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'Licitação'
RES: Solicitação de Esclarecimentos _Pregão Eletrônico Nº 06/2021 _COFFITO_
Dental Uni - Cooperativa Odontológica

Prioridade:
Sensibilidade:

Alta
Particular

Prezada Licitante,
Primeiramente gostaríamos de agradecer a participação e o interesse no certame.
Mister destacar que, de acordo com o Edital e a legislação em vigor, os Pedidos de esclarecimento e Impugnação devem ser enviados até 3
dias úteis antes da abertura do pregão, contudo, objetivando sempre ampliar a disputa entre os interessados, buscar os melhores preços em
prejudicar a segurança jurídica da contratação e, primar pela transparência e auxílio aos eventuais e futuros parceiros comerciais do COFFITO,
iremos encaminhar as respostas que conseguimos obter nesse curto prazo.
1. Qual é a atual operadora prestadora dos serviços de plano odontológico?
R: GOLDEN CROSS.
2. Qual a vigência do contrato atual (início e fim de vigência)?
R: A vigência será somente até o início da prestação do serviço pela nova contratada.
3. Qual o valor unitário do plano atual?
R: R$ 30,29 per capita mensal.
4. Qual o valor da última fatura paga?
R: R$ 1.357,00.
5. Qual a Sinistralidade dos últimos 12 (doze) meses do contrato de plano odontológico atual?
R: Ainda não conseguimos obter junto à GOLDEN CROSS.
6. O plano atual possui as mesmas coberturas solicitadas neste Edital?
R: Sim, visto que o solicitado se refere ao mínimo exigido.
7. Os documentos solicitados no item 9.4. do Termo de Referência, podem ser disponibilizados em formato digital/ on-line?
R: Sim.
8. Para o reembolso de que trata o item 11.1. do TR, os valores de referência que deverão ser respeitados dizem respeito a tabela da
operadora?
R: Sim, de acordo com a Tabela da Operadora.
9. Favor esclarecer se juntamente com os documentos de habilitação e a proposta a ser cadastrada no Comprasnet, será necessário anexar
proposta de preços. Se positivo, favor disponibilizar o modelo que deve ser utilizado, pois juntamente com o Edital e o TR não consta.
R: Não há modelo de proposta.
Att..

Luiz Felipe Mathias Cantarino
Pregoeiro Oficial
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