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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, incluindo integração desses benefícios com sistema de controle de 

margem consignável para lançamento em folha de pagamento; manutenção corretiva, adaptativa e 

evolutiva desse sistema; treinamento às gerências responsáveis e atendimento aos usuários do 

sistema; gerenciamento do faturamento; gerenciamento da inadimplência; suporte na avaliação e 

no desenvolvimento de ações para redução da sinistralidade, conforme descrição detalhada 

constante nos anexos do edital. 

ASSUNTO: Questionamento aos termos do edital. 

REQUERENTE: GSM Inteligência em Saúde. 

 

 

No dia 25/02/2021, a empresa GSM Inteligência em Saúde enviou pedido de esclarecimento 

referente ao edital do pregão eletrônico nº 039/2020, o qual foi encaminhado para análise da 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 

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

(documento constante nos autos): 

 

 

QUESTIONAMENTO 01: “Sobre a central de atendimento demandada, teremos apenas que dar 

suporte de sistemas ou é necessário ter a mão de obra para realizar os atendimentos presenciais?” 

 

RESPOSTA: “É necessário ter a mão de obra para prestar o atendimento presencial. 

A título de complementação, esclarece-se ainda que 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, incluindo-se aí disponibilizar Central de Atendimento, mobiliário, 

infraestrutura, pessoal treinado para prestar o serviço de atendimento, como a disponibilização de 

sistema para tratar as solicitações inerentes ao serviço ora licitado correrão exclusivamente às 

expensas da “gestora contratada”. 

 

 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 
DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 
 

________________________________________________________________________________________________
Página 2 de 2 

 

Tendo sido prestados os devidos esclarecimentos, informo que o edital será mantido em seus 

exatos termos.  

 

 

Belo Horizonte, de 07 de abril de 2021. 

 

 

 

Wanice Beatriz de Lima 

Pregoeira  


