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PROCESSO N.º: 01.063600.20.87    

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 039/2020  

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE, 

NELE COMPREENDIDOS: DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA O 

GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE ADESÕES, CANCELAMENTOS E DEMAIS 

MOVIMENTAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE E/OU ODONTOLÓGICO 

OFERTADOS POR OPERADORAS CREDENCIADAS PELO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE, COM UNIDADE DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, TELEFÔNICO E VIA WEB. 

ASSUNTO: Questionamento aos termos do edital. 

REQUERENTE: QUALIREDE. 

 

No dia 25/09/2020, a empresa Qualirede enviou pedido de esclarecimento referente ao edital do 

pregão eletrônico nº 039/2020, o qual foi encaminhado para análise da Comissão Técnica 

Especial, designada por meio da Portaria nº 038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão - SMPOG, tendo esta respondido ao aludido esclarecimento que abaixo 

transcrevo (documento constante nos autos): 

 
 
QUESTIONAMENTO 01:  

“ Software de gerenciamento de plano: Na planilha de respostas sobre atendimento aos 

requisitos (anexo III) a ser respondida pelos licitantes nos itens 1.8 a 1.10 e 24 menciona a 

expressão “verba por empresa”. Solicita-se maiores esclarecimentos sobre o que significa a 

expressão.” 

 

RESPOSTA: 

“A expressão “Verba” é a forma de entrada do desconto na folha de pagamento do agente 

público. A informação “verba por empresa” indica que o sistema deverá diferenciar as verbas de 

acordo com cada entidade da Administração Direta e Indireta, integrante do MBH, que será 

usuária do sistema. 

 

Além disso, o sistema deverá ser capaz de diferenciar, por meio das definições de verbas: o tipo 

de plano, a operadora correspondente  e a condição de beneficiário (verbas distintas para titular 

e para cada dependente do grupo familiar cadastrado).” 
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QUESTIONAMENTO 02:  

“No item 21.19.1, menciona-se: “Não há despesa pública na presente contratação, uma vez que 

a Contratada não fará jus à remuneração direta oriunda dos cofres públicos municipais. Os 

pagamentos serão efetuados nos termos da cláusula de Condições de Faturamento/Pagamento 

das Minutas de Contrato.”  

 

A contratante garante o pagamento em caso de inadimplemento das operadoras?” 

 

RESPOSTA:  

“As operadoras credenciadas, conforme previsão do edital de credenciamento, ao celebrarem 

contrato com o Município concordam e se obrigam a realizar o pagamento correspondente ao 

serviço realizado pela “gestora contratada”, celebrando, inclusive, termo próprio para uso do 

sistema fornecido pela “gestora contratada”. 

 

Tendo em vista que a remuneração da Gestora constitui cláusula prevista em contrato, o não 

cumprimento da obrigação enseja, nos termos do contrato e legislação vigente, a aplicação das 

sanções administrativas pelo MBH, não se estabelecendo a obrigação de pagamento em caso 

de inadimplemento das operadoras.” 

 

Quais são as operadoras atualmente credenciadas e que pagarão à contratante? 

RESPOSTA:  

UNIMED BH e Dental Uni Cooperativa Odontológica. 

 

 

QUESTIONAMENTO 03:  

“Toda a comunicação entre contratada e operadores para credenciamento, adesões, 

modificações, entre outras atividades, serão realizadas via sistema(software). Está correto o 

entendimento?” 

 

RESPOSTA:  

“Primeiramente, esclarecemos que não há que se falar em “operadores para credenciamento”, 

uma vez que o credenciamento de operadoras de plano de saúde ou odontológico é um processo 

de contratação realizado pelo Município. 
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O sistema deve ser capaz de registrar as informações dos beneficiários, de modo a viabilizar a 

realização das adesões, movimentações e cancelamentos de planos de saúde e/ou 

odontológicos. 

 

A comunicação entre a contratada e as operadoras credenciadas poderá ser realizada também 

por email ou através da troca de arquivos, nos formatos e parâmetros indicados no edital e seus 

anexos, em especial, o Anexo I - Projeto Básico.” 

 

 

QUESTIONAMENTO 04:  

“No item 2.1.7, menciona-se: “Gerenciar o processo de emissão de 2ª via de carteirinhas.” A 

contratada deve somente verificar a demanda e repassar para as operadoras?” 

RESPOSTA:  

“A contratada deverá realizar a solicitação da emissão da 2ª via à operadora credenciada, 

atualizar o  endereço do beneficiário e conferir a emissão e entrega, bem como prestar 

esclarecimentos a respeito da solicitação e do sucesso na conclusão da solicitação da 2ª via.” 

 

“Quem ficará responsável pela emissão e envio das carteirinhas? Caso seja atribuição da 

contratada, solicita-se o volume inicial e mensal de emissão/ envio.” 

RESPOSTA:  

“A emissão e postagem da carteirinha é responsabilidade da operadora credenciada, com 

atuação da “gestora contratada” nos termos descritos na resposta da pergunta anterior.” 

 

 

QUESTIONAMENTO 05:  

“No item 2.1.9: “Realizar análise, recebimento e envio de documentos para as operadoras, bem 

como controle dos protocolos.” Qual é a periodicidade deste envio?  

 

RESPOSTA:  

“A realização da análise e envio de documentos é diária, tendo em vista os procedimentos para 

as adesões, movimentações e cancelamentos, conforme descrito no edital e anexos, em especial 

no Anexo I - Projeto Básico.” 
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“As análises, recebimentos e envios de documentos para as operadoras poderão ocorrer via 

sistema ou e-mail?” 

RESPOSTA:  

“As análises, recebimentos e envios de documentos para as operadoras poderão ocorrer via 

sistema ou e-mail a depender da característica da solicitação, não eximindo a “gestora 

contratada”, do envio de documento em meio físico, se assim se fizer necessário.” 

 

“Quem arcará com as custas do envio, ou as operadoras podem buscar estas documentações 

na sala de atendimento presencial?” 

RESPOSTA: 

“Se for necessário realizar a entrega de documento em meio físico diretamente à operadora, o 

custo para tal procedimento ficará a cargo da “gestora contratada”. 

 

 

QUESTIONAMENTO 06:  

Nos itens 2.3.3 e 2.3.4: “realizar reuniões periódicas, pré-agendadas com as operadoras e a 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, para discussão de melhoria de 

fluxos e processos; 2.3.4 Atuar como interface entre a Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão e as operadoras dos planos de saúde e/ou odontológico”  

Qual é a periodicidade destas reuniões?  

RESPOSTA: 

“Não há periodicidade preestabelecida. Ocorrerá conforme demanda.” 

 

“As reuniões podem ser realizadas de forma on line/ remota?” 

 RESPOSTA: 

“As reuniões poderão ser realizadas de forma remota, bem como de forma presencial, de modo 

a garantir a eficiência e consecução dos resultados almejados, seguindo, no que couber, as 

orientações e normativas vigentes no Município para as situações de restrição a aglomerações.” 

 

 

QUESTIONAMENTO 07:  

- Item 3.1.2: Central de atendimento presencial: Qual é o número médio de atendimentos 

presenciais/ mês ou fluxo de pessoas? 

RESPOSTA: 

“A média é de 2.300 atendimentos mensais, nas modalidades presencial, telefônico e email.” 
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“Quais são as demandas/ processos são inerentes ao atendimento? “ 

RESPOSTA: 

“Solicitações relativas aos serviços descritos no Anexo I - Projeto Básico do edital, em especial 

para tratar dúvidas e procedimentos relativos à adesão, inclusão de dependentes, 

movimentação, cancelamento, atualização cadastral, acesso a boletos, dos planos de saúde ou 

odontológicos das operadoras credenciadas pelo Município de Belo Horizonte.” 

 

“Entendemos que a contratada disponibilizará o espaço para atendimento presencial. 

Solicitamos esclarecer se o mobiliário, materiais de escritório, equipamentos de informática, 

custos mensais como limpeza, água, luz, telefone, internet, também ficará a cargo da 

contratada?”  

RESPOSTA: 

“Todas as despesas para garantir o atendimento aos beneficiários, seja por meio presencial ou 

remoto, nos termos do item 3 - Do Atendimento, do Anexo I - Projeto Básico, bem como a 

disponibilização de sistema para tratar as solicitações inerentes ao serviço ora licitado correrão 

exclusivamente às expensas da “gestora contratada”.” 

 

QUESTIONAMENTO 08:  

“Item 3.1.3: Atendimento via “Call Center”. 

• Solicitamos o volume de chamadas ativas e chamadas receptivas por mês.  

• Solicitamos o tempo médio de atendimento das chamadas.  

• Solicitamos o volume de demandas por e-mail e demandas do Chat.  

• Todos os custos de telefonia, software de gerenciamento de chamadas e demais custos de 

central de atendimento será por conta da contratada? “ 

RESPOSTA: 

“A média é de 2.300 atendimentos mensais, nas modalidades presencial, telefônico e email.” 

Não é possível informar tempo médio do atendimento. 

Todas as despesas para garantir o atendimento aos beneficiários, seja por meio presencial ou 

remoto, nos termos do item 3 - Do Atendimento, do Anexo I - Projeto Básico, bem como a 

disponibilização de sistema para tratar as solicitações inerentes ao serviço ora licitado correrão 

exclusivamente às expensas da “gestora contratada”.” 

 

QUESTIONAMENTO 09:  

“O treinamento do software (item 4 do termo de referência) para 50 usuários, poderá ser realizado 

de forma remota?” 
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 RESPOSTA: 

“O treinamento poderá ser realizado de forma remota, se ainda estiverem vigentes no âmbito do 

MBH medidas de restrição a aglomerações. Deverão ser observadas as disposições do itens 7.2 

do Anexo I - Projeto Básico do edital.” 

 

 

QUESTIONAMENTO 10:  

“Item 2.2: “Gestão financeira dos contratos entre município e operadoras.”  

Entendemos que a contratada ficará responsável em disponibilizar por meio do sistema as 

informações para as operadoras. E que o desconto financeiro na folha dos servidores ficará por 

conta do município. Está correto nosso entendimento?”  

RESPOSTA: 

“A “gestora contratada” ficará responsável por prestar ao Município as informações necessárias 

para o lançamento em folha de todos os descontos enviados pelas operadoras credenciadas, 

mensalmente. Sendo de responsabilidade da “gestora contratada” a integridade e fidelidade dos 

dados para o referido processamento em folha, conforme obrigações descritas nas Minutas de 

Contrato, anexos XII e XIII do edital.” 

 

“Caso o desconto deva ser efetuado pela contratada, qual volume médio mensal?” 

RESPOSTA: 

“O desconto em folha de pagamento é executado pela área responsável do Município de Belo 

Horizonte. Sendo de responsabilidade da “gestora contratada” a integridade e fidelidade dos 

dados para o referido processamento em folha, conforme obrigações descritas nas Minutas de 

Contrato, anexos XII e XIII do edital.” 

 

QUESTIONAMENTO 11:  

“Com as restrições da pandemia relacionado ao risco de contaminação do COVID, sobre a 

realização da prova de conceito do Software (teste de conformidade) para a licitante 

provisoriamente mais bem classificada; pode ser realizada de forma remota?” 

RESPOSTA: 

“A realização da etapa de Teste de Conformidade, prevista do edital, será presencial, seguindo 

as determinações para distanciamento e orientações sanitárias proferidas pelo MBH que estejam 

vigentes na data.” 
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QUESTIONAMENTO 12:  

“O item 3.1.2.2 dispõe que “A central deverá estar localizada na área abrangida pelo círculo de 

raio igual a 2 (dois) km, com centro localizado na sede da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

situada à Av. Afonso Pena, nº 1.212, Belo Horizonte – MG.”  

Entendemos que em caso de indisponibilidade de locais neste raio de quilometragem, a 

contratada poderá dispor de localidades semelhantes ou o mais próximo possível, de acordo 

com as disponibilidades de imóveis na cidade. Está correto nosso entendimento?” 

RESPOSTA: 

“A localização da Central de Atendimento deve atender ao disposto no item 3.1.2.2 do Anexo I - 

Projeto Básico, não havendo previsão para exceções.” 

 

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021. 

 

  

Wanice Beatriz de Lima 

Pregoeira  


