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São Paulo, 07 de abril de 2020.

 

A

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 20197104

SITE PREGÃO ELETRÔNICO: licitações-e.com.br

LICITAÇÕES-E: 809508

INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 01/04/2020 às 08h00.

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/04/2020 às 08h30.

DATA DO PREGÃO E HORÁRIO DE DISPUTA: 29/04/2020 às 09h00.

 

A/C PREGOEIRO SR. WANDEBERGUE PAULINO DE OLIVEIRA

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA, ATRAVÉS DE PLANO
PRIVADO, NA MODALIDADE DE CONTRATO COMO OPERADORA DE PLANO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA, NA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
COLETIVA POR ADESÃO, CUSTO PER CAPITA (FAIXA ETÁRIA ÚNICA), CONFORME
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO”.

 

           A BONSAGLIA ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 07.955.239/0001-64, sediada na
Rua Nestor Pestana, nº 101 - Piso Superior, São Paulo - SP, vem perante Vossa Senhoria,

https://www.google.com/maps/search/Rua+Nestor+Pestana,+n%C2%BA+101?entry=gmail&source=g


respeitosamente, solicitar esclarecimento do Edital de Licitação em epígrafe, conforme
documento anexo.

 

Peço gentilmente, confirmar o recebimento deste.

 

Atenciosamente,

 

Camila Rocha

Departamento de Licitações

Celular Corporativo (11) 99778-8080

 

 

www.bonsaglia.com.br

e-mail: licitacao@bonsaglia.com.br

Tel./Fax: (11) 3905-0680

 

Livre de vírus. www.avast.com.
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São Paulo, 07 de abril de 2020. 

 

A 

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 20197104 

SITE PREGÃO ELETRÔNICO: licitações-e.com.br 

LICITAÇÕES-E: 809508 

INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 01/04/2020 às 08h00. 

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/04/2020 às 08h30. 

DATA DO PREGÃO E HORÁRIO DE DISPUTA: 29/04/2020 às 09h00. 

 

A/C PREGOEIRO SR. WANDEBERGUE PAULINO DE OLIVEIRA 

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA 

PARA FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ODONTOLÓGICA, 

ATRAVÉS DE PLANO PRIVADO, NA MODALIDADE DE CONTRATO 

COMO OPERADORA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

ODONTOLÓGICA, NA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO COLETIVA 

POR ADESÃO, CUSTO PER CAPITA (FAIXA ETÁRIA ÚNICA), CONFORME 

CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE 

INSTRUMENTO”. 

 

  A BONSAGLIA ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 

07.955.239/0001-64, sediada na Rua Nestor Pestana, nº 101 - Piso Superior, São Paulo - 

SP, vem perante Vossa Senhoria, respeitosamente, solicitar esclarecimento do Edital de 

Licitação em referência.  

 

Oportuno registrar que nossa solicitação tem única e exclusivamente o ensejo de 

viabilizar a participação, de modo que atenda às expectativas da COMPANHIA 



 

DOCAS DO CEARÁ – CDC, mostrando-se justa e equilibrada para todas as partes 

envolvidas, seguindo todas as determinações e legislações pertinentes. 

 

ESCLARECIMENTOS: 

Favor informar o que segue: 

 

1. Existe atualmente contrato de prestação de serviços objeto da presente licitação? 

Se afirmativo, favor esclarecer: 

 

a. Qual a operadora atual? 

b. Qual vigência (início/término) do contrato? 

 

 

 

2. Qual o valor estimado para esta contratação? 

 

 

 

3. No custeio do plano haverá participação do funcionário? Se afirmativo, favor 

informar qual será o percentual de contribuição. 

 

 
 

4. Como informação indispensável à elaboração da proposta a Bonsaglia solicita 

que vinculado ao edital estejam às informações quanto ao “ÍNDICE DE 

SINISTRALIDADE” (RECEITAS X DESPESAS) e a evolução das vidas do 

atual contrato nos últimos 12 meses. 

 

Esse índice é levado em consideração pela Seguradora ou operadora quando da 

definição do custo unitário, a fim de determinar o custo real para cada segurado.  

 

Todavia, se esse índice de sinistralidade não é divulgado, poderão ocorrer duas 

situações:  



 

a) o custo unitário poderá ser muito baixo – em flagrante prejuízo da 

Seguradora. Ou  

b) muito alto, o qual traria ônus excessivo a administração. 

 

Como se vê, nenhuma das situações criadas pela falta da informação (ÍNDICE 

DE SINISTRALIDADE) deverá ser tolerada. 

 

Certos do pronto atendimento às nossas solicitações, agradecemos 

antecipadamente, ao tempo que nos colocamos ao inteiro dispor de V.S.a.  

 

Bonsaglia Assessoria e Corretora de Seguros Ltda. 

CNPJ.: 07.955.239/0001-64 
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PROCESSO: 20197104            

PREGAO ELETRÔNICO Nº 011/2020
ASSUNTO: Esclarecimentos

INTERESSADO(A): BONSAGLIA ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

 

 

Trata o presente do pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº
011/2020, que tem como objeto a Contratação de Pessoa Jurídica especializada para fornecimento de
assistência à saúde odontológica, através de plano privado, na modalidade de contrato como operadora
de plano de assistência à saúde odontológica, na modalidade de contratação coletiva por adesão, custo
per capita (faixa etária única), solicitado por BONSAGLIA ASSESSORIA E CORRETORA DE
SEGUROS LTDA, nos termos apresentados no expediente do processo em epigrafe.

 

1.      DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
 

Nos termos do item 24.2
[1]

 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 011/2020, em
consonância com o disposto no art. 82 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da

Companhia Docas do Ceará
[2]

 é assegurado que qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar
esclarecimentos acerca da licitação, no prazo estabelecido, qual seja de até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para a realização da sessão pública do pregão.

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimentos realizado pela
peticionante, no dia 07 de abril de 2020, encaminhado ao e-mail do Setor de Licitações. Neste sentido,
reconheço o requerimento de esclarecimento feito ao edital de licitação.

  
 2.      DA SOLICITAÇÃO

 
 A peticionante solicita os seguintes esclarecimentos:

 
 

1.    Existe atualmente contrato de prestação de serviços objeto da presente licitação?
Se afirmativo, favor esclarecer:
 

a.          Qual a operadora atual?
 

Resposta: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA



 
b.         Qual vigência (início/término) do contrato?

 
Resposta: Desde de março de 2015.
 

2.    Qual o valor estimado para esta contratação?
 
Resposta: De acordo com o item 1.1.1. do Edital, o valor estimado deste Pregão é SIGILOSO. 
 
3.    Qual Operadora atual?

 
Resposta: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
 
4.    No custeio do plano haverá participação do funcionário? Se afirmativo, favor informar qual
será o percentual de contribuição?
 
Resposta: O plano dos empregados e seus dependentes são pagos 100% pela Companhia Docas do
Ceará, já os agregados são custeados integralmente pelos empregados.
 
5.    Como informação indispensável à elaboração da proposta a Bonsaglia solicita que vinculado ao
edital estejam às informações quanto ao “ÍNDICE DE SINISTRALIDADE” (RECEITAS X
DESPESAS) e a evolução das vidas do atual contrato nos últimos 12 meses.
 
Reposta: ARQUIVO ANEXO

 
Dito isto e, de acordo com as disposições dos subitens 24.2 e 24.2.1 do Edital em referência e

parágrafo único do art. 82, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDC, damos ciência ao
peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação deste no sítio eletrônico da Companhia
Docas do Ceará e sítio do Licitacoes-e, bem como a continuidade dos trâmites relativos ao procedimento
licitatório.

 
 
Respeitosamente,
 
 

Wandebergue Paulino de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

[1]
 24.2.    Até o 5° (quinto) dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica

poderá solicitar esclarecimentos acerca do Pregão, que deverão ser respondidos pelo Pregoeiro em até 3 (três) dias úteis
contados da interposição.
 
[2]

 Art. 82. Até o 5° (quinto) dia útil anterior à data fixada para a entrega dos envelopes, qualquer pessoa física ou jurídica
poderá solicitar esclarecimentos acerca da licitação, que deverão ser respondidos pelo agente de licitação em até 3 (três) dias
úteis contados da interposição.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

sinistralidade 2020.pdf
54K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=23fb306044&view=att&th=1715a71b3f6f1425&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k8rhz93x1&safe=1&zw


EXTRATO PORMENORIZADO DE CÁLCULO DE REAJUSTE DE CONTRATO COLETIVO

Empresa: COMPANHIA DOCAS DO CEARA

Contrato: 02336

CNPJ 7223670000116

Mês Aniversário: fev/20

REAJUSTE CALCULADO
Em atendimento à Resolução Normativa ANS nº 389/2015, seguem os critérios técnicos e a demonstração da memória de cálculo do reajuste.

CRITÉRIOS TÉCNICOS

DEMONSTRAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Faturamento 1.761.761,42

Custo Assistencial 1.058.356,29

Sinistralidade Observada 60,07%

Sinistralidade Meta 70,00%

Período Observado: (out/2018 a set/2019)

Escolha da inflação, a maior entre os índices abaixo.

Reaj. Ind. ANS 7,35% (2019-2020)

IGP-M 3,37% (out/2018 a set/2019)

Inflação Utilizada 7,35%

Alterações no risco assistencial 

Não se aplica

Reajuste Calculado 7,35%

Para fins de apuração do índice de reajuste de será aplicada a metodologia a seger:

1. O valor da contraprestação pecuniária e a tabela de preços para novas adesões serão reajustadas anualmente, de acordo com a variação anual do IGPM

(Índice Geral de Preços de Mercado), da Fundação Getúlio Vargas OU o último índice divulgado pela ANS para planos individuais/familiares, o que for maior.

2. Caso seja verificado o desequilíbrio econômico-atuarial do contrato, será aplicado, além do reajuste previsto no item 1, o reajuste por sinistralidade nos

termos dos itens 3 e 4, de forma complementar ao primeiro e na mesma data, a fim de garantir a anualidade dos reajustes.

3. O desequilíbrio econômico-atuarial é constatado quando o nível de sinistralidade do contrato, ultrapassar a meta de sinistralidade, cuja base é a proporção

entre as despesas assistenciais e a receitas direta do contrato, apuradas no período de 12 meses consecutivos, anteriores à data base de aniversário do

contrato. Neste caso, para o cálculo do percentual de reajuste, será aplicada a seguinte fórmula:

R = (S/Sm) - 1

Onde: S - Sinistralidade do contrato apurada no período (12 meses); e 

           Sm - Meta de Sinistralidade prevista no contrato, na proposta comercial ou no Convênio.

4. Caso seja constatado desequilíbrio econômico-atuarial resultante de alterações no risco assistencial provenientes do aumento do ROL de Procedimentos

Obrigatórios publicado pela ANS, das alterações na legislação que incorram em aumento de custos, das alterações na rede de prestadores e das elevações de

custos oriundos de decisões do Judiciário, este contrato será reajustado conforme a metodologia prevista na PROPOSTA OU CONVÊNIO, sem prejuízo dos

reajustes previstos nos itens 1 e 3.

Códigos considerados: 018IX, 02336, 03844, 05621

Canal de Atendimento: duvidas@hapvida.com.br Página 1 de 1


