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OBJETO: Contratação de prestação de serviços de assistência odontológica empresarial para 
a PBGÁS, conforme especificações técnicas detalhadas no Anexo 2 – Termo de 
Referência. 
 

 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento 
do edital, conforme item 3 do Edital: 
 
 
Esclarecimento 1:  

Licitante questiona:   

“Qual é a Operadora atual?” 

Resposta:  

 Não dispomos de plano corporativo no momento. 
 

Esclarecimento 2:  

Licitante questiona:   

“Tempo de contrato vigente?”  

Resposta:  

 Não dispomos de plano corporativo no momento, portanto, não há como 
responder ao questionamento. 

  
Esclarecimento 3:  

Licitante questiona:   

“Cobertura do plano atual? ” 

Resposta:  

Não dispomos de plano corporativo no momento, portanto, não há como 
responder ao questionamento. 

 
Esclarecimento 4:  

Licitante questiona:   

“Quantidade de vidas ativas no plano atual?” 

Resposta:  

Não dispomos de plano corporativo no momento, portanto, não há como 
responder ao questionamento. 
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Esclarecimento 5:  

Licitante questiona:   

“A Migração será automática?” 

Resposta:  

Não dispomos de plano corporativo no momento, portanto, não há plano para 
“migrar”. A implantação será realizada após homologação do processo, assinatura e registro 
de contrato. 

 
Esclarecimento 6:  

Licitante questiona:   

“Qual o custo atual?” 

Resposta:  

Não dispomos de plano corporativo no momento, portanto, não há como 
responder ao questionamento. 

 
Esclarecimento 7:  

Licitante questiona:   

“Qual o valor estimado para essa contratação?” 

Resposta:  

Por se tratar da modalidade Pregão, onde há possibilidade de disputa de lances e 
negociação com o arrematante do certame, a PBGÁS opta por NÃO DIVULGAR OS 
VALORES DE REFERÊNCIA para o certame. 

 
Esclarecimento 8:  

Licitante questiona:   

“Relatório de sinistralidade dos últimos 12 meses, separado por n° de vidas, sinistro e 
prêmio?” 

Resposta:  

Não dispomos de plano corporativo no momento, portanto, não há como 
responder ao questionamento. 
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Esclarecimento 9:  

Licitante questiona:   

“A forma de adesão ao plano é compulsória ou facultativa?” 

Resposta:  

A forma de adesão é FACULTATIVA.  
 

Esclarecimento 10:  

Licitante questiona:   

“No caso de ser solicitado reembolso, é informada a tabela, ou deve ser proposta pela 
operadora?” 

Resposta:  

Verificar o descrito no item 6 do Termo de Referência. 
 

Esclarecimento 11:  

Licitante questiona:   

“Possui co-participação? Em caso positivo, qual o percentual e especialidades/procedimentos”  

Resposta:  

O plano NÃO POSSUI CO-PARTICIPAÇÃO. 
 

Esclarecimento 12:  

Licitante questiona:   

“Há percentual de contribuição do beneficiário? Se sim, qual será o percentual? “ 

Resposta:  

O nosso plano é contributário, sendo 95% PBGÁS e 5% empregado. 
 

Esclarecimento 13:  

Licitante questiona:   

“Necessidade de envio de carteirinha? Caso positivo, pode ser de forma digital?” 

Resposta:  

SIM, há necessidade de envio de carteira física e disponibilização em forma digital. 
 

Esclarecimento 14:  

Licitante questiona:   

“Indicação de quais procedimentos deverão ter co-participação. ” 
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Resposta:  

O plano NÃO POSSUI CO-PARTICIPAÇÃO. 
 

Esclarecimento 15:  

Licitante questiona:   

“Qual a distribuição de vidas por localidade e UF, considerando endereço residencial do 
beneficiário? (Essa informação é essencial para análise de suficiência de rede). ” 

Resposta:  

Verificar o descrito no item 7 do Anexo 2 - Termo de Referência. 
 

Esclarecimento 16:  

Licitante questiona:   

“Nas localidades onde não há viabilidade de formação de rede, o produto prevê 
obrigatoriedade de reembolso integral?” 

Resposta:  

Verificar o descrito no item 6 do Anexo 2 - Termo de Referência. 
 

Esclarecimento 17:  

Licitante questiona e solicita:   

“Nas localidades onde não há viabilidade de formação de rede, o órgão prevê contratação de 
plano com tabela de reembolso pré-definida?  ” 

Resposta:  

Verificar o descrito no item 6 do Anexo 2 - Termo de Referência. 
 

Esclarecimento 18:  

Licitante questiona:   

“Será exigido / obrigatório o envio do guia da Rede credenciada? Caso positivo poderá ser 
via digital? ” 

Resposta:  

A comprovação da rede credenciada é necessária, para fins de confirmação do número 
mínimo de profissionais solicitado no item 7 do Termo de Referência. A comprovação poderá 
ser feita em meio digital, desde que o documento seja autenticado eletronicamente ou seja 
possível a identificação de sua veracidade por meios digitais. 
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Esclarecimento 19:  

Licitante questiona:   

“Qual o prazo requerido para Autorizações de Tratamentos?” 

Resposta:  

 De acordo com o estabelecido pela ANS. 
 

 

 

 

João Pessoa/PB, 14 de junho de 2021.  
 
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


