
                                                                     

PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 02/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 72/2019

TERMO DE RETIFICAÇÃO N.º 01 DO EDITAL DE LICITAÇÃO

Pelo  presente  termo  comunica-se  aos  interessados  a  Retificação  do  Edital  do  Pregão
Eletrônico Nº 02/2019, cujo objeto é 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.

O Pregoeiro do CRCRS, designado pela Portaria n.º 039/2018, de 09 de janeiro de 2018, no
uso de suas atribuições,  em virtude do pedido de esclarecimento da empresa UNIMED
PORTO ALEGRE COOPERATIVA MÉDICA LTDA., com base na resposta da Área Técnica
do CRCRS, em análise às cláusulas do Termo de Referência, Anexo I do presente Edital, de
forma a evitar qualquer risco de restrição à competição, vem por meio deste retificá-lo, nos
presentes termos:

No item 2.5. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

A) Onde está escrito:

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.

Consequentemente, retifica-se nos mesmos termos a Minuta Contratual, como Anexo III do
Edital, o qual consta publicado, com erro material, como Anexo II, a qual passa a constar na
sua  Cláusula  Segunda,  item  2.5.1.8.  Consultas  eletivas  deverão  ser  marcadas
conforme prazo de atendimento especificado pela ANS em legislação ou Resolução
Normativa.

B) Onde está escrito:

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.
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Consequentemente, retifica-se nos mesmos termos a Minuta Contratual (Anexo III), a qual
passa a constar na sua Cláusula Segunda, item 2.5.1.9. Disponibilização de ferramenta
que possibilite a marcação de consultas eletivas, através da internet.

Permanece a data de abertura da sessão agendada para o dia 25 de outubro de 2019, 
às 14 horas, no site www.pregaobanrisul.com.br.

                             

                                                        Porto Alegre, 23 de outubro de 2019.

                                                                  Romoaldo Barros da Silva
                                                                                 Pregoeiro 
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