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PROCESSO N.º: 01.063600.20.87    

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 039/2020  

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE, 

NELE COMPREENDIDOS: DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA O 

GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE ADESÕES, CANCELAMENTOS E DEMAIS 

MOVIMENTAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE E/OU ODONTOLÓGICO 

OFERTADOS POR OPERADORAS CREDENCIADAS PELO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE, COM UNIDADE DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, TELEFÔNICO E VIA WEB. 

ASSUNTO: Questionamento aos termos do edital. 

REQUERENTE: Zetrasoft Ltda. 

 

No dia 23/09/2020, a empresa Zetrasoft Ltda. enviou pedido de esclarecimento referente ao edital 

do pregão eletrônico nº 039/2020, o qual foi encaminhado para análise da Comissão Técnica 

Especial, designada por meio da Portaria nº 038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão - SMPOG, tendo esta respondido ao aludido esclarecimento que abaixo 

transcrevo (documento constante nos autos): 

 
 
QUESTIONAMENTO 01:  

 

“Constata-se através dos itens colacionados que os pedidos de esclarecimentos e impugnação 

poderão ser protocolados até o 3º dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública.  

Dessa forma, como a sessão irá correr no dia 02/10/2020 (sexta-feira) é o entendimento da 

licitante que o último dia para o protocolo dos pedidos dos esclarecimentos e impugnação será 

o dia 29/09/2020 (terça-feira).  

Questiona-se: a) Nosso entendimento está correto?  

b) O prazo final para o envio dos esclarecimentos e impugnação será o dia 29/09/2020 (terça-

feira)?” 

 

RESPOSTA:  

 

SIM, O prazo final para o envio dos pedidos de esclarecimentos e impugnação será o dia 
29/09/2020 (terça-feira). 
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QUESTIONAMENTO 02:  

“ITEM 21.19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS (Página 24) O item supracitado prevê valor estimado 

da contratação, contudo não explicita sobre o que se refere. Assim, solicitamos esclarecimentos 

sobre como o referido item deverá ser interpretado.” 

RESPOSTA:  

“21.9. O valor estimado da contratação será de R$ 2.331.865,44 (Dois milhões, trezentos e trinta 

e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). 

O item supracitado prevê valor estimado da contratação, contudo não explicita sobre o que se 

refere. Assim, solicitamos esclarecimentos sobre como o referido item deverá ser interpretado. 

 

Esclarecemos que o item 21.19 do Edital refere-se ao Valor estimado Contratual, calculado 

utilizando como referências o quantitativo estimado de vidas no processamento do Plano de 

Saúde e Plano Odontológico vezes o valor médio de mercado [e valor máximo da licitação] 

captado em fase orçamentária, prévia ao processo licitatório. 

 

Salientamos ainda que “Cada vida, em cada plano ativo (de saúde ou odontológico) corresponde 

à 01 (uma) operação”, conforme item 13.2.4.1. do edital. Ou seja, o valor total estimado para um 

ano de execução dos serviços ora licitados, contemplado todos os custos para prestação dos 

serviços.” 

 

QUESTIONAMENTO 03:  

“DO VALOR ESTIMADO DO LOTE – PREVISTO NO SISTEMA ELETRÔNICO 

Verifica-se através da tela do sistema www.licitacoes-e.com.br que o valor estimado do lote 

possui caráter sigiloso. Entendemos que o mesmo está em sigilo, pois não há valor de referência 

para o lote, com estipulação de montante máximo. Nosso entendimento está correto?” 

 

RESPOSTA:  

“O valor estimado do lote está previsto no subitem 21.19 do edital”. 

 

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021. 

 

  

Wanice Beatriz de Lima 

Pregoeira  


