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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 01  

 

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico nº 01/2020  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4560732/2020 

INTERESSADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 

CNPJ/MF Nº : 02.812.468/0001-06 

OBJETO : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de plano de saúde, 

por meio de operadora, seguradora ou administradora de planos de saúde, com rede própria 

e/ou credenciada, com abrangência nacional, na modalidade de contratação coletivo 

empresarial, nos termos da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998 e devidamente autorizada pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS, com abrangência em todo o território nacional, 

compreendendo atendimento médico-hospitalar e ambulatorial, exames complementares e 

serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, bem como terapia e  internações, tanto em caráter 

eletivo, como emergencial, em hospitais e clínicas, sem excluir doenças preexistentes 

estabelecidos nos incisos I, II, II e IV do artigo 12 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998 e em total 

conformidade com a Resolução Normativa – RN nº 428, de 7 de novembro de 2017 da ANS, 

especificados no presente Termo de Referência, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

A Pregoeira do Conselho Regional dos Técnicos Industrias da Segunda Região – CRT -02, 

no desempenho de suas atribuições, em virtude do Pedido de Esclarecimento, encaminhado via 

e-mail no dia 05/05/2016, e ainda, após competente análise da área técnica responsável, vem 

por meio desta, responder o pedido de esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 

01/2020 apresentado pela empresa CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. 

1. ADMISSIBILIDADE 

A Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 é quem dita as normas à modalidade de pregão; no 

entanto, ela nada diz com relação à impugnação ao edital. Quem delimita o tema é o Decreto 

Federal nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019: 
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Art. 23.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 

serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada 

para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 

Desta forma, o Pregoeiro reconhece a tempestividade do pedido de esclarecimento, tendo em 

vista que fora recebida através do e-mail: compras@crt02.gov.br, no dia 20 de agosto de 2020, 

estando a abertura da sessão prevista para o dia 26 de agosto de 2020, cumprindo assim o 

requisito temporal legal exigido para o processamento da presente impugnação.  

2. DOS ESCLARECIMENTOS  

Publicado o instrumento convocatório, a empresa CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL apresentou pedido de esclarecimento, requerendo os seguintes esclarecimentos: 

a) Qual é a atual operadora contratada para a prestação dos serviços objeto do edital em 

epígrafe? 

RESPOSTA: O Conselho Regional dos Técnicos Industrias da Segunda Região – CRT – 02, 

é uma autarquia recentemente criada, assim trata-se da primeira contratação do objeto 

desta licitação. 

b) Qual o valor da última fatura paga?  

RESPOSTA: O Conselho Regional dos Técnicos Industrias da Segunda Região – CRT – 02, 

é uma autarquia recentemente criada, assim trata-se da primeira contratação do objeto 

desta licitação.   

c) Quais os planos contratados e valores praticados no contrato vigente? 

RESPOSTA: O Conselho Regional dos Técnicos Industrias da Segunda Região – CRT – 02, 

é uma autarquia recentemente criada, assim trata-se da primeira contratação do objeto 

desta licitação. 

d) Quais os percentuais de sinistralidade apurados nos últimos 3 anos? 
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RESPOSTA: O Conselho Regional dos Técnicos Industrias da Segunda Região – CRT – 02, 

é uma autarquia recentemente criada, assim trata-se da primeira contratação do objeto 

desta licitação. 

 

e) O plano de saúde não será estendido aos dependentes? 

RESPOSTA: Sim, no entanto o custeio do plano de saúde será por conta do funcionário 

que solicitar a sua inclusão, observado o que prevê o item – 8.6 do Termo de Referência, 

sem ônus para o Conselho Regional dos Técnicos Industrias da Segunda Região – CRT – 

02.     

f) O pagamento da fatura poderá ser realizado por meio de boleto bancário? 

RESPOSTA: Sim. No entanto a contratada não estará desobrigada de emitir nota fiscal 

correspondente aos serviços efetivamente prestados conforme prevê a legislação 

tributária. 

g) Para que seja efetivada avaliação atuarial que permita formatar os preços de forma 

objetiva, além das informações do edital e do quantitativo de beneficiários apresentado 

por essa fundação, solicitamos que seja discriminada a distribuição etária dos 

beneficiários por sexo e localidade. 

RESPOSTA: Foi Incluída uma tabela, anexa ao Termo de Referência, com as informações 

requeridas. 

h) Como será a forma de custeio do plano? Quais serão os percentuais de contribuição do 

CTR – 02 e do beneficiário? 

RESPOSTA: Os valores referentes ao beneficiário serão custeados em sua totalidade pelo 

Conselho Regional dos Técnicos Industrias da Segunda Região – CRT – 02, exceto   

i) Os preços da Licitante não devem ultrapassar os valores previstos por faixa etária 

informados no item 16.1?  

RESPOSTA: Não, a Administração não aceitará valores superiores ao valor global 

estimado da licitação, bem como valores superiores às faixas etárias que o compõe. 
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Dê ciência à Empresa CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL do 
conteúdo deste expediente, com a publicação no endereço eletrônico do Conselho 
Regional dos Técnicos Industrias da Segunda Região – CRT – 02 e continuidade dos 
trâmites relativos ao procedimento licitatório. 
 

 
São Luís - MA, 25 de agosto de 2020. 

 
 
 
                                                            

Larissa Cristina Filgueiras Fonsêca 
Portaria nº 020/2019 

CRT - 02 
 
 
 
 
  
 


