
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

 

Belo Horizonte, 11 de maio de 2021. 

 

À 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TERESINA (IPMT) 

 

Referência:  DILIGÊNCIA 

 

PROCESSO N.º 01.063600.20.87 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2020 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte realizou, no dia 18/01/2019, certame cujo objeto 

corresponde à “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”. 

 

A empresa Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. foi arrematante do lote único e, para fins 

de comprovação qualificação técnica, a empresa apresentou vários Atestados de Capacidade 

Técnica, entre eles um emitido pelo Instituto de Previdência do Município de Teresina (IPMT). 

 

No referido documento consta que “ O serviço prestado pela empresa INFOWAY abrande o apoio 

à gestão dos planos IPMT Saúde e PLANTE, incluindo a regulação ambulatorial (consultas, 

exames, tratamentos seriados e odontologia) e de internações hospitalares (urgência e 

emergência), funcionando 24h por dia e 7 dias por semana, auditoria médica, odontológica e de 

enfermagem eletrônica, faturamento, processamento e revisão de contas, identificação biométrica 

dos segurados e prestadores, manutenção do sistema de informação, relacionamento com 

beneficiários, gestão da rede credenciada, além do fornecimento de informações para o controle e 
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avaliação do processo de regulação/auditoria e planejamento estratégico, tudo realizado por 

equipe técnica qualificada da empresa e utilizando sistemas de informação na Internet.” (grifos). 

 

Nos termos do subitem 14.2.3 do edital do Município de Belo Horizonte consta a exigência da 

licitante comprovar a prestação de serviços de natureza compatível com o objeto deste pregão, em 

quantidade que representa 25% do quantitativo mensal estimado do Anexo II do edital. Será 

considerado compatível com as características do objeto: o fornecimento de sistema 

eletrônico para processamento de adesões e movimentações de planos de saúde ou 

odontológico, com lançamento em folha de pagamento. (grifos) 

 

Desta forma, para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir em relação as informações 

constantes no atestado emitido pelo Instituto de Previdência do Município de Teresina (IPMT), 

solicitamos esclarecer: ao se referir a “faturamento, processamento e revisão do contas” o Instituto 

se refere a lançamento das referidas despesas na folha de pagamento?  

 

Frente ao exposto, para instruir devidamente o processo, venho à presença de Vossa Senhoria, 

promovendo diligência nos termos do art. 43, § 3º da Lei n° 8.666/93 c/c subitem 21.2 do edital, 

solicitar a manifestação por escrito desta Autarquia quanto ao item suscitado, através do e-mail 

gclic@pbh.gov.br. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Wanice Lima 

Pregoeira 
 


