PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
CIRCULAR Nº 005

___________________________________________
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:

“Venho por meio deste solicitar esclarecimento a respeito da proposta digital cadastrada no
sistema do comprasnet no tocante a descrição do serviço odontológico, visto que a
quantidade estimada está com valor 1 (um), sendo assim, o "valor unitário" e o "valor total"
da proposta obrigatoriamente, no nosso entendimento, devem se repetir, correto?
Peço esclarecimento para o valor que devemos ofertar como unitário e total, se é o valor por
vida, o valor mensal ou o valor global do contrato, isto é, o valor mensal multiplicado pelos
24 meses do contrato ?”
Resposta: No sistema do Comprasnet, a proposta deverá ser apresentada com valor único,
para 24 meses. Ou seja, o valor total (considerando todos os 193 usuários), para 24 meses.
Definido o vencedor, ele enviará a proposta com os valores unitários, em conformidade com
o Anexo K – Modelo da Proposta de Preços.

Esclarecimento 2:

“Atualmente o órgão possui plano odontológico? Em caso positivo:
• Qual Operadora e plano?
• Quanto tempo está vigente?
• Qual o valor per capita?
• Qual a sinistralidade dos últimos 12 meses?.
• Os beneficiários constantes no plano atual serão todos migrados para a nova contratada?”
Resposta: Não dispomos de plano corporativo no momento.
Esclarecimento 3:

Nas localidades onde não há viabilidade de formação de rede, o órgão prevê
obrigatoriedade de reembolso integral?
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Resposta: Verificar o descrito no item 6 do Termo de Referência.
Esclarecimento 4:

“O plano contará com coparticipação?”
Resposta: Plano sem coparticipação.
Esclarecimento 5:

“Qual o percentual de participação no pagamento do plano dos funcionários e dos
dependentes? Ou será não contributário?”
Resposta: Plano parcialmente contributário. 5% Empregados e 95% PBGÁS.
Esclarecimento 6:

“A licitação possui um valor de referência?”
Resposta: Embora o orçamento estimado da contratação conste no processo administrativo,
a PBGÁS trabalha com orçamento sigiloso, não disponibilizando no instrumento convocatório.

João Pessoa/PB, 20 de setembro de 2021.
ISABELA ASSIS GUEDES
Pregoeira
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