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PREGAO ELETRÔNICO Nº 011/2020
ASSUNTO: Esclarecimentos

INTERESSADO(A): ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

 

 

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 ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA, 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.

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimentos realizado pela
peticionante, no dia 13 de abril de 2020, encaminhado ao e-mail do Setor de Licitações. Neste sentido,
reconheço o requerimento de esclarecimento feito ao edital de licitação.

  
 2.      DA SOLICITAÇÃO

 
 A peticionante solicita os seguintes esclarecimentos:

 
 

1.      O item 16.1, alínea “w” do edital exige que a contratada deve “Fornecer Declaração
de Responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas sociais
decorrentes do contrato”. Assim perguntamos quando e para qual setor da CDC deve ser
apresentada?;

Resposta: No momento da contratação, devendo ser apresentado ao fiscal do Contrato.
 



2.      O item 16.2.2 do Edital dispõe que: “A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE
a promover a retenção preventiva de créditos devidos à contratada em função da execução
do contrato, quando assim se fizer necessário, para evitar prejuízo decorrente do
inadimplemento da contratada de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato”.

 
Assim perguntamos quais serão as retenções promovidas na execução do contrato?
 
Resposta: Todo e qualquer crédito devido à contratada.
 
 
3.      O item 20.1 do edital prevê que o preço poderá ser reajustado pelo IGPM. Assim,
podemos entender que anualmente a contratada terá direito a aplicar o reajuste do contrato
pelo IGPM, devendo para tanto comunicar com antecedência mínima de 90 (noventa)
dias, do término da vigência do contrato, conforme prevê a alínea “x” do item 16.1 do
Edital?
 
Resposta: Correto o entendimento.
 
4.      Com relação ainda ao reajuste, poderá a contratada aplicar reajuste por sinistralidade
do contrato, quando o índice ultrapassar a limite de 60% (sessenta por cento) da receita?

 
Resposta: Não há essa previsão. Os critérios de reajuste constam no item 20 do Edital.

 
5.      Essa comissão disponibilizou o relatório de sinistralidade do contrato, porém, pelo
valor da receita e despesa estão incluídas no relatório as despesas de assistência médica
junto com a de odonto, provavelmente. Então, pedimos verificar se é possível separar o
resultado da assistência odontológica?
 
Resposta: Documento em anexo.

 
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]
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22630 - COMPANHIA DOCAS DO CEARA

SINTÉTICO DA EMPRESA NO PERÍODO: 04/2019 à 03/2020

Período Ativos Faturado Cst Assistencial Desp. Adm + Imp Saldo Rentabilidade Sinistralidade

abr/19 276 1.479,24 236,42 443,77 799,05 54,02% 15,98%

mai/19 278 1.490,98 563,24 447,29 480,45 32,22% 37,78%

jun/19 279 1.496,85 174,00 449,06 873,80 58,38% 11,62%

jul/19 275 1.473,37 467,28 442,01 564,08 38,28% 31,72%

ago/19 275 1.473,37 367,04 442,01 664,32 45,09% 24,91%

set/19 277 1.479,24 137,34 443,77 898,13 60,72% 9,28%

out/19 264 1.414,67 565,58 424,40 424,69 30,02% 39,98%

nov/19 272 1.461,63 274,86 438,49 748,28 51,19% 18,81%

dez/19 274 1.473,37 667,73 442,01 363,63 24,68% 45,32%

jan/20 271 1.455,76 576,36 436,73 442,67 30,41% 39,59%

fev/20 266 1.432,28 182,56 429,68 820,04 57,25% 12,75%

mar/20 264 1.420,54 375,01 426,16 619,37 43,60% 26,40%

TOTAL - 17.551,30 4.587,42 5.265,39 7.698,49 43,86% 26,14%
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