS la DA no prazo estabelecido acima (item ministraÇão

SENAC - Sala de Reuniôes, sito na Av. dos Holandeses, S/N, Qd 04,

CO RCIO / SESC / SENAC, Jardim Renascença - São Luis / MA - CEP: 65.075-650,

cabe à CONTRATADA a cobrança direta ao desligado, utilizando-se de meios próprios,

nao bendo qualquer tipo de responsabilidade à CONTRATANTE

mpre informar que para ocorrer as cobranças de coparticipação, a Contratada depende

usivamente do prestador apresentar a conta médica e esta ter sido quitada, para que a

cobrança de coparticipaçâo possa ser calculada e gerada no sistema. Dessa forma,

questionamos a possibilidade de comunicação prévia de tal desligamento.

A Comissão lntegrada de Licitação informa que concorda com a manifestação'

PERGUNTA - 28

Item 't3.2.6 do termo de referência: Deverá ser encaminhado junto com a Fatura Mensal

arquivo de importação em Layout a ser definido pelas entidades Contratantes, com os

valores que serão cobrados a tÍtulo de coparticipaÇão dos BENEFICIARIOS

lnformamos que os demonstrativos e relatórios Íicam disponíveis no portal da Contratada em

que o Órgão terá acesso. Estiio cientes e de acordo?

RESPOSTA:

A Comissáo lntegrada de Licitação informa que concorda com a manifestação

RGUNTA - 29

1.1 do termo de referência: contratação de operadora de Plano de Assistência à

, nas modalidades cooperativa Médica ou Medicina de Grupo, ou seguros Privados

ncia à Saúde, destinada à prestação de serviços d assistência médica

le hospitalar, métodos complementares de diagnósticos mentos, e demais

ares, para os empregados do SESC/MA, SENA

bem como aos seus respectivos dependentes

e

FECOMERCIO/IUA,

RESPOSTA:

I'

e



ran
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Sena(
Con I não consta rede a relação de rede exigid a, ge ncaminhar

erede ambulatorial e hospitalar exigida.

RES TA:

A Comissáo lntegrada de Licitação informa que a licitante deverá observar o

ite 9 do Termo de Referência do Edital de Licitaçáo.

ERGUNTA - 30

Item 16.7 do termo de referência: Enviar/disponibilizar mensalmente relatório de utilizaçáo

da sinistralidade, conforme Tabela de lnformaçôes de Saúde Suplementar (TISS), inclusive

de materiais e medicamentos, para avaliação da equipe técnica especializada do SESC/tvlA,

SENAC/MA e FECOMERCIOiMA, ou por pessoa por estas entidades indicadas.

Considerando a obrigação de sigilo que as operadoras/seguradoras devem se atentar, por

força da RN No 389/2015, podemos entender que os relatórios serão garantidos o sigilo

médico exigido pela ANS, bem como a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, no qual a

CONTRATANTE estará de acordo com a assinatura do termo de confidencialidade.

RESPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que seguiremos a legislação

vigente

PERGUNTA - 31

Item 4.2.7 do termo de referência: Atender prontamente às solicitaçÕes por parte da

ONTRATANTE que se fizerem necessárias referentes à prestação de serviços contratados

total atendimento do item supracitado, é importante informar que o retorno para as

s relativas ao atendimento e/ou serviços prestados, eventualme poderá ocorrer

a solicitaçâo. Ou fora prazo solicitado, de acordo com o grau de complexida d

SENAC/MA e FECOMERCIO/MA está ciente e de acordo.

I

I

l
l



Página 24 de 30

senà(
RES

A Comissão lntegrada de Licitação informa que o prazo poderá ser p

r rgu período

PE UNTA - 32

favor ratiÍicar o entendimento de que poderá aplicar as carências conforme tabela

atxo

ndimento de urgência e emergência: 24 horas

Consulta: 60 dias

Exames básicos: 60 dias

Exames Especiais: 90 dias

Procedimentos ambulatoriais especiais: 60 dias

lnternaçÕes clinicas: 180 dias

lnternaÇÕes psiquiátricas: 180 dias

lnternaçÕes psiquiátricas em Hospital Dia: 180 dias

lnternaçôes Cirúrgicas: 180 dias

Atendimento médico/ Hospitalar relacionado à internação obstétrica, exceto parto à termo.

180 dias

Parto à Termo. 300 dias

Transplante: 180 dias

Assistência Domiciliar: '180 dias

RESPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitaçáo informa que a licitante deverá observar o

item 6 do Termo de Referência.

GUNTA - 33

pre salientar que esta seguradora trabalha com sinistralidade na modalidade

ncia, ou seja:

rimeira) avaliação, o período de apuraçáo compreenderá do 1o (primeiro) ao 6o

de vigência do Contrato, com a aplicação do res Itado no faturamento do 13o

ro) mês de vigência do Contrato, ou seia, no o seu aniversário;

apuraçáo, seráo realizadas,

1a

subsequentes à do 1o Período
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suce m erando-se os 12 (doze) meses seguintes ao o período

nde, na 2u (segunda) avaliaçáo, compreenderá do 7" (sétimo) ao lBo (d

tavo) ês, com aplicação do resultado no faturamento do 250 (vigesimo quinto) mês e

ASSIM ucessivamente

ô juste sempre será aplicado no aniversário do Contrato, relativo à sua data-base.

a sinistralidade esteja abaixo da meta de 70o/o será aplicado o reajuste financeiro sobre

premros

eajuste Financeiro - O Reajuste Financeiro (RF) corresponde à variação dos custos dos

serviços médicos, dos serviços hospitalares, dos preços dos insumos utilizados na prestaÇão

desses mesmos serviços e dos custos administrativos, com base em cálculos atuariais.

Caso a sinistralidade esteja acima da meta de 7 0o/o será aplicado será aplicado Reajuste

Financeiro e o Reajuste Técnico?

O Reajuste Tecnico será calculado sempre que a lS (índice de Sinistralidade) se situar acima

de 0,70 (setenta) ou70o/o (setenta por cento), a contraprestação pecuniária será reajustada,

conforme a seguinte fórmula:

lS=ISa/IPp
lR = ((lS / 0,70)-1).100

Legenda.

Sa = Sinistros apurados pela contratada no período analisado.

Pp = Contraprestação pecuniária líquida paga à contratada no perÍodo analisado.

lR = indice de Reajuste.

lS = indice de Sinistralidade.

0,70 = indice Máximo de Sinistralidade.

Sempre que o lR for maior que 01 (um), os prêmios poderão reajustados pelo índice apurado,

desde que formalmente solicitado pela CONTRATADA.

SPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que concorda com a manifestação.

Sena(
ti

1

oua ora prestadora de serviço ao Senac?

PREVSERVICE
DE ESCLARECIMENTOS

atual



: AMIL _ ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL

TA_ 2PE

Qu será a forma de custeio do plano de saúde? O pagamento será realizado totalmente

Senac?

POSTA:

A Comissão lntegrada de Licitaçáo informa que a metodologia de custeio

institucional é de:

a) Quem ganha até quatro salários mínimos a lmtituição Paga 60% do Plano

b) Quem ganha acima de quatro salários mlnimos a lnaütuição pa§a40o/o do Plano

PERGUNTA - 3
Qual é o valor estimado da contratação?

RESPOSTAI A Comissão lntegrada de Licitação informa que as lnstituições

(FECOMERCIO, SESC e SENAC) possuem regulamentos próprios de Licitações e

Contratos, Resolução FECOMERCIO - MA no 03712011, SESC no '1.25212012 e SENAC no

95812012, que não exigem em seus Editais de Licitação, a inserção do Valor Estimado,

Reserva Orçamentária nos Processos Licitatórios. Entretanto, informamos que já há previsão

orçamentária.

PERGUNTA - 4
Qual o valor da última fatura paga à atual operadora?

RESPOSTA:

A Comissáo lntegrada de Licitação informa os valores das últimas faturas

itadas e o número de beneficiários, conforme tabela abaixo:

senà(

187 BeneficiáriosR$ 214.161,20SENAG

433 BeneficiáriosR$ 513.000,89SESC

57 BeneficiáriosR$ 74.225,50FECOMERCIO
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Wáy6ae sinistralidade dos últimos 12 meses? ou do último período 

"prr"àà

ngspÉSfA: A Comissão lntegrada de Licitação apresenta a baixo o relatório de

sinis{ralidade.

omit
G€stáo Seúdê - Àrátisê dê Cuatos a Rêcêltã Emitide/Contábll

D.li iL Cdrr.k
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@&aIG!ãMIcE@:rctrEE§ESIEII

I@Eil
rôrrr Raa29-slr,ó, ia 765.200,11 9r,2t'15 la Êtr'lll,al

PERGUNTA - 6

Qual será a distribuiçáo de vidas por sexo e dependências onde o senac atua?

SENAC

I
0

l0
0

0

0

0
0
0

2.al
afrl2o2,
a*l2o2t

,olro/2O2r

DEPENDENTESTITULARTOTALaENErrCtÁRlosRELATORIO DE
FF MMFMDBenef

21 189
T

'139-![rl&ipto
Sáo L ttis

10lmperatlz
1

1

1 20Bacaba I 3
33 JU

J
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11o3J
10n3,)

0
1

0 303ron 3

2

3
2 00200flz2

981 8590 9721X -tea147Totais 12
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RESPOSTA: A Comissão lntegrada de Licitação apresenta a tabela abaixo com as

informações.

\

126577 74160
0667 7
002

Caxias
02Santa lnês

022Pinheiro

B a,lsas
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PERGUNTA - 7

Qual será a forma de pagamento? Será aceito o pagamento via boleto bancário?

A Comissáo lntegrada de Licitaçáo informa que o credenciamento (ANEXO ll)

verá ser entregue juntamente com os Documentos de Habilitação

I veda a subcontratação para fornecimento do serviço. Podemos entender que o

nto da rede credenciada não está incluído na presente vedaçáo, correto?

Pásina 28 de 30".\

SENdC

SESC
lJEtsENIJEN I E§TOTAL TITULARRELATORIO DE BENEFICIARIOS

M EMuniqípio Benef. T D
24171 155 194 IOSão !uís 389 349 40
014 4 14Itapécuru 19 1A

07 18 0Ca*ias 1.) 25 n 7
í65Totais 392

FECOMÊRCIO
RELATORIO DE BENEFICIÁRIOS TOTAL TITULAR DEP§NDEÍ{T§§

Mu nicipio Benef. T D M Ê
45 2 21 26 í9

lmperatriz 6 0 6 0 A 0 0

Caxias a 2 1 1 0

Açailândia 1 I 0 1 0 1 0 0

Totais 57 55 2 ?q 35 20

R

missão lntegrada de Licitação infor ue a operadora/seguradora náo

M F F

1 5 1

18
41 183 250

,1*(t§ü

F rúM F
0 ?26São Luís

06
00 23

0
0 2

RESPOSTA:

A Comissão lntegrada de Licitação informa que a licitante deverá observar os

itens 15 do Edital de Licitação e a cláusula 9a da minuta de Contrato constante no anexo Vll.

PERGUNTA - 8

O Anexo ll ao Edital é aplicável ao presente pregão eletrônico?

RESPOSTA:

UNTA - 9

o
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pode u n a rede credenciada

A Comissão lntegrada de Licitaçáo com relação às impugnações, informa que

AS cebe para que tempestivamente apresentadas, entretanto, transforma-os em pedidos de

larecimentos e a saber responde:

Em resposta as razões de impugnação trazidas pela concorrente UNIMED

SEGUROS SAÚDE S/A, registra-se que não há qualquer incompatibilidade do texto edilício

com a Lei Federal n. 13.709i2018. Tal afirmativa se apoiou em interpretação ampliativa das

alíneas c) e c1) da Clausula í4.1, supondo restriçâo não existente, pois, ao contrário do

sugerido, realizando a correta subsunção do texto normativo com a regra do certame, o que

se apura é o perfeito alinhamento das alíneas com o inciso I do Art. 11 da citada lei. Já o

inciso ll da mesma norma federal, trata apenas de uma lista quadrupla taxativa de exceções,

qualificadas pela letra legal como "ind ispensáveis" e por isso, exclusivamente nestes casos,

isentos da necessidade de "consentimento" claramente prevista no inciso anterior, inciso l, do

mesmo artigo. Nesta senda, reforçando o já prescrito na alínea a) da mesma Cláusula 14.1,

renova-se que o presente certame e posterior execução contratual irá respeitar rigorosamente

o previsto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sendo desnecessário e até

mesmo redundante que tal obediência inclua textualmente a obediência do inciso ll do Art. 11

da mesma letra federal.

Além de inexistir afronta ao texto legal, frisa-se que inexiste na citada cláusula

qualquer dispositivo que fira a livre concorrência e o acesso transparente e igualitário a

oportunidade licitatória em curso, não havendo qualquer justificativa para a alteração do texto

ilício com nova abertura de prazos e prolongamento do tempo de tramitaçáo do certame,

ida que afrontaria os Princípios da Eficiência, da Motivaçáo e da Razoabilidade que se

ra dos atos adm inistrativos.

Desta forma, renova-se a concorrente ora impugnante que' é louvável a

çáo sobre o cumprimento da lei, preceito que aqui se comunga e por isso se repisa

ndamentos, excepcionais, estabelecid o inciso ll do Art. 11 da Lei Federal em

lmente respeitados durante a execte

mpulsória e não facultativa.

o contratual, por comporem texto legal'
os

DOS PEDIDOS DÊ IMPUG

, seráo
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Pági

or IStra-se que as respostas das impugnaçÕes ed registrada

acervo do presente processo licitatório inclusive para fins de fund amen

no trato contratual.

Nestes termos, indefere-se

entadas no texto legal acima citadas.

a presente impugnação pelas razÕes

Em resposta as razôes de impugnaçáo trazidas pela concorrente

REVSERVICE ADMINISTRAÇÃO e SenVtçOS EM SAÚDE LTDA, A Comissão lntegrada

de Licitação indefere-se a presente impugnaçâo e mantem os critérios de reajustes já

pactuados na minuta do contrato do Edital de Licitação.

S ,12 brc de2021
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