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À 

Companhia Docas Ceará - CDC 

        

Pregão Eletrônico: Nº 011/2020 

Data da Licitação: 29/04/2020 às 08:30 

 

 

 

 

Objeto: O presente Pregão 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), conforme Termo de 

Referência e demais condições deste Edital e seus Anexos. 

 

 

Prezados Senhores,  

 

 A UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A., com sede na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 346, Bairro Cerqueira César, São 

Paulo/SP, CEP 01410-901, inscrita no CNPJ sob o nº 10.414.182/0001-09, interessada em participar deste processo licitatório, 

vem à presença de V.Sas., solicitar ESCLARECIMENTOS  sobre as disposições contidas no ato de convocação epigrafado, conforme 

adiante se especifica:  

  

PERGUNTA 01: Em virtude das recomendações do Governo do Estado de São Paulo para as medidas de prevenção ao contágio 

do COVID-19, cumpre esclarecer que em cumprimento ao Decreto Estadual nº 64.953 de 27/04/2020, a Junta Comercial do 

Estado de São Paulo - JUCESP comunicou a suspensão dos atendimentos realizados de forma presencial, assim evitando a 

propagação da doença. Diante do exposto, para documentos já registrados mas cuja validade foi expirada no decorrer da vigência 

do decreto supracitado, este órgão está ciente e de acordo, em aceitar documento (estatuto, ata, entre outros) sem o registro 

na Junta Comercial,  Ficando a licitante obrigada a enviar posteriormente o arquivo registrado após a normalização do 

atendimento. Segue anexo o comunicado da Jucesp a respeito da suspensão.   

    

São Paulo, 17 de abril de 2020. 

 

Atenciosamente, 
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PROCESSO: 20197104.          

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020. 

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimentos. 

INTERESSADO (A): UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A. 

 

 

Trata o presente da Resposta ao 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),  conforme Termo de Referência e demais condições 

deste Edital e seus Anexos.”., solicitado, por e-mail, pela empresa UNIMED SAÚDE E 

ODONTO S.A (CNPJ nº10.414.182/0001-09)., nos termos a seguir: 

  

1.      DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE 

  

Nos termos do item 24. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E 

IMPUGNAÇÃO, subitem 24.21 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 011/2020, 

em consonância com o disposto no art. 822 do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos (RILC) da Companhia Docas do Ceará 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. 

Com efeito, observa-se a tempestividade do Pedido de Esclarecimentos 

realizado pela peticionante, no dia 06 de maio de 2020, encaminhado ao e-mail do Setor 

de Licitações. Neste sentido, reconheço o requerimento de esclarecimento realizado pela 

                                                           
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. 

http://www.docasdoceara.com.br/
mailto:cpl.docas@gmail.com
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empresa UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A referente ao edital de licitação – Pregão 

Eletrônico nº011/2020 – Processo:20197104 – Licitacoes-e 809508. 

   

  

2.      DO REQUERIMENTO 

  

 A peticionante requer os seguintes esclarecimentos: 

 

1. A UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A., com sede na Alameda Ministro 

Rocha Azevedo, nº 346, Bairro Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 

01410-901, inscrita no CNPJ sob o nº 10.414.182/0001-09, interessada em 

participar deste processo licitatório, vem à presença de V.Sas., solicitar 

ESCLARECIMENTOS sobre as disposições contidas no ato de 

convocação epigrafado, conforme adiante se especifica:  

PERGUNTA 01: Em virtude das recomendações do Governo do Estado 

de São Paulo para as medidas de prevenção ao contágio do COVID-19, 

cumpre esclarecer que em cumprimento ao Decreto Estadual nº 64.953 de 

27/04/2020, a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP 

comunicou a suspensão dos atendimentos realizados de forma presencial, 

assim evitando a propagação da doença. Diante do exposto, para 

documentos já registrados mas cuja validade foi expirada no decorrer da 

vigência do decreto supracitado, este órgão está ciente e de acordo, em 

aceitar documento (estatuto, ata, entre outros) sem o registro na Junta 

Comercial, Ficando a licitante obrigada a enviar posteriormente o arquivo 

registrado após a normalização do atendimento. Segue anexo o 

comunicado da Jucesp a respeito da suspensão. 

 

2. DA RESPOSTA 

 

Em atenção ao esclarecimento acima suscitado e encaminhado a esta 

Coordenação de Contratos e Licitações - CODCOL/CPL, passamos a esclarecer:  

2.1. DO COMUNICADO DA JUCESP ACOSTADO NO PEDIDO: 

 

http://www.docasdoceara.com.br/
mailto:cpl.docas@gmail.com
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Inicialmente, quanto ao Comunicado da Jucesp observa-se que, a suspensão 

do atendimento presencial na Junta Comercial do Estado de São Paulo será até o dia 

10/05/2020, conforme documento enviado, em anexo, ao Pedido de Esclarecimento. 

  

É importante elucidar que, conforme publicação no Diário Oficial da União, a 

nova data de abertura das propostas está marcada para o dia: 22/05/2020, às 

08h:30min (horário de Brasília), bem como a Data do Pregão e horário de disputa: 

22/05/2020 às 09:00 min (horário de Brasília).  

 

Vislumbra-se, portanto, um lapso temporal de nove dias úteis em relação a 

data de abertura das propostas. Com efeito, considerando-se o lapso temporal entre a 

retomada de atendimento presencial da Jucesp e a data de abertura das propostas e, ainda, 

partindo-se do entendimento que a Jucesp, conforme aviso, encerrará a suspensão do 

atendimento presencial no dia 10/05/2020, verifica-se, desta maneira, a possibilidade de 

saneamento referente a vício constante na documentação da empresa peticionante, ao 

tempo da sessão. 

Cumpre, ainda, consignar que tendo em vista as datas publicadas referentes a 

este certame – Pregão Eletrônico nº011/2020 (licitacoes-e 809508) é facultado a qualquer 

pessoa física ou jurídica solicitar esclarecimentos acerca do pregão, em questão, 

conforme preconiza o item 24. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E 

IMPUGNAÇÃO, subitem 24.2 do Edital, com escopo de sanar qualquer questionamento 

que, ainda, se fizer necessário.  

Mediante o exposto e, com fulcro nas 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, 

 

 

Roberta Siebra de Pontes 

Pregoeira da Companhia Docas do Ceará – CDC 

http://www.docasdoceara.com.br/
mailto:cpl.docas@gmail.com
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Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 011/2020
2 mensagens

Vanessa Vieira da Silva <vanessa.silva2@segurosunimed.com.br> 6 de maio de 2020 15:48
Para: Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

A UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A., com sede na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 346, Bairro Cerqueira
César, São Paulo/SP, CEP 01410-901, inscrita no CNPJ sob o nº 10.414.182/0001-09, interessada em participar deste
processo licitatório, vem à presença de V.Sas., solicitar ESCLARECIMENTOS  sobre as disposições contidas no ato de
convocação epigrafado, conforme anexo. 

Peço a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail. 

Atenciosamente, 

Vanessa Vieira da Silva    
Área Técnica- Unidade de Licitações      
Fone: 11-3265-9452
Cel: 11-98607-3099

vanessa.silva2@segurosunimed.com.br

2 anexos

Pedido de Esclarecimentos 2.pdf
132K

COMUNICADO JUCESP 03.pdf
160K

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 8 de maio de 2020 13:22
Rascunho para: Vanessa Vieira da Silva <vanessa.silva2@segurosunimed.com.br>

Boa tarde,

Com fulcro nas 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, segue em anexo resposta ao
Pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº011/2020.

Assim, 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.

mailto:vanessa.silva2@segurosunimed.com.br
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Respeitosamente,
 

 
Roberta Siebra de Pontes

Pregoeira da Companhia Docas do Ceará – CDC
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Resposta ao Pedido de Esclarecimentos PE 011_2020 _objeto_fornecimento de assistência à saúde
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