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OBüEEO: Contratação de operadora ou administradora especializada na
prestação de servíços plano de assistência à saúde, para
atendimentos aos servidores públicos da Câmara Municipal de

Conceição do Mato Dentro, vereadores e dependentes.

Trata-se de solicÍtação de esclarecimento relativo ao EdítaI
do pregão eletrônico acÍma mencionado, formulado pela empresa
CONECTA CONSULTORIA EM BENEI.ÍCIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA/ -
CNIrJ 46.339.550/000,1 --10, encaminha<lo clia 04 cie novembro cie 2022
atraVéS dO e_maj__l liitji.,-ri.:,i3(,1_(,trli.ir, tlt.rti.tilrl.ln(,.1 "(.1 i.,,;.lrl. aO SeLOr: de
T-ir:iLaçoes, atentando páia os p;á;ô;-ô ôó*p"iêtôi"= estabel-ecidos
nas normas regulamentares, efl especial o Decreto Federal no.
10. 024 /20L9 . Vej amos:

ArÍ" 17. Caberá ao pregoeiro, em especial:
tl

ll -Rt
edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração desses docu me ntos;

Art. 23. Os pedidos de esc/arecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados
ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
por meio eletrônico, na forma do edital.

§7',
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

Portanto, tem a Pregoelra nesta fase processuaf todos os
poderes para averiguação de quaisquer contestaçÕes que se façam ao
texto editalício, decidindo sobre cada caso, conforme a legislação
pertinente.

Pre I iminarment e , cumpre salientar que a empresa
supramencionada encaminhou sua petição às L5h32 min do dia
04/1,1/2022 conforme consta dos autos do processo licitatório.

Prescreve o subitem 3.1 do Edital- Pregão Eletrônico no.
1-3 / 2022:

3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados ao pregoeiro, até 3 ftrêd dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por intermédio do e-maillicitacao@camaracmd.mg.gov.br
ou protocolo no Departamento de Licitação da Câmara Municipal de Conceição do Mato
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Dentro/MG
Dentro/MG

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
coNCErÇÃo oo MATo DENTRO - ESTADO DE MINAS GERAIS

,. situado à Av. JK, 380, Centro, CEP: 35.860-000, Conceição do Mato

Considerando o texto transcrito, bem como a data para abertura das propostas que é dia

0811112022, tem-se por intempestiva o pedido de esclarecimento apresentado pela Empresa

ooNECTA CONSULTORTA EM BENEFíC|OS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, haja vista o

envio via e-mail com data de 0411112022.

Não obstante, será analisado e respondido o questionamento em respeito ao direito de

petição.

DOS QT ESTTONAIUENTOS E RESPOSTAS
(extraído do e-maiL encaminhado pela empresa)

1. Com a finalidade de que as operadoras/adminístradoras aprêsentem
preços compatíveis com as necessidades dessa Casa, solicitamos a
relaçáo das vidas com data de nascimento, conforme planiJ.ha a
seguir:

Data de Nascimento Sexo Localidade

Resposta: Conforme se extrai do Anexo I - Termo de Referência do
Edital em seu item 3.1, todos os servidores residem no município de
Conceição do Mato Dentro, e possuem as seguintes idades e sexo:

3.1 Os quantitativos de servidores ativos da Càmara, por faixas etárias, conforme quadro abaixo
demonstra uma estimativa das possíveis adesões ao plano de saúde a ser contratado:

§o momento não possuímos o serviço, estamos em processo de implantação do plano de saúde
para os servidores da Câmara Municipal Conceição do Mato Dentro, todos os servidores
residem na Cidade de Conceição do Mato Dentro i MG).

Faixa Etária Titular
Enfermaria

Dependentes
Enfermaria

Titular
Apartamento

Dependentes
Anartamento

0a18 00 04
(2F e 2M)

01
(1M)

19 a23 05
(4F e lM)

00

24 a28 11
(4F e 7M)

02
(lF e lM)

29 a33 18
(L3F e 5m)

00

34a38 11
(6F e 5M)

01
(1F)

01
(1F)

39 a43 05 01 01

2
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(4F e lM) (1M) (1M)

44t48 02
(2F)

01
(1M)

49 a53 02
(lF e lM)

54a58 03
(lF e 2M)

01

í1F)
59 a999 05

(lF e 4M)

Total 62 09 02 02

Total de Vidas 75

Legenda: F - Feminino, M - Masculino
o No momento não temos neúum funcionário afastado por doença,

o Segue a idade dos funcionários na faixa etétri,a de 59 a999,

01 02 03 04 05

60 anos 59 anos 70 anos 61 anos 65 anos

2. Ainda com a finalidade de apresentar prêços compatíveis com a
presente contrataÇâo, indagamos: qual. o valor estj-mado para a
presente contrataÇão, se possíveI informar os valores estimados com
por modaLidade pIano, conforme modelo de proposta, constante do
Anexo II?

A divulgação da estimativa de preÇos na modalidade Pregão não é uma
obrigatoriedade e sim uma opção facultada à Administração. A Lei
10520 /2002 preconiza os elementos que constarão no edital,
inexistindo a obriqatoriedade de constar no edital o orçamento e
planilhas estimando do custo da contratação, sendo obrigado constar
tão somente no processo licitatório. E conforme declsão )á tomada
por esta Casa Legislativa, optamos por não divulgar o valor de
referêncÍa por considerar que a supressão do valor de referência
permite a Administração obter uma proposta mais vanta;osa.

3. Considerando quê êssas informações impactam na formação dos
prêços, pleitêarnos o adiamento do presente certame, conforme
previsto no S 4o do art.21 da Lei 8.666/93?

Não existe finafÍdade ou motivo suficientes que ensejem o adíamento
do presente certame. Os esclarecimentos solicitados pela empresa
CONECTAM CONSULTOR]A EM BENEFÍC]OS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA NãO

implicaram em qualquer modificação no EditaI que venha a justificar
o pedido em comento.
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Espero ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos
solicitados, dos quais também estamos dando ciência aos demais
interessados com a publicação deste conteúdo no site da Câmara
Nlunicipal de Conceição do
www. bbmnetlícitacoes . com. br

Mato Dentro e no site

Conceição do Mato Dentro, 01 de novembro de 2022
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Pregoeira
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