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RESPOSTA A QUESTIONAMENTO Nº 01 

 

PROCESSO SEI Nº 476907.000392/2023-48 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2023 

 

 
Questionamento apresentado pela Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico, 
inscrita no CNPJ sob o n° 16.513.178/0001-76 referente ao processo licitatório para Contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência à saúde com a finalidade 
de disponibilizar plano de assistência médica, clínica, hospitalar, métodos complementares de 
diagnósticos, tratamentos e serviços auxiliares, caracterizado como Plano de Saúde Coletivo 
Empresarial sem coparticipação e sem carência, com coberturas ambulatorial, hospitalar e 
obstétrica em apartamentos, para os empregados, seus dependentes e ex-empregados do 
Conselho Regional de Administração de Minas Gerais - CRA-MG, devidamente autorizado pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS e demais normas pertinentes. 

 
As respostas aos questionamentos se encontram em seguida: 

 

 
QUESTIONAMENTO Nº 01: 

 

“1) Em relação ao público de inativos (demitidos/exonerados sem justa causa e aposentados), 

quando da publicação do Edital anterior, o Ente confirmou, em resposta ao pedido de 

esclarecimentos, que: (1º) estava ciente de que o contrato de inativos possui condições de 

preços e reajustes diferentes do contrato de ativos, devendo a operadora enviar uma proposta 

de preço específica para este público; e (2º) como o Edital não contém uma minuta específica do 

contrato de inativos, que irá se valer da minuta padrão utilizada pela operadora contratada. Na 

resposta ao referido pedido, por mais que se tenha constado que as condições do contrato de 

inativos seriam reguladas pela RN 488/22, da ANS, restou mencionado que o valor deveria ser 

linear para todos os beneficiários ativos e inativos. Todavia, de acordo com o art. 19, § 2º1 , da 

mencionada norma, o contrato “exclusivo para demitidos ou exonerados sem justa causa ou 

aposentados deverá adotar o sistema de prépagamento com contraprestação pecuniária 

diferenciada por faixa etária”. Diante disso, requer-se ao Ente que confirme a ciência e 

concordância: (a) Quanto aos itens 1º e 2º acima referenciados (condições de preços e reajuste 

do contrato de inativos são diferentes do contrato de ativos, e utilização da minuta contratual 

padrão do contrato de inativos da operadora contratada); e (b) Em relação ao fato de que a 

proposta de preços do contrato exclusivo para inativos deverá possuir valores diferenciados por 

faixa etária, nos termos determinados pela ANS.” 

 

RESPOSTA: Sim. O valor per-capita será linear para todos os beneficiários ativos e inativos, 

porém, as condições serão reguladas pela RN 488/2022. 
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QUESTIONAMENTO Nº 02: 
 

“2) Em relação ao transporte aéreo, na resposta ao questionamento efetuado no primeiro 
edital, o Ente informou que “a proposta de menor preço deverá incluir a mensalidade e o serviço 
de remoção aérea” e que a adesão será de caráter compulsório. Assim, queira o Ente confirmar 
que a referida orientação permanece aplicável para o novo Edital.” 
 
Resposta: Sim. A mesma orientação aplica-se ao novo edital.  
 
QUESTIONAMENTO Nº 03: 
 
“3) Apenas a título de cautela, requer-se que o Ente confirme que a cobertura assistencial a ser 
fornecida pela operadora se limitará, exclusivamente, aos procedimentos e eventos listados no 
Rol da ANS vigente no momento da solicitação, não havendo a obrigatoriedade de se garantir 
quaisquer procedimentos não constantes no Rol da ANS.” 
 
RESPOSTA: Sim. A cobertura assistencial se limitará aos procedimentos e eventos listados no Rol 
do ANS vigente.  
 
QUESTIONAMENTO Nº 04: 
 
“4) Em relação ao item 20.1, queira o Ente confirmar se a menção da expressão “valor unitário 
(per capita)” se trata de erro material, devendo ser considerado como correto que o valor 
descrito no referido item se trata do valor global.” 
 
RESPOSTA: Sim. Considerar valor global. 
 
QUESTIONAMENTO Nº 05: 
 
“5) No que se refere ao item 3.1.6, queira o Ente confirmar se os preços a serem pagos pelos 
novos entrantes será equivalente aos valores atualizados pagos pelos beneficiários já inscritos. 
Entende-se importante esse esclarecimento, pois em caso de renovação contratual, é certo que 
o valor a ser pago pelo novo beneficiário será equivalente ao valor pactuado inicialmente, 
somado do reajuste contratual incidido, e a menção a “preços dos seus integrantes iniciais” 
pode gerar o entendimento equivocado de que o valor seria o originário, sem a incidência de 
eventuais reajustes.” 
 
RESPOSTA: Sim. Os preços a serem pagos pelos novos entrantes será o equivalente aos valores 
atualizados pelos beneficiários já inscritos. 
 
QUESTIONAMENTO Nº 06: 
 
“6) O número de registro do produto na ANS pode ser inserido na primeira página do contrato, 
para atendimento à disposição contida no art. 16, XII, da lei 9.656/98?” 
 
RESPOSTA: Sim. O número de registro do produto da ANS poderá ser inserido na primeira 
página do contrato a ser firmado com a licitante vencedora. 
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QUESTIONAMENTO Nº 07: 
 
“7) Apesar de o item 3.5.1 fazer referência ao plano com “abrangência regional”, o item 3.1.10 
determina a obrigatoriedade de cobertura em outras localidades do estado mineiro situadas 
para além da região metropolitana de BH.  
Dessa forma, requer-se que o Ente confirme que o produto a ser ofertado deve ter, 
obrigatoriamente, área de abrangência estadual, para realização de atendimentos eletivos em 
todo o estado de Minas Gerais.” 
 
RESPOSTA: O produto a ser ofertado deverá possuir, obrigatoriamente, área de abrangência 
estadual permitindo a realização de atendimentos eletivos em todo o Estado de Minas Gerais e 
abrangência nacional, para atendimento em casos de urgência e emergência.  
 
QUESTIONAMENTO Nº 08: 
 
“8) Em relação ao item 5.3, importante consignar que até mesmo por questões de logística de 
tratativas operacionais entre o Ente e a operadora, as negociações para incidência de reajuste 
contratual ocorrem com 60 dias de antecedência do aniversário contratual, o que DocuSign 
Envelope ID: EAEE257E-6F58-4D5B-AF16-69C12E5E5953 Página 3 de 4 inviabiliza que o índice 
acumulado do IGP-M considere os últimos 12 meses acumulados da data do reajuste.  
Assim, requer-se ao Ente que confirme, em sendo o caso de aplicação do índice do IGPM 
(cenário aplicável se o contrato estiver com o índice de utilização equilibrado, inferior a 75%), 
que o referido índice levará em conta o valor acumulado dos últimos meses até a data de 60 
dias que antecedem o aniversário contratual, e não dos últimos dose meses considerando a 
própria data de aplicação do reajuste.” 
 
RESPOSTA: Sim. As negociações para incidência de reajuste contratual ocorrerão com 60 dias de 
antecedência do aniversário contratual. 
 
QUESTIONAMENTO Nº 09: 
 
“09) Em relação à prestação da garantia contratual (cláusula décima terceira da minuta de 
contrato), queira o Ente confirmar que a operadora contratada poderá optar, nos termos 
regulados pelo art. 56, § 1º, da lei 8.666/93, em ofertar fiança bancária.” 
 
RESPOSTA: Sim. A operadora contratada poderá optar em ofertar fiança bancária, em 
conformidade com a lei 8666/96. 
 
QUESTIONAMENTO Nº 10: 
 
“10) Cientifica-se o Ente de que, nos casos dos relatórios e dados a serem emitidos/fornecidos 
pelas operadoras sobre a utilização deste contrato, estas estão de acordo com a classificação 
delas como controladoras, frente a LGPD, cabendo-lhes assim, os ônus e responsabilidades pelo 
enquadramento das bases legais (inclusive quando se faça necessário o consentimento), 
efetivação dos direitos dos titulares, garantido às operadoras de planos de saúde que, em 
relação a estes, serão operadoras de dados, de que todas as formalidades legais e garantias 
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estão sendo cumpridas e de que este tratamento se dá e se dará, nos termos da legislação 
vigente.  
Deve-se ponderar também, que, as regras contidas no Edital e no contrato não limitam as 
atividades em que as operadoras são controladoras de dados, observando-se a complexidade do 
Sistema de Saúde neste quesito. Assim, ao mesmo tempo em que a operadora de plano de 
saúde pode ser unicamente operadora de dados – nos casos de emissão de relatórios, por 
exemplo - é controladora em outras atividades, cabendo-lhe os ônus legais aplicáveis aos 
agentes assim classificados, nos termos da lei, não podendo ser, os tratamentos, limitados pelos 
contratantes, sob pena de prejuízo às suas atividades mais corriqueiras, tais como auditorias, 
auditorias de contas, glosas de serviços, auditorias de segurança e confiabilidade de sistemas, 
auditorias de prontuários, análises econômico-financeiras, projeções, orçamentos, execução de 
contratos com prestadores de serviços da rede e outras Unimed’s, comunicação de dados à ANS, 
Ministério da Saúde e tantos outros, sendo estes meros exemplos.” 
 
RESPOSTAS: Sim. Ciente 

 
Belo Horizonte, 13 de março de 2023. 

 
 
 

Adm. Flávia Castro de Mendonça Bernardes 

Gerente de Administração e Logística - CRA-MG 01-17.126/D 
 

 
Adm. Renato Sousa Chaves 

Pregoeiro - CRA-MG 01-43656/D 
 

 
Documento publicado no site do CRA-MG: www.cramg.org.br/Licitações em andamento e no Portal de Compras do 

Governo. 
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