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ESCLARECIMENTOS 

PROCESSO:  292/2017 

REFERÊNCIA: Pregão Presencial n.º 004/2018 

OBJETO: Plano de saúde – abrangência nacional 

 

Na forma editalícia, mormente os itens 1.4, 1.5 e 1.6, o Pregoeiro do COREN/RJ apresenta, 

de forma consolidada, os seguintes esclarecimentos complementares, sem alteração do Edital e 

seus anexos, sem alteração da data do pregão: 

1 - Solicitamos esclarecimentos a respeito do perfil da quantidade de vidas que está 

disponibilizado no Termo de Referência. De acordo com o TR a licitação é para 285 vidas, 

no entanto o perfil que está disponibilizado na sinistralidade (apuração de Janeiro até 

Dezembro de 2017) refere-se a 200 vidas. Gostaríamos de entender melhor quem são estas 

85 vidas que não estavam no contrato da Amil até dezembro de 2017. 

RESPOSTA DO COREN/RJ: Conforme item 1.4 do Edital, os pedidos de esclarecimento e 

impugnações devem ser formulados no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis antes da realização 

do pregão, prazo este que se encerrou ontem, 25/04/2018. Informamos, contudo, que em revisão 

à listagem de beneficiários (titulares e dependentes), os quantitativos divulgados no Termo de 

Referência estão corretos. 

 

2 - Estamos ciente do prazo de 2 (dois) dias úteis para enviar os pedidos de esclarecimento, 

porém nos atentamos hoje ao item 6. Do edital - Condições de Participação destacado 

abaixo: 

“6.6. Não será permitida a participação na licitação de empresas que estejam reunidas em 

consórcio ou coligação, ou de cooperativas” 

Reiteramos que a Unimed Rio é uma cooperativa de trabalho médico do Rio de Janeiro. 

Diante do exposto este item invalida a nossa participação? 

RESPOSTA DO COREN/RJ: Mais uma vez explicitando a extemporaneidade do pedido de 

esclarecimentos, nos termos do item 1.4 do Edital. Entretanto, a relevância do questionamento 

demanda resposta. O item 6.6 do Edital veda participação de cooperativas, mas tal norma  deve 

ser interpretada conforme a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, cuja Súmula 281 
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determina que a única hipótese em que cooperativas estão proibidas de participar de licitações 

é quando o objeto a ser contratado é prestação de serviços de terceirização de mão de obra, o 

que não é o caso. Portanto, é permitida a participação da UNIMED na licitação. 

 

 
 

MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA 
Pregoeiro COREN/RJ 


