






 

1 

 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 - Audiência para apresentação das diretrizes 

básicas e recebimento de questionamentos e sugestões, com vistas à realização 

de procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada em 

plano ou seguro privado de assistência à saúde. 

Em atendimento aos questionamentos, sugestões ou subsídios da empresa 

NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, representada pela Sra. TATIANE DE 

SOUZA LIMA , à AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017, realizada em 11 de janeiro de 

2018, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região vem disponibilizar as informações, 

referentes aos itens 1 a 05, a seguir listadas e identificadas como (TRT2): 

Respostas do TRT2: 

 

1- TRT2: Questionamento prejudicado, pois, uma vez consultado o setor 

competente da Administração, esse manifestou-se no sentido de que o regime de 

competência é o que melhor atende ao interesse deste Tribunal. 

 

2- TRT2: O TRT2 observará as condições da Lei Nº 8.666/93 para este assunto e 

outros aspectos da contratação. 

 

3- TRT2:  Após nova análise do referido item, informamos que o mesmo será 

suprimido do Termo de Referência. 

 

4- TRT2: Nos termos do item 1.10.3 do Termo de Referência, que trata dos critérios 

de reajuste do plano de saúde, a coparticipação, caso seja implantada, será 

considerada receita. 

 

5- TRT2:  Após nova análise dos itens 1.4, “b” e “c”, do Termo de Referência, 

informamos que os mesmos serão alterados, de modo que, nas hipóteses de demissão 

ou exoneração do titular do plano de saúde, este e seus respectivos dependentes e/ou 
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dependentes especiais serão excluídos e, consequentemente, impedidos de utilizar o 

benefício a partir da data da comunicação do evento à Contratada. 

 

São Paulo, 18 de janeiro de 2018. 

 

Comissão Gestora dos Planos de Assistência Médica e Odontológica do 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 - Audiência para apresentação das diretrizes 

básicas e recebimento de questionamentos e sugestões, com vistas à realização 

de procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada em 

plano ou seguro privado de assistência à saúde. 

Em atendimento ao questionamento, sugestão ou subsídio da empresa NOTREDAME 

INTERMÉDICA SAÚDE S/A, representada pelo Sr. RENATO YERVANT BADIGLIAN, à 

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017, realizada em 11 de janeiro de 2018, o Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região vem disponibilizar a informação referente ao item 1, 

a seguir listada e identificada como (TRT2): 

Respostas do TRT2: 

 

1- TRT2: No que se refere ao Acordo de Nível de Serviço especificado no Termo 

de Referência, a apuração de eventuais ocorrências será efetuada pelo gestor do 

contrato, respeitando-se a cobertura contratada. Na hipótese do exemplo constante do 

presente questionamento, a ocorrência não seria considerada descumprimento. 

 

São Paulo, 18 de janeiro de 2018. 

 

Comissão Gestora dos Planos de Assistência Médica e Odontológica do 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 

 

 

 

 


