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AVISO I 

Referência: PAD 85617 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de questionamento ao Pregão Eletrônico nº 07/2017, referente ao objeto de 
contratação de empresa especializada no ramo de plano privado de assistência à saúde, 
em âmbito nacional, para atendimento do quadro de pessoal do Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região, bem como aos servidores requisitados 
e ocupantes de cargos em comissão e respectivos dependentes, a empresa Licitaseg 
Corretora de Seguros, apresentou o seguinte questionamento via e-mail:  

 
 

 

 
2. RESPOSTA 

1. Pedido: Participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.  

Análise: A Comissão decide como procedente o pedido, excluído o benefício da Lei 
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complementar nº 123/2016, conforme errata. 

 

2. Pedido: Relatório detalhado contendo os materiais fornecidos. 

Análise: A Comissão decide como procedente o pedido, excluído o item f do art. 14.1 

do Edital, conforme errata. 

 

3. Pedido: Valor estimado. 

Análise: A Comissão decide como improcedente o pedido, e inclui o item 3.1.1, 

conforme errata. 

 

4. Pedido: Garantia de reembolso. 

Análise: A Comissão decide como improcedente o pedido, tendo em vista o rol de 

procedimentos da ANS. 

 

5. Pedido: Vigência. 

Análise: A Comissão decide improcedente o pedido, face a necessidade 

administrativa do Crefito-8 em ajustar ao exercício fiscal de todos os contratos ao 

imperativo legal (Lei nº 4.320/64). Informamos ainda que existe previsão de 

prorrogação contratual, conforme cláusula sétima da minuta contratual. 

 

6. Pedido: Dependente. 

Análise: A Comissão decide como improcedente o pedido, tendo em vista o inciso 

VII, art. 5º da Resolução Normativa nº 195/2009. 

 

7. Pedido: Inclusões. 

Análise: A Comissão decide como procedente o pedido, e altera a redação dos incisos 

b e c, art. 5.2 da minuta do contrato. 

  

Curitiba, 26 de abril de 2017. 
 
 

 
Osana Terrinha da Silva 
Pregoeira do Crefito-8 


