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Rafaela Alves Ferreira

De: Bete Teixeira <bete.teixeira@grupoelopj.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 4 de setembro de 2019 15:19
Para: CODEPLAN - CPL
Assunto: RES: Pedido de Esclarecimento - Edital PE 05/2019 

Prioridade: Alta

Prezada Sra Rafaela, 
 
Boa tarde! 
 
Agradecemos o pronto esclarecimento dessa CPL e desejamos pleno sucesso nesse certame! 
 
Att. 
 

 
 

De: CODEPLAN - CPL [mailto:cpl@codeplan.df.gov.br]  
Enviada em: quarta-feira, 4 de setembro de 2019 15:16 
Para: Bete Teixeira <bete.teixeira@grupoelopj.com.br> 
Assunto: RES: Pedido de Esclarecimento - Edital PE 05/2019  
 
Boa tarde, Bete Teixeira! 
 
Em atenção a solicitação de esclarecimento, que alcança o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº.: 05/2019, 
publicado no dia 30 de agosto de 2019, informamos que não há a possibilidade de contratação de administradoras de 
Benefícios neste certame, haja vista que, na descrição do objeto, consta o seguinte: “Contratação de empresa 
especializada, operadora de planos de saúde, para a prestação de serviços  de assistência suplementar à saúde, em 
REDE REGIONAL no âmbito de Brasília-DF e atendimento nacional por meio de rede credenciada própria, conveniada 
ou terceirizada ...”, e, conforme descrito no art. 8º da Resolução normativa 196/2009, da ANS, a: “Administradora de 
Benefícios não poderá ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou 
odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica contratante”.  
 
Atenciosamente,  
 
Rafaela Alves Ferreira 
Pregoeira 
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De: Bete Teixeira <bete.teixeira@grupoelopj.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 30 de agosto de 2019 16:03 
Para: CODEPLAN - CPL <cpl@codeplan.df.gov.br> 
Cc: 'Olom Pinheiro' <olom.pinheiro@grupoelobeneficios.com.br> 
Assunto: Pedido de Esclarecimento - Edital PE 05/2019  
Prioridade: Alta 
 
Prezada Sra. Rafaela Alves Ferreira 
Pregoeira 
 
Boa tarde! 
 
A ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.122.792/0001-19 e 
interessada em participar desse processo licitatório ( Edital PE 05/2019 - 00121-00001039/2019-13), vem 
respeitosamente, solicitar esclarecer sobre a possibilidade de participação de empresas Administradoras 
de Benefícios, devidamente registradas como Operadoras de Saúde na Agência Nacional de Saúde- ANS, 
em conformidade com a RN ANS nº 196, de 14/07/2009, frisando que, no caso de possível participação, a 
rede credenciada a ser apresentada será de Operadora de Saúde contratada pela Administradora. 
 
Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada. 
 

 
 


