PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
CIRCULAR Nº 003

___________________________________________
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 a distribuição de vidas da empresa 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 2:
Licitante questiona:

“A empresa solicita envio de base de dados de rede credenciada em Excel e/ou informa layout
específico para envio?”
Resposta:
Não é determinada a forma de envio da base de dados da rede credenciada no Termo
de Referência, ficando a cargo do licitante vencedor a definição de forma de envio.
Esclarecimento 3:
Licitante solicita:

“Com foco em sustentabilidade, a Operadora disponibiliza a rede credenciada atualizada por
meio eletrônico, através do site da empresa. Desta forma, atende-se a expectativa do
PBGÁS?”
Resposta:
SIM, atende.
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Esclarecimento 4:
Licitante solicita:

“Nas localidades onde não há viabilidade de formação de rede, a empresa prevê contratação
de plano com tabela de reembolso pré-definida entre contratante e contratada? ”
Resposta:
Verificar o descrito no item 6 do Anexo 2 - Termo de Referência.
Esclarecimento 5:
Licitante solicita:

“Qual a operadora atual?”
Resposta:
Não dispomos de plano corporativo no momento
Esclarecimento 6:
Licitante solicita:

“No item 7.2 exige que a rede credenciada tenha 100 profissionais em João Pessoa e 15 em
Campina Grande? Questionamos se a rede credenciada abaixo satisfaz a exigência?”
Resposta:
A rede credenciada deve atender ao estabelecido no item 7 do Anexo 2 – Termo de
Referência.

João Pessoa/PB, 24 de junho de 2021.
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro
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