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Planos de Saúde I Processo Licitatório

Objeto

Prestação de serviços de operação e gerenciamento de planos de assistência
médica e hospitalar ou seguro privado de assistência à saúde no âmbito nacional.

Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico.

Prazo Contratual: 30 meses (jan/2019 a jun/2021).

Disponibilização do Edital: 22/09 à 15/10 (jornais de grande circulação, D.O.E. e
site SABESP.

Sessão Pública do Pregão: 16/10.

O Edital será apresentado para aprovação na reunião de Diretoria Colegiada 
da Sabesp em 19/09 e no Conselho de Administração em 20/09.



Planos de Saúde I Julgamento das propostas

• Em 15/10 (véspera da sessão pública do pregão) as operadoras interessadas realizarão o
cadastramento da “pré-proposta” no site da SABESP.

• Na sessão pública do pregão, a classificação da proposta que passará para a fase de
habilitação será do Licitante que for o detentor da oferta de menor valor da Taxa de
Administração per capita (em reais).

• A primeira classificada será levada a uma prova de conceito composta por dois exercícios de
processamento assistencial/financeiro. Estes exercícios possuem caráter eliminatório, de
forma que, caso a primeira classificada não obtenha o resultado aceitável, será chamada a
segunda classificada do certame e assim sucessivamente.

• O referido processamento tem por objetivo estimar os desembolsos, validar a redução de
custos assistenciais e administrativos e controlar as despesas futuras.

O critério de julgamento da proposta será pelo Menor Preço da Taxa de Administração



Planos de Saúde I Prova de Conceito

Exercício 1: Teste amostral de prestadores vs procedimentos:

 Apuração dos custos de sete eventos previamente selecionados pela SABESP, com base na
experiência da carteira SABESPREV, em catorze hospitais na cidade de São Paulo, obrigatórios
pelo Termo de Referência;

 Destes eventos, quatro serão igualitários para todos hospitais, sendo: Consulta eletiva, Consulta
em pronto-socorro, Diária de Apartamento Simples e Diária de UTI.

 Os outros três procedimentos serão de caráter cirúrgico, variável de acordo com cada hospital,
como Cateterismo, Apendicectomia e Pacote de parto cesariana.

Exercício 2: Processamento mensal – Carteira Sabesprev:

 Apuração dos valores de 100% das contas assistenciais, de maneira analítica por meio de planilha
eletrônica da atual operadora (SABESPREV), referente ao pagamento do mês de julho/2018;

 A operadora deverá informar sua experiência de custos com base nas variáveis informadas, como
evento, prestador, regime de atendimento entre outros;



Planos de Saúde I Qualificação Técnica

 Relatório de operadoras (Oficial ANS) emitido na data de início da fase de habilitação:

• Número de registro ANS, situação da autorização de funcionamento, modalidade,

segmentação assistencial, dados dos administradores, dados do(s) responsável(is) pela

Área Técnica de Saúde e dados dos Regimes Especiais em que a operadora tenha sido

enquadrada.

 Relatório de planos (Oficial ANS) emitido na data de início da fase de habilitação:

• Via original impressa, carimbada e assinada pelo seu representante legal, destacando a

relação de planos ativos que serão objeto de fornecimento de atestado de capacidade

técnica.

 Atestados de capacidade técnica (Requisito mínimo de 22.000 vidas):

• Fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a operadora

fornecido satisfatoriamente serviços compatíveis e pertinentes com o objeto, atestando o

bom desempenho e cumprimento a contento das obrigações contratuais.



Planos de Saúde I Cronograma

ETAPAS RESPONSÁVEL PERÍODO

Elaboração do Termo de Referência CH e Sabesprev 25 à 13/07

Reunião de Diretoria RD 17/07

Reunião do Conselho de Administração CA 19/07

Reunião com a Comissão de Saúde CH 19/07

Reunião com Superintendentes (P, C, F, M, R e T) e Assessores de 

Diretoria e Informativo aos Empregados
Diretorias/CH e PC 19/07

Publicação da Consulta Pública CS 23 e 24/07

Consulta Pública presencial (15 dias úteis após a publicação) CH e CS 14/08

Adequação do Termo de Referência CH 15 à 17/08

Valoração de preços TEV 20 à 31/08

Elaboração do Pacote CH 03 à 04/09

Elaboração do Edital CS 05 à 12/09

Validação pela Unidade Requisitante CH 13/09

Parecer Jurídico e Financeiro CJ e FF 14 à 18/09

Aprovação em RD (reunião semanal) C 19/09

Aprovação Conselho de Administração (reunião mensal) C 20/09

Publicação do Edital CS 21 e 22/09

Sessão Pública do Pregão (15 dias úteis após a publicação do Edital) CS 16/10

Prova de Conceito Sabesp e Contratada 17 a 21/10

Assinatura do Contrato e Emissão da A.S. Sabesp e Contratada 24 e 25/10

Implantação dos Serviços Sabesp e Contratada 29/10 à 30/12

Início da utilização dos novos planos pelos Beneficiários Beneficiários 01/01/2019



OBRIGADO

DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

OBRIGADO


