
 

ESCLARECIMENTOS: 
 
ESCLARECIMENTO 01 - E-MAIL DE 26/04/2022: 
 

Questionamentos: 
 

1) DA REDE CREDENCIADA 
“7. DA PROPOSTA 
.... 
7.12 A proposta deverá também: presentar rede credenciada/referenciada na 
cidade de Porto Alegre (e região metropolitana), onde está localizada a sede do 
CRBio-03 e na cidade de Florianópolis, no mínimo, para os seguintes recursos 
básicos:  
a) Profissionais médicos nas seguintes especialidades: clínica geral, pediatria, 
ginecologia, ortopedia, dermatologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, 
oncologia, urologia e cardiologia; 
b) No mínimo, nos seguintes hospitais: Complexo Hospitalar Santa Casa 
Misericórdia, Hospital Moinhos de Vento, 
Hospital Mãe de Deus, Hospital São Lucas (PUC), Hospital Banco de Olhos, 
Hospital SOS Cárdio (FLP), Hospital Dr. Carlos Corrêa (FLP), Hospital da 
Polícia Militar Cmt Lara Ribas (FLP), Hospital Regina (Novo Hamburgo).” 
ESCLARECIMENTO: Cabe a Unimed Porto Alegre informar que o Hospital 
Regina é 100% SUS, nestes termos, não há viabilidade de fornecer o prestador 
como rede credenciada. 
 

2) DO ROL ANS 
Tendo em vista que esta operadora obedece ao Rol da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar. 
ESCLARECIMENTOS: Deve-se considerar como de cobertura obrigatória, 
procedimentos e eventos previstos do ROL ANS? Poderá ser considerada 
dispensada qualquer cobertura extra rol para fins de enquadramento nas 
exigências desde edital? 
 

3) DOS IMPEDIMENTOS 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
“3.6 Estão impedidos de participar da presente licitação: (...) 
3.6.3 Cujos integrantes (sócios ou não) tenham cônjuges ou parentes, em linha 
reta ou colateral, até o segundo grau, como membros da Administração do 
CRBio-03; (...)” 
ESCLARECIMENTO: Na cláusula 3.6.3 supracitada dispõe quem está 
impedido de participar do pregão. Desta forma, para que possamos avaliar a 
nossa participação no pregão, considerando que esta Operadora possui cerca 
de 2.000 colaboradores e mais de 6.800 médicos, solicitamos que a empresa 
licitante informe se o impedimento, restringe-se aos servidores ocupantes de 
cargos de direção ou função de confiança e ao Presidente e Vice-presidente do 



 

Conselho de Administração desta Operadora, os quais possuem os poderes de 
administração e de firmar contratos, conforme disposto no Estatuto Social, 
acerca da relação de parentesco em linha reta, colateral, por afinidade até o 
terceiro grau. Em sendo confirmado, solicitamos os respectivos nomes e 
cargos ocupados para verificarmos se há parentesco. Aguardamos retorno 
para identificar a possibilidade de participação. 
Desta forma, para que possamos avaliar nossa participação no pregão, 
solicitamos que a empresa licitante informe os nomes dos membros da 
Administração do CRBio-03, para que seja possível analisar a relação de 
parentesco em linha reta ou colateral a fim de verificarmos a possibilidade de 
participação no certame. 

4) 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: 
a.1) Efetuam o recolhimento de impostos conforme atribuído as 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). 
a.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 28/04/2022: 
 

Questionamento 01: Será excluído o Hospital Regina deste certame por ser 
um hospital Filantrópico. Também em consulta aos empregados desta 
Autarquia não se utilizam do mesmo. 
 
Questionamento 02: Será excluído o item 4.4.3 por conflitar com o Item 4.8 e 
não constar no Rol da ANS. Ainda, será retificado o Item 3.1.  
 
Questionamento 03: As informações de impedimento referem-se àqueles que 
fazem parte da administração das empresas que irão participar da licitação 
junto a lista dos Conselheiros Efetivos co CRBio-03. 

Lista de Conselheiros Efetivos: 



 

Clarice Luz - Presidente; 
Inga Ludmila Veitenheimer Mendes - Vice-presidente; 
Odimar Lorini da Costa - Secretário; 
Rosângela Uhrig Salvatori - Tesoureira; 
Danilo da Silva Funcke; 
Magda Creidy Satt Arioli; 
Márcia Ferret Renner; 
Roberto Degenhardt; 
Sergio Luiz Althorf; 
Theo Vieira Larratéa. 

 
Questionamento 04: A primeira opção não se aplica a nós, visto que somos 
uma Autarquia Federal, portanto qualificados como Administração/Órgão 
público. Não para a opção a.1. e sim para a opção a.2. 


