
PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 02/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 72/2019

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, Entidade de
Fiscalização e de Registro da Profissão Contábil, criada pelo Decreto-Lei nº 9.295/46,
torna  público  a  todos  os  interessados  o  ESCLARECIMENTO  n.º  01  ao  Edital  de
Licitação referente ao Pregão Eletrônico n.º 02/2019.

ESCLARECIMENTO N.º 01

A interessada  UNIMED  PORTO  ALEGRE  COOPERATIVA MÉDICA LTDA.,  na  data  de
22/10/2019, manifestou-se nos seguintes termos:

1.º Questionamento

EDITAL

1.1. A presente  licitação  tem por  objeto  a  contratação de  empresa  especializada  para
prestação dos serviços de assistência médica, com cobertura no estado do Rio Grande do
Sul,  destinado  aos  empregados  do  CRCRS,  com  a  possibilidade  de  inclusão  de
dependentes, a critério do titular, englobando assistência médica, ambulatorial e hospitalar,
bem  como  exames  complementares  e  serviços  auxiliares,  sem  coparticipação  e  sem
carência,  conforme  quantidades,  especificações,  condições  e  exigências  estabelecidas
neste termo e atendimento aos dispositivos da Lei n.º 9656/98 e suas alterações.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. A presente  licitação  tem por  objeto  a  contratação de  empresa  especializada  para
prestação dos serviços de assistência médica, com cobertura no estado do Rio Grande do
Sul,  destinado  aos  empregados  do  CRCRS,  com  a  possibilidade  de  inclusão  de
dependentes, a critério do titular, englobando assistência médica, ambulatorial e hospitalar,
bem  como  exames  complementares  e  serviços  auxiliares,  sem  coparticipação  e  sem
carência,  conforme  quantidades,  especificações,  condições  e  exigências  estabelecidas
neste termo e atendimento aos dispositivos da Lei n.º 9656/98 e suas alterações.

ANEXO II

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Prestação dos serviços de assistência médica, com cobertura no estado do Rio Grande do
Sul,  destinado  aos  empregados  do  CRCRS,  com  a  possibilidade  de  inclusão  de
dependentes, a critério do titular, englobando assistência médica, ambulatorial e hospitalar,
bem  como  exames  complementares  e  serviços  auxiliares,  sem  coparticipação  e  sem
carência, conforme quantidades, especificações, condições e exigências estabelecidas no
Edital  e  seus  anexos,  com  atendimento  aos  dispositivos  da  Lei  n.º  9656/98  e  suas
alterações. 
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ANEXO II

CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.  O  presente  contrato  tem por  objeto  a  contratação de  empresa  especializada  para
prestação dos serviços de assistência médica, com cobertura no estado do Rio Grande do
Sul,  destinado  aos  empregados  do  CRCRS,  com  a  possibilidade  de  inclusão  de
dependentes, a critério do titular, englobando assistência médica, ambulatorial e hospitalar,
bem  como  exames  complementares  e  serviços  auxiliares,  sem  coparticipação  e  sem
carência,  conforme quantidades, especificações, condições e exigências estabelecidas no
Edital  e  seus  anexos,  com  atendimento  aos  dispositivos  da  Lei  n.º  9656/98  e  suas
alterações.

ESCLARECIMENTO: A Unimed Porto Alegre disponibilizará a cobertura nas limitações do
Plano Regional (Grupo de Municípios), e os atendimentos de Emergência e Urgência terão
cobertura no estado do Rio Grande do Sul. 

RESPOSTA:  Considerando  o  universo  de  beneficiários  do  CRCRS,  composto  por
funcionários  e  seus dependentes,  que residem,  na sua totalidade,  nesta  Capital  e
região metropolitana, o atendimento através de serviços próprios e/ou credenciados
poderá ser restrita ao atendimento nesta Capital, porém, conforme constante no seu
objeto, em relação à cobertura no estado do Rio Grande do Sul, esta poderá dar-se
conforme disposto no item 2.9 do Termo de Referência, anexo I do Edital n.º 02/2019,
ou seja, através de Reembolso.

2.º Questionamento

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
2.5. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.5.1. [D]

2.5.1.8.  Consultas  eletivas  deverão  ser  marcadas  em  até  15  (quinze)  dias  após  o
encaminhamento do médico assistente.

ANEXO II
CONTRATO
2.5. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.5.1. [D]

2.5.1.8.  Consultas  eletivas  deverão  ser  marcadas  em  até  15  (quinze)  dias  após  o
encaminhamento do médico assistente.

ESCLARECIMENTO:  Cabe  esclarecer  que  essa  Operadora  observa  as  legislações  e
resoluções que determinam os prazos de atendimento estabelecidos pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS.

RESPOSTA: Onde se lê:  2.5.1.8.  Consultas  eletivas  deverão ser  marcadas em até  15
(quinze) dias após o encaminhamento do médico assistente.

                      Leia-se: 2.5.1.8. Consultas eletivas deverão ser marcadas conforme prazo de
atendimento especificado pela ANS em legislação ou Resolução Normativa.
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3.º Questionamento

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
2.5. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.5.1. [D]

2.5.1.9.  Disponibilização  de  ferramenta  que  possibilite  a  marcação  de  consultas,  não
eletivas, através da internet.

ANEXO II

CONTRATO

2.5. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.5.1. [D]

2.5.1.9.  Disponibilização  de  ferramenta  que  possibilite  a  marcação  de  consultas,  não
eletivas, através da internet.

Esclarecimento: Cabe esclarecer que para as consultas não eletivas não há marcação de
consultas.

RESPOSTA: Onde se lê: 2.5.1.9. Disponibilização de ferramenta que possibilite a marcação
de consultas, não eletivas, através da internet. 
                    

          Leia-se: 2.5.1.9. Disponibilização de ferramenta que possibilite a marcação de
consultas eletivas, através da internet.

Outras dúvidas:

Para fins de recolhimento de impostos retidos quando a sua empresa efetua pagamento de
contratação de serviços prestados por Pessoa Jurídica. Realiza sob qual qualificação:

1) Efetuam o recolhimento de impostos conforme atribuído às empresas em geral?

 (   ) SIM   (   ) Não

Se sim, nas faturas da Unimed não incidirá nenhuma retenção de impostos, por se tratar de
contrato de modalidade de Pré-pagamento, não ocorre a retenção de IRRF, PIS, COFINS e
CSLL. (Solução de Consulta Disit/SRRF07 nº 7005/ 2015).

RESPOSTA:  (   ) SIM   ( X ) Não

2) Efetuam recolhimento impostos na condição de órgão público: (   ) SIM   (   ) Não

Se sim, nas faturas da Unimed ocorrerá a retenção de 9,45% sobre o total da fatura que
deverá ser recolhido com o código de arrecadação 6190. (IN 1540/2015). Neste caso, a
Unimed efetuará a respectiva compensação da retenção atribuída. Em ambos os casos não
ocorrerá retenção de ISSQN, devido a não incidência para planos de saúde.

RESPOSTA: ( X ) SIM   (   ) Não

Porto Alegre, 23 de outubro de 2019.

                                                                  Romoaldo Barros da Silva
                                                                                 Pregoeiro 
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