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Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com>
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1 mensagem

Anne de Souza Muniz <anne.muniz@prevservice.com.br> 3 de dezembro de 2020 10:14
Para: "licitacao.vitalbrazil@gmail.com" <licitacao.vitalbrazil@gmail.com>

Prezados, bom dia.

 

Diante interesse na participação do Pregão 37/2020 (assistência médica hospitalar para os funcionários do
Instituto Vital Brazil), viemos solicitar os esclarecimentos complementares a seguir em anexo.

 

Nesta oportunidade, agradecemos a atenção

 

Att
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Brasília, 03 de dezembro de 2020. 

 

À 

INSTITUTO VITAL BRAZIL (Centro de Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos) 

A/C Pregoeiro 

 

 

Assunto: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2020  

 

 

 

PREVSERVICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA., com sede na Q SCS Quadra 3, 

Bloco A, Lote 107/111 – 1º andar, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.303-907, neste ato, representada por 

representantes legais abaixo identificados, com fulcro no item 4 do Edital epigrafado, vem 

respeitosamente, apresentar à V.Sa. 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

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? 

 

2. Qual o valor da última fatura paga? 

  

3. Qual o plano disponibilizado pela atual operadora? 

 

4. Quais os preços atuais dos planos contratados?  

 

5. Qual a sinistralidade apurada nos últimos 3 anos ou do último período apurado? 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

PREVSERVICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA 
Anne de Souza Muniz 

OAB/DF 45.091 
 (61) 3221-5300 – licitacao@prevservice.com.br 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Gerência de Licitações

À Assessoria de Recursos Humanos

Assunto: Contratação de empresa especializada em serviços de assistência médica hospitalar para os
funcionários do Instituto Vital Brazil.

Encaminho o pedido de esclarecimento, 11087384, referente ao Pregão Eletrônico nº 037/2020, formulado pela
empresa PREVSERVICE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA, interessada em participar
do presente certame.

Solicito que a resposta à mesma deverá ser realizada até 07/12/2020, sendo que no período em questão
deveremos além de responder ao interessado, teremos ainda, que disponibilizar no Sistema Integrado de Gestão
de Aquisição (SIGA) a referida resposta de modo que as outras empresas interessadas também tomem
conhecimento do esclarecido, que pode ser determinante para a inscrição das mesmas no Pregão Eletrônico.

        

Juarez P Tavares Júnior

ID: 2697443-6

 
Niterói, 03 de dezembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juarez Pacheco Tavares Junior, Administrador, em
03/12/2020, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 11087489 e o
código CRC AD71FBAA.

Referência: Processo nº E-08/005/787/2019 SEI nº 11087489

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Diretoria Presidência

À Gerência de Licitação
Em resposta ao Despacho SEI (1108489) que trata de pedido de esclarecimento formulado pela empresa PREVSERVICE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA, respondemos:
 
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?
 
Resposta:
A empresa prestadora de serviço é o Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro que terá seu contrato vigente até janeiro/2021.
 
2. Qual o valor da última fatura paga?
 
Resposta:
Nos itens 7.6.2 e 7.6.3 do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2020, transcrito abaixo, seguem os valores de
referência para elaboração da proposta.
 
7.6.2. Os valores de referência para a elaboração da proposta, aos quais incidirão os descontos propostos pelos
licitantes, correspondem à R$ 111.426,00 (cento e onze  mil, quatrocentos e vinte e seis reais) a título de valor unitário
máximo (mensal) e R$1.337.112,00 (um milhão, trezentos e trinta e sete mil, cento e doze reais) à título de
valor total máximo (anual) para a prestação do serviço.
 
7.6.3. Os valores destacados no item anterior foram estipulados tendo como teto o valor de R$ 379,00 (trezentos e
setenta e nove reais) per capta, incidindo sobre o quantitativo estimado de 294 (duzentos e noventa e quatro)
beneficiários conforme consta no Anexo I – Termo de Referência, seguindo a orientação do parecer SEI nº
27/2019/CSRRF/Fazenda – ME exarado pelo Conselho de Supervisão de Regime de Recuperação Fiscal do Ministério
da Economia, que versa sobre a vedação de quaisquer reajustes pecuniários aos benefícios concedidos pelos estados que
aderirem ao Regime de Recuperação Fiscal, incluindo o pagamento de benefício a título de auxílio saúde.
 
Portanto, o valor da fatura será calculado sobre a quantidade de vidas estimadas* (294 (duzentos e noventa e quatro)
multiplicado pelo valor teto de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais) per capta. Assim: 294*379,00 = 111.426,00
(cento e onze mil, quatrocentos e vinte e seis reais). Logo o valor a ser faturado será de R$ 111.426,00 (cento e onze  mil,
quatrocentos e vinte e seis reais) mensal.
 
3. Qual o plano disponibilizado pela atual operadora?  
Resposta: O plano de saúde a ser disponibilizado pela prestadora de serviço deve atender a cobertura estabelecida no
item 18 do Termo de referência.
 
4. Quais os preços atuais dos planos contratados?
 
Resposta: Em acordo com os itens 2.4 e 17.1 do edital do Termo de Referência, transcrito abaixo, vimos esclarecer que
cumprimento ao Regime de Recuperação Fiscal do Ministério da Economia, não pode à prestadora de serviços
estabelecer reajuste do valor total no limite de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais) per capita para pagamento de
benefício a título de auxílio saúde independentemente do número de beneficiários. Portanto, o valor permanece
inalterado.
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2.4 Ato contínuo, observa-se o parecer SEI nº 27/2019/CSRRF/Fazenda – ME exarado pelo Conselho de Supervisão de
Regime de
Recuperação Fiscal do Ministério da Economia, que versa sobre a vedação de quaisquer reajustes pecuniários aos
benefícios concedidos pelos estados que aderirem ao Regime de Recuperação Fiscal, sendo estabelecido como valor no
limite máximo R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais) per capita para pagamento de benefício a título de auxílio
saúde. Devendo ser vencedor do certame licitatório aquele que apresentar o critério de maior desconto, considerando o
limite estabelecido pelo CSRRF
 
5. Qual a sinistralidade apurada nos últimos 3 anos ou do último período apurado?
Resposta: A assistência médica hospitalar é para os funcionários do Instituto Vital Brazil, extensivo aos dependentes
legais, cônjuges e companheiros, compreendendo aproximadamente 294 (duzentos e noventa e quatro) beneficiários.
Ainda, disponibilizamos por meio de tabela no item 13.2 do Termo de Referência, transcrito abaixo, o quantitativo por
faixa etária apurado no mês outubro/2020 onde indica um quantitativo maior para funcionário com mais de 59 anos e
entre os dependentes entre 19 a 23 anos, cuja média da sinistralidade dos últimos 3 anos  aprurado é de 92,04%.
 
13.2 QUANTITATIVO POR FAIXA ETÁRIA
Faixa etária Funcionários Dependentes Total
0 à 18 anos 0 25 25
19 à 23 anos 0 40 40
24 à 28 anos 0 1 1
29 à 33 anos 1 0 3
34 a 38 anos 2 2 2
39 a 43 anos 2 6 8
44 a 48 anos 7 11 18
49 a 53 anos 27 21 48
54 a 58 anos 28 24 52
+ de 59 anos 69 28 97
Total 136 158 294

Obs.: Apurado com base na fatura do mês de Outubro/2020.
Niterói, 04 de dezembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Cin�a Ibraim Menino, Assessora, em 07/12/2020, às 12:32,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de
agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 11172783 e o
código CRC 6EE7895D.

Referência: Processo nº E-08/005/787/2019 SEI nº 11172783

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
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