
Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020
Swellen Moura <licita@tassbrasil.com.br> 2 de abril de 2020 18:52
Para: cpl.docas@gmail.com
Cc: licita@tassbrasil.com.br

À

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 20197104

 

A TASS BRASIL INTERNATIONAL CONSULTORIA E GERÊNCIA DE RISCOS DE SEGUROS, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.115.335/0001-20, com sede na Capital Federal do Brasil, telefone
(61)3321-6000, e-mail licita@tassbrasil.com.br, por seu analista de seguros infra assinado, vem respeitosamente à
presença de Vossas Senhorias, a fim de solicitar o devido PEDIDO DE ESCLARECIMENTO sobre disposição
contida no ato de convocação epigrafada, conforme adiante se especifica:

 

1. Favor informar a distribuição de vidas do órgão por localidade e UF, considerando endereço residencial do
beneficiário. (Essa informação é essencial para análise de suficiência de rede).

2. Qual Operadora atual?
3. Há quanto tempo o contrato está vigente?
4. Qual o valor da última fatura e quantos beneficiários ativos atualmente em cada Plano?
5. Haverá migração das vidas?
6. A Adesão ao plano é compulsória ou facultativa?
7. O plano será pago 100% pelo Docas? Se não, qual o % de participação do beneficiário no plano?
8. O plano é extensível para os dependentes? O plano dos dependentes é pago 100% pelo titular?
9. Por favor enviar relatório de sinistralidade do Plano Odontológico separado por plano dos últimos 12 meses,

contendo: mês, n° de beneficiários, faturamento e sinistro - mês a mês.
10. Favor informar quantidade de vidas separada por #titulares, #dependentes e #agregados.
11. Com foco em sustentabilidade, a Empresa disponibiliza a Carteirinha, rede credenciada atualizada e manual

por meio eletrônico, através do Portal. Desta forma atende as expectativas do órgão?
12. Sobre o item 10.10.2 do Edital, a capacidade financeira, pode ser mensurada através do Patrimônio Líquido,

ainda que estes elementos sejam examinados isoladamente, ou seja, o não atendimento aos índices
contábeis exigidos não indicam a inidoneidade financeira do licitante desde que o Patrimônio Líquido garanta
o adimplemento contratual.

A redação do disposto no artigo 31, § 1º, da Lei 8.666/93, refere-se aos índices contábeis que podem ser
exigidos no Edital para aferir a qualificação econômico-financeira, limitando-se à “demonstração da
capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá de assumir caso lhe seja
adjudicado o contrato”.

Nesse pensamento, o §2º possibilita que a Administração avalie a capacidade econômico-financeira do
licitante através do Capital Social ou Patrimônio Líquido:

“§2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá
estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de
patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado
objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de
garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.”

Diante do exposto, torna-se irrelevante tais índices por tratar-se de empresas que possuem patrimônio
líquido compatíveis com o objeto licitado e capacidade técnica atestada pela ANS.

 

mailto:licita@tassbrasil.com.br


13. Verificamos no item 14.1 do Anexo I a exigência abaixo:

“w) Manter estrutura de atendimento em Fortaleza – CE e/ou região metropolitana, para fiel
cumprimento do Contrato, principalmente no que diz respeito ao atendimento imediato das
solicitações da fiscalização da CONTRATANTE e atendimento dos beneficiários do plano
odontológico;

y) Caso a CONTRATADA não possua instalações em Fortaleza – CE e/ou região
metropolitana, deverá apresentar declaração de instalação, no sentido de que estará
instalada na localidade em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato;”

 

Entretanto, tal exigência restringe a participação, contrariando o previsto no Art. 3º, parágrafo 1º,
inciso I da lei nº 8.666/93

“§ 1o É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos
§§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no8.248, de 23 de outubro de 1991;”

 

O atendimento por parte da Operadora independem de sua localização e todas as tratativas são
feitas através de 0800 ou e-mail. Tal preferência por filial/escritório local é irrelevante para a
execução do objeto. Solicitamos à este estimado Órgão que o item seja retificado.

 

A exigência de escritório próprio da Operadora em Fortaleza-Ceará e/ou Região Metropolitana, se
mostra desarrazoada, considerando que a licitação é nacional, e que a maioria das Operadoras
registradas e autorizadas pela ANS, podem operar em todo território nacional. Entretanto, podem
não dispor de filial em determinados estados, como no caso em tela, o que por si só não
representará qualquer falha na prestação dos serviços, vez que conforme exigência editalícia as
Operadoras deverão ter atendimento via 0800, portanto, não haverá qualquer prejuízo para à
Administração a sua exclusão.

 

 

 Por fim, reputando o esclarecimento solicitado como de substancial importância para o correto desenvolvimento de
nossa apreciação e participação no certame e estando em conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, pedimos que seja prestado dentro do prazo máximo de 2 dias, a
contar do seu recebimento.

 

 

Atenciosamente,

 

Swellen Moura

TASSB R A S I L |������������� ����. �� �������
GELIC/CONEG -  Gerência de Licitações e Negócios Governamentais

Tel.: 55 (61) 3044-0621

Licita@tassbrasil.com.br

Pense bem antes de Imprimir
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Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020
Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 7 de abril de 2020 17:05
Para: Swellen Moura <licita@tassbrasil.com.br>
Cc: licita@tassbrasil.com.br

PROCESSO: 20197104            

PREGAO ELETRÔNICO Nº 011/2020
ASSUNTO: Esclarecimentos

INTERESSADO(A): TASS BRASIL INTERNATIONAL CONSULTORIA E GERÊNCIA DE RISCOS
DE SEGUROS.

 

 

Trata o presente do pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº
011/2020, que tem como objeto a Contratação de Pessoa Jurídica especializada para fornecimento de
assistência à saúde odontológica, através de plano privado, na modalidade de contrato como operadora
de plano de assistência à saúde odontológica, na modalidade de contratação coletiva por adesão, custo
per capita (faixa etária única), solicitado por TASS BRASIL INTERNATIONAL CONSULTORIA E
GERÊNCIA DE RISCOS DE SEGUROS, nos termos apresentados no expediente do processo em
epigrafe.

 

1.      DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
 

Nos termos do item 24.2
[1]

 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 011/2020, em
consonância com o disposto no art. 82 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da

Companhia Docas do Ceará
[2]

 é assegurado que qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar
esclarecimentos acerca da licitação, no prazo estabelecido, qual seja de até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para a realização da sessão pública do pregão.

O citado pedido de esclarecimento foi enviado ao e-mail da CODCOL/CPL às 18h53min, do
dia 02 de abril de 2020, isto é, fora do horário de expediente da CDC. Não obstante a isto, conhecemos o
ato no dia 03 de abril de 2020, contando a partir daí o prazo regimental.

Dito isto, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimentos realizado pela
peticionante.

  
 2.      DA SOLICITAÇÃO

 
 A peticionante solicita os seguintes esclarecimentos:

 
 

1.    Favor informar a distribuição de vidas do órgão por localidade e UF, considerando endereço
residencial do beneficiário. (Essa informação é essencial para análise de suficiência de rede).



 
Resposta: A Coordenadoria de Recursos Humanos desta Companhia não possui os dados de
maneira condensada. No entanto, a grande maioria dos empregados moram em Fortaleza ou região
metropolitana.
 
2.    Qual Operadora atual?

 
Resposta: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
 
3.    Há quanto tempo o contrato está vigente?
 
Resposta: Desde de março de 2015
 
4.    Qual o valor da última fatura e quantos beneficiários ativos atualmente em cada Plano?
 
Resposta: R$ 1.420,54 (um mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos),
referente aos empregados, dependentes e agregados.
 
5.    Haverá migração das vidas?
 
Resposta: É discricionário ao empregado permanecer no plano.
 
6.    A Adesão ao plano é compulsória ou facultativa?
 
Resposta: Facultativa.
 
7.    O plano será pago 100% pelo Docas? Se não, qual o % de participação do beneficiário no
plano?
 
Resposta: O plano dos empregados e seus dependentes são pagos 100% pela Companhia Docas do
Ceará, já os agregados são custeados integralmente pelos empregados.
 
8.    O plano é extensível para os dependentes? O plano dos dependentes é pago 100% pelo titular?
 
Reposta: Sim. O plano dos dependentes é custeado pela Companhia Docas do Ceará, conforme
informado no item anterior.
 
9.    Por favor enviar relatório de sinistralidade do Plano Odontológico separado por plano dos
últimos 12 meses, contendo: mês, n° de beneficiários, faturamento e sinistro - mês a mês.
 
Reposta: ARQUIVO ANEXO

 
10.                       Favor informar quantidade de vidas separada por #titulares, #dependentes e
#agregados.
 

Reposta: planilha informada nos autos do processo, junto a Solicitação de Serviço (em anexo).
 
11.                       Com foco em sustentabilidade, a Empresa disponibiliza a Carteirinha, rede
credenciada atualizada e manual por meio eletrônico, através do Portal. Desta forma atende as
expectativas do órgão?
 
Resposta: Sim.

 
12.                       Verificamos no item 14.1 do Anexo I a exigência abaixo:
 



“w) Manter estrutura de atendimento em Fortaleza – CE e/ou região metropolitana, para fiel
cumprimento do Contrato, principalmente no que diz respeito ao atendimento imediato das
solicitações da fiscalização da CONTRATANTE e atendimento dos beneficiários do plano
odontológico;
 
y) Caso a CONTRATADA não possua instalações em Fortaleza – CE e/ou região metropolitana,
deverá apresentar declaração de instalação, no sentido de que estará instalada na localidade em
até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato;”
 
Entretanto, tal exigência restringe a participação, contrariando o previsto no Art. 3º, parágrafo 1º,
inciso I da lei nº 8.666/93
 
“§ 1o É vedado aos agentes públicos:
 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei
no8.248, de 23 de outubro de 1991;”
 
O atendimento por parte da Operadora independem de sua localização e todas as tratativas são
feitas através de 0800 ou e-mail. Tal preferência por filial/escritório local é irrelevante para a
execução do objeto. Solicitamos à este estimado Órgão que o item seja retificado.
 
A exigência de escritório próprio da Operadora em Fortaleza-Ceará e/ou Região Metropolitana, se
mostra desarrazoada, considerando que a licitação é nacional, e que a maioria das Operadoras
registradas e autorizadas pela ANS, podem operar em todo território nacional. Entretanto, podem
não dispor de filial em determinados estados, como no caso em tela, o que por si só não
representará qualquer falha na prestação dos serviços, vez que conforme exigência editalícia as
Operadoras deverão ter atendimento via 0800, portanto, não haverá qualquer prejuízo para à
Administração a sua exclusão.
 
Resposta: A contratada deverá obedecer às disposições contidas nas alíneas “Y” e “Z”,
item 16.1, do Edital e “W” e “Y”, do ANEXO I – Termo de Referência.

 
Dito isto e, de acordo com as disposições dos subitens 24.2 e 24.2.1 do Edital em referência e

parágrafo único do art. 82, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDC, damos ciência ao
peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação deste no sítio eletrônico da Companhia
Docas do Ceará e sítio do Licitacoes-e, bem como a continuidade dos trâmites relativos ao procedimento
licitatório.

 
 
 
Respeitosamente,
 
 

Wandebergue Paulino de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

 

 



[1]
 24.2.    Até o 5° (quinto) dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica

poderá solicitar esclarecimentos acerca do Pregão, que deverão ser respondidos pelo Pregoeiro em até 3 (três) dias úteis
contados da interposição.
 
[2]

 Art. 82. Até o 5° (quinto) dia útil anterior à data fixada para a entrega dos envelopes, qualquer pessoa física ou jurídica
poderá solicitar esclarecimentos acerca da licitação, que deverão ser respondidos pelo agente de licitação em até 3 (três) dias
úteis contados da interposição.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

sinistralidade 2020.pdf
54K

QUANTITATIVO POR FAIXA.pdf
172K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=23fb306044&view=att&th=171563fa5fb0374e&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k8qc266k0&safe=1&zw
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EXTRATO PORMENORIZADO DE CÁLCULO DE REAJUSTE DE CONTRATO COLETIVO

Empresa: COMPANHIA DOCAS DO CEARA

Contrato: 02336

CNPJ 7223670000116

Mês Aniversário: fev/20

REAJUSTE CALCULADO
Em atendimento à Resolução Normativa ANS nº 389/2015, seguem os critérios técnicos e a demonstração da memória de cálculo do reajuste.

CRITÉRIOS TÉCNICOS

DEMONSTRAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Faturamento 1.761.761,42

Custo Assistencial 1.058.356,29

Sinistralidade Observada 60,07%

Sinistralidade Meta 70,00%

Período Observado: (out/2018 a set/2019)

Escolha da inflação, a maior entre os índices abaixo.

Reaj. Ind. ANS 7,35% (2019-2020)

IGP-M 3,37% (out/2018 a set/2019)

Inflação Utilizada 7,35%

Alterações no risco assistencial 

Não se aplica

Reajuste Calculado 7,35%

Para fins de apuração do índice de reajuste de será aplicada a metodologia a seger:

1. O valor da contraprestação pecuniária e a tabela de preços para novas adesões serão reajustadas anualmente, de acordo com a variação anual do IGPM

(Índice Geral de Preços de Mercado), da Fundação Getúlio Vargas OU o último índice divulgado pela ANS para planos individuais/familiares, o que for maior.

2. Caso seja verificado o desequilíbrio econômico-atuarial do contrato, será aplicado, além do reajuste previsto no item 1, o reajuste por sinistralidade nos

termos dos itens 3 e 4, de forma complementar ao primeiro e na mesma data, a fim de garantir a anualidade dos reajustes.

3. O desequilíbrio econômico-atuarial é constatado quando o nível de sinistralidade do contrato, ultrapassar a meta de sinistralidade, cuja base é a proporção

entre as despesas assistenciais e a receitas direta do contrato, apuradas no período de 12 meses consecutivos, anteriores à data base de aniversário do

contrato. Neste caso, para o cálculo do percentual de reajuste, será aplicada a seguinte fórmula:

R = (S/Sm) - 1

Onde: S - Sinistralidade do contrato apurada no período (12 meses); e 

           Sm - Meta de Sinistralidade prevista no contrato, na proposta comercial ou no Convênio.

4. Caso seja constatado desequilíbrio econômico-atuarial resultante de alterações no risco assistencial provenientes do aumento do ROL de Procedimentos

Obrigatórios publicado pela ANS, das alterações na legislação que incorram em aumento de custos, das alterações na rede de prestadores e das elevações de

custos oriundos de decisões do Judiciário, este contrato será reajustado conforme a metodologia prevista na PROPOSTA OU CONVÊNIO, sem prejuízo dos

reajustes previstos nos itens 1 e 3.

Códigos considerados: 018IX, 02336, 03844, 05621

Canal de Atendimento: duvidas@hapvida.com.br Página 1 de 1



 
 
 
 

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 

 

1 

 

 

 
 
 

FAIXA 
ETÁRIA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

TITULAR  DEPENDENTE  AGREGADO 

  GÊNERO    M F M F M F MASCULINO FEMININO 

00 a 18 
  

0 0 13 11 2 0 15 11 

19 a 43 
  

5 12 18 22            6 
 

         16     
 

29 50 

44 a 58   21 0 1 21 1 2 23 23 

59 ou mais  
  

51 3 3 33 2 1 56 37 

TOTAL  
  

77 15 35 87 11 19 123 121 

TOTAL  
  

92 122 30 244 

 

 
*O quantitativo poderá sofrer alterações. 
 
*acresce nesse quantitativo o percentual de 5% para possíveis novas adesões. 

 
 

 


