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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: Fácil Informática 

 

No dia 23/09/2020, a empresa Fácil Informática 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:  

Qual é o atual fornecedor do objeto do edital em referência? 

RESPOSTA:  

“Empresa Zetrasoft Ltda.” 

 

 

QUESTIONAMENTO 02:  

Qual o número do edital anterior e o número do contrato com o atual fornecedor? 

RESPOSTA:  

“Edital: Tomada de Preços 2015/001 

Contrato: Processo Administrativo nº 01-055.182/15.04”. 

 

QUESTIONAMENTO 03:  

O edital anterior tinha o mesmo objeto, ou seja, a prestação de serviços era idêntica? 

RESPOSTA:  

“Não. O edital anterior tinha escopo mais abrangente, de modo que a prestação de serviços não 

era idêntica”. 
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QUESTIONAMENTO 04:  

Qual o valor do contrato atual? 

RESPOSTA:  

“Valor atual mensal por vida gerida no contrato é R$ 3,10.” 

 

QUESTIONAMENTO 05:  

O contrato anterior está sendo executado de forma satisfatória pelo atual fornecedor? 

RESPOSTA:  

“O contrato vem sendo executado, conforme objeto contratual.” 

 

QUESTIONAMENTO 06:  

O novo pregão está sendo realizado em virtude do término da vigência do contrato atual e pela 

impossibilidade legal de prorrogação? 

RESPOSTA:  

“O processo licitatório em andamento, Pregão Eletrônico nº 039/2020, está sendo realizado em 

virtude do término da vigência do contrato atual. O contrato vigente encerra-se em 

novembro/2020, no entanto, pode ser prorrogado excepcionalmente por mais 1(um) ano, nos 

termos do 4º§ do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência 

dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

[...] 

§ 4o  Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da 

autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá 

ser prorrogado por até doze meses.” 

 

QUESTIONAMENTO 07:  

Solicitamos a gentileza, se possível, do envio do edital anterior, bem como do contrato assinado 

com o atual fornecedor. 

RESPOSTA:  

Seguem arquivos anexos, conforme solicitado. 
Edital 
Contrato 
Aditivo 
 

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021. 

  

Wanice Beatriz de Lima 

Pregoeira  


