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02070.000017/2016-34
Número SEI:0718599

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP 70670350
Telefone: 061 2028.9166

Número do Processo: 02070.000017/2016-34
Despacho Interlocutório
Destinatário: Serviço de Licitações e Compras
Assunto: Edital de Credenciamento - Esclarecimentos à Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S.A.

Em atendimento ao Despacho Interlocutório SELIC 0717249, damos conhecimento do questionamento ora
impetrado, negando provimento e mantendo a decisão constante dos questionamentos anteriores.

Encaminhamos as respostas aos questionamentos contidos nos e-mails datados de 01/12/2016 da Aliança
Administradora de Benefícios de Saúde S.A., conforme abaixo:

Item I: Resposta: Em resposta ao item 1, esclarecemos que, a exigência em tela refere-se à maior
concentração de servidores em uma determinada região metropolitana, no caso Distrito Federal, com mais de quatrocentos
servidores, além disso, a medida visa oferecer uma alternativa mais econômica aos servidores na escolha da prestação de
assistência à saúde, tendo em vista o padrão remuneratório dos servidores, em especial dos técnicos administrativos recém
ingressados.

Item II: Resposta: A exigência constante do item 15.3 do Projeto Básico cumulada com o item 12.3 do
anexo II deve ser mantida de forma a atender as especificidades deste Instituto, na qual os servidores desenvolvem suas
atividades em unidades de conservação existentes em aproximadamente 10% do território brasileiro, com sede em
municípios longínquos e de baixo IDH, para garantir uma rede de atendimento satisfatória.

Assim, sendo, de acordo com o princípio da isonomia entre os participantes serão mantidas as exigências
constantes do Edital de Chamamento Público.

Brasília, 02 de dezembro de 2016

HELENA MACHADO CABRAL COIMBRA ARAUJO
Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas
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Em atendimento ao Despacho Interlocutório SELIC 0717249, encaminhamos as respostas aos questionamentos contidos nos
e-mails datados de 25/11/2016, da Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S.A.:Conhecimento do questionamento ora
impetrado, negando provimento e mantendo a decisão constante dos questionamentos anteriores, conforme abaixo:

Documento assinado eletronicamente por Helena Machado Cabral Coimbra Araujo, Coordenador(a) Geral, em
02/12/2016, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código
verificador 0718599 e o código CRC F316AABE.
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