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Porto Alegre, 01 de novembro de 2017. 

 Assunto: Pregão nº 008/2017. 

 

Prezados Senhores, 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – CRP/RS, para efeitos do certame licitatório em epígrafe, 
torna público a todos os interessados a resposta ao questionamento recebido por e-mail no dia 31 de 
outubro do corrente ano, conforme segue: 

1. Nas localidades onde não há viabilidade de formação de rede, pode ser ofertado tabela de 

reembolso pré-definida entre o órgão e a empresa? 

Não. Conforme o item 4.1 do Anexo I – Termo de Referência do Edital, referente à Rede 

Credenciada, além da abrangência nacional, o licitante deverá possuir unidades de pronto 

atendimento nos municípios de Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria e Caxias do Sul, em razão do 

CRP/RS possuir sede e subsedes permanentes, fisicamente estabelecidas em tais cidades. 

 

2. Nas localidades que não houver unidades de pronto atendimento o atendimento de urgência 

poderá ser realizado em clínica credenciada em horário comercial ou através de reembolso 

conforme tabela contratada? 

Nas localidades que não houver unidades de pronto atendimento o atendimento de urgência 

poderá ser realizado em clínica credenciada. Não será viabilizada a compensação da falta da 

unidade de pronto atendimento por reembolso. 

 

 

3. Sobre item 12. Obrigações da contratada, item 12.5  podemos atender a Resolução Normativa RN 

nº 259 (Anexo), que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários e Resolução 

Normativa RN nº 365 (Anexo) que dispõe sobre a substituição de prestadores de serviços de 

atenção à saúde? 

Conforme o item 12.1, é obrigação da contratada assegurar a execução dos serviços, conforme a 

forma preconizada em lei e de acordo com as normas e regulamentações expedidas pela ANS, e 

observando o estabelecido no contrato. 

 

4. Mesmo sabendo que o atendimento odontológico deverá se dar em todo o país, solicitamos, por 

gentileza, a distribuição de vidas da empresa (titulares + dependentes) por localidade e UF, 

considerando endereço residencial do beneficiário. 

Todos os 61 beneficiários estão domiciliados no RS. 

A grande maioria dos beneficiários são domiciliados em Porto Alegre e Região Metropolitana. 

Existem beneficiários domiciliados também em Santa Maria, Pelotas, Caxias do Sul,  Nova Santa 

Rita e Esteio 

 
Sem mais,  

Patrícia Martins Alt da Silva 
Pregoeira 


