PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2017
ESCLARECIMENTO N.º 03/2017
Objeto: A presente licitação tem como objeto contratação de serviços de plano de
assistência odontológica e demais procedimentos determinados pelos serviços auxiliares
de diagnósticos, autorizada para funcionamento pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de
Referência.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
1. DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO
1.1. O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no uso de
suas atribuições por força do art. 11º do Decreto nº 5.450/2005 e da Portaria nº 046, de
12 de dezembro de 2016 do CFMV, apresenta para os fins administrativos que se
destinam suas considerações acerca do pedido ESCLARECIMENTO ao edital.
2 - DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO
2.1. Trata-se do pedido de esclarecimento ao Edital nº 08/2017, apresentado pela
empresa PRODENTE ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA, por meio do seu
Departamento Jurídico, fls. 470 a 473 do Processo Administrativo nº 5316/2016.
2.2. O edital dispõe no item 26.4. “Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados
ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico: pregao@cfmv.gov.br.
2.3. O pedido foi apresentado no e-mail institucional pregao@cfmv.gov.br, no dia
05/05/2017, às 11h48. Deste modo, o pedido encontra-se TEMPESTIVO, estando em
observância com as exigências contidas no edital.
3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
3.1.

Em resumo, a empresa PRODENTE apresentou os pedidos da seguinte forma:

Estamos verificando o edital e surgiu algumas dúvidas as quais peço esclarecimento:
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

1.
No item 15.1.2 consta que na proposta comercial deverá conter o valor final
QUE CONSAGROU O LICITANTE COMO VENCEDOR.
Pergunto: Se a mesma está no item PROPOSTA DE HABILITAÇÃO
como já podemos emitir com o valor consagrado vencedor? Acreditamos
que o valor deve ser o da proposta para participação e ao final
reformulada apenas de quem se consagrou vencedor.
RESPOSTA: O termo vencedor se refere a fase competitiva prevista no item
10 do Edital. Deste modo, só será exigida a apresentação da proposta comercial
ao licitante que for o vencedor da fase lance. De todo modo, isso não significa
que o licitante convocado será o vencedor da licitação, deverá atender as
condições de habilitação do Edital.
2.
No item 15.15.2.1a do Edital consta: 30 dentistas ou clinicas especializadas em
clinico geral, 10 especializadas em buco maxilo facial, 15 endodontista, .a ser
distribuído entre Asa Norte, Asa Sul, Sudeste.
Pergunto: (a) o número indicado de profissionais é o número mínimo no
Distrito Federal e pode ser distribuído entre as regiões sempre
considerando o número máximo ou o número indicado deve existir em
cada região?
RESPOSTA: Podem ser distribuídos entre as regiões do DF.
Pergunto: (b) especialidade de Buco – Maxilo – Faciall pode ser
considerado como profissional apto a realizar cirurgia nos consultórios,
uma vez que as cirurgias mais complexas de Buco Maxilo, como por
exemplo as ortognaticas não são cobertas pelo Plano Odontológico.
RESPOSTA: No Termo de Referência não especificamos dentro desse
procedimento quais os tipos de cirurgias que serão realizados. No contrato nº
23/2012 do CFMV firmado com a Prodent, no item Emergência, há vários
procedimentos de Buco Maxilo.
3.
No item 15.14.1.1do Edital consta que deve-se apresentar o atestado de 50%
porém entre parênteses consta nominalmente sessenta por cento.

RESPOSTA: Deverá ser observada a comprovação de 50%.
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Pergunto: Qual devemos considerar?

4.
No item 15.15.1 do Edital consta que as declarações previstas no item 7.10
serão emitidas diretamente do próprio sistema eletrônico e farão parte da
documentação apresentada pela empresa.
Pergunto: Além do aceite no próprio pregão no momento do
cadastramento da proposta, temos que redigi-la e enviar com a
documentação em outra fase?

RESPOSTA: As declarações previstas nos subitens 7.10 serão emitidas
diretamente pelo Pregoeiro, conforme já informado no edital. De todo modo,
serão exigidos dos licitantes a apresentação da declaração prevista no anexo IV
do Edital.
5. Não verificamos no Edital Referência se devemos apresentar de alguma forma o
Anexo II – Levantamento de custos.
Favor esclarecer se devemos juntar e adaptar ao nosso valor ou se não
devemos emitir e juntar nada do Anexo II ou se é meramente informativo.

6. No item 5.2 do Termo de Referência consta que deve-se apresentar o atestado de 50%
porém entre parênteses consta nominalmente sessenta por cento.
Pergunto: Qual devemos considerar?
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RESPOSTA: Não. É apenas uma informação para demonstrar os custos que
foram usados para fundamentar o valor de referência.

RESPOSTA: Deverá ser observada a comprovação de 50%.

4 - DA CONCLUSÃO
4.1. Diante das respostas que foram apresentadas pela área técnica, e por força do art.
11, inciso II do Decreto 5.450/2005, torno público no ambiente ComprasNet, as
respostas ao pedido de esclarecimento.

Brasília, 08 de maio de 2017.

Página 4

Michel de Lima
Pregoeiro/CFMV
Matr. CFMV nº 0449

