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Assunto: Solicitação e resposta de esclarescimentos Edital - Pregão Eletrônico n º02/2020 

 

 
Trata-se de solicitação de esclarescimentos apresentada por empresa 

interessada em participar do certame, em 27/10/2020, via e-mail, referente ao Pregão 
Eletrônico nº 02/2020, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, URGÊNCIAS, AMBULATORIAL, 
LABORATORIAL (EXAMES) E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, FISIOTERÁPICA, 
PSICOLÓGICA E FARMACÊUTICA NA INTERNAÇÃO, ACOMODAÇÃO EM ENFERMARIA, SEM 
COPARTICIPAÇÃO, ATRAVÉS DE PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM COBERTURA 
REGIONAL QUE OFEREÇA COBERTURA EM ÂMBITO NACIONAL PARA ATENDIMENTO DE 
URGENCIA E EMERGENCIA AOS EMPREGADOS DO CRECI/DF , ATIVOS, QUE PODERÃO 
ADERIR OU NÃO, BEM COMO SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES, QUE PODERÃO ADERIR 
OU NÃO, NO ÂMBITO E CONDIÇÕES DE COBERTURA ESTABELECIDAS, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.” 

 
Quanto aos termos do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020, nos seguintes 

termos: 

 1. Qual é a atual operadora contratada para a prestação dos serviços objeto do edital 

em epígrafe? E qual o prazo de vigência do contrato atual?  

R. SulAmérica, vigência prevista até dia 23 de dezembro de 2020 

2. Qual o valor da última fatura paga?  

R.O valor pago na ultima fatura foi de R$ 32.430,05 (trinta e dois mil quatrocentos e trinta 

reais e cinco centavos) 

3. Qual o plano disponibilizado pela atual operadora? 

R. Nacional, Básico, enfermaria. 



 
 

 

 4. Qual a distribuição de vidas por sexo, dependência e localidade?  

R. 32 vidas masculinos e 34 vidas femininos. 61 vidas habitantes no Distrito Federal e 5 

habitantes no entorno do Distrito Federal(Valparaíso de Goiás). 

5. Qual a forma de custeio?  

R. Sem coparticipação, 100% do empregador. 

6. Quais os preços atuais dos planos contratados? 

R. O valor pago na ultima fatura foi de R$ 32.430,05 (trinta e dois mil quatrocentos e trinta 

reais e cinco centavos) 

7. Qual o percentual de sinistralidade dos últimos 3 (três) anos? Ou do último período 

apurado?  

R. No Contrato atual a contratada não demonstrou esse índice. 

8. Solicitamos esclarecimentos quando ao índice de reajuste a ser aplicado anualmente, 

haja vista que o item 5.1 do Termo de Referência faz menção ao limite dos planos 

individuais, divulgado anualmente pela ANS. No entanto, logo a seguir, informa que o 

reajuste financeiro anual será com base na VCMH. Caso não se atinja o limite técnico 

será aplicado apenas o índice da ANS? 

R. Qualquer reajuste de preços deverá estar amparado pelas normas da Agência Nacional da 

Saúde Suplementar – ANS.  

 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CRECI/DF pagará à 

contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a contratada obrigada a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 

sempre que este ocorrer.  

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor.  

Brasília, 28 de outubro de 2020 

 

 

Pregoeiro 
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