
                                 EDITAL Nº 186/2019, DE 19 DE JULHO DE 2019 
RETIFICA O EDITAL Nº 175/2019 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2019  

         
 
  MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito  Municipal de Ivoti, no uso 
de suas atribuições legais, torna público que o  Edital  nº 175/2019 – Chamamento 
Público nº 4/2019  fica retificado,  nos seguintes termos: 
 
1.O subitem 2.1.2, do edital,  bem como do Anexo I, Termo de Referência passa a ter 
a seguinte redação: 
“2.1.2. Cobertura regional Vale dos Sinos, consultas, exames, procedimentos ambulatoriais, 
internação clínica em hospital próprio ou credenciado, coberturas previstas no rol de 
procedimentos publicado pela agência nacional de saúde suplementar (ANS) e suas 
atualizações.” 
 

2. O subitem 2.1.4. do Edital, bem como do Anexo I, Termo de Referência passa a ter 
a seguinte redação: 
“2.1.4. Serviço de assistência domiciliar de acordo com o rol de procedimentos da ANS em sua 
cobertura mínima obrigatória vigente, com concessão, ao beneficiário, dos materiais para 
cuidados com colostomias, as sondas urinárias de demora e as terapias oncológicas por via 
oral, todas com cobertura estrita ao que versa o referido Rol, sendo passíveis de análise técnica 
prévia  e de embasamento para inclusão ou exclusão de cobertura em total acordo com a 
cobertura mínima regulatória. O serviço de assistência domiciliar exclui de toda e qualquer 
maneira o atendimento pessoal por qualquer profissional de saúde (médico, enfermeiro, técnico 
em enfermagem, fisioterapia, etc...) bem como a realização de serviços pontuais em caráter 
domiciliar, tais como, mas não excluindo todos os demais, curativos, assistência ventilatória 
meânica, “home care”, etc.” 
 
3. O subitem nº 2.1.9  do Edital, bem como do Anexo I, Termo de Referência passa a 
ter a seguinte redação: 
“2.1.9 Carências: não haverá carências, pré-existência ou cobertura parcial temporária a 
cumprir, desde que a inclusão do beneficiário ocorra em até 30(trinta) dias da contratação do 
plano ou vinculação a pessoa jurídica contratante, sendo que o beneficiário após esse prazo, 
sujeitar-se-á às carências nos limites dos prazos legais.” 
 
4.  O subitem nº 2.2.6  do Edital, bem como do Anexo I, Termo de Referência passa a 
ter a seguinte redação: 
“2.2.6 Carências: não haverá carências, pré-existência ou cobertura parcial temporária a 
cumprir, desde que a inclusão do beneficiário ocorra em até 30(trinta) dias da contratação do 
plano ou vinculação a pessoa jurídica contratante, sendo que o beneficiário após esse prazo, 
sujeitar-se-á às carências nos limites dos prazos legais.” 
 
5. A alínea “b” do item 6.3.4 – Qualificação Técnica, passa a ter a seguinte redação: 
„b) Comprovação de experiência anterior através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, para a(s) qual(is) o responsável técnico da licitante 
esteja prestando ou prestou serviços compatíveis com o objeto deste credenciamento, em 
característica, quantidade e prazo que permitam o ajuizamento da capacidade de atendimento. 



O(s) atestado(s) deverá(ão) conter o registro no Conselho Regional de Medicina – CRM. O 
Responsável Técnico deverá comprovar o vinculo através de documento hábil com a empresa.” 
 
6. Em razão das alterações acima, a data para o credenciamento incial fica 
transferida do dia 23 de julho de 2019 até o dia 21 de agosto de 2019. 
  
7. Todas as demais cláusulas e condições do Edital e anexos não referidos nesta 
retificação ficam inalteradas.  
   
  Ivoti,  19 de julho de 2019. 
 
 
 
 
             MARTIN CESAR KALKMANN 
                   Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


