
  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

 
PREGÃO N. 099/2013 
PROTOCOLO N. 23.132/2013 
 
 
Prezada Senhora, 
 
Por ordem da Senhora Pregoeira, informo que, após consulta à unidade técnica 
responsável, foram-nos apresentadas as seguintes respostas aos seus questionamentos 
em relação ao edital do Pregão n. 099/2013: 
 
1 – O TRESC possui atualmente plano odontológico contratado? 
R: NÃO. 
  
2 – Caso positivo, Quantos beneficiários estão ativos no atual plano? 
R: Prejudicado em razão da resposta ao item 1. 
  
3 - O plano possui co-participação nos procedimentos? 
R: Prejudicado em razão da resposta ao item 1. 
  
4 – No atual plano (caso possua)  qual é o percentual que o TRESC subsidia da taxa mensal 
do plano aos beneficiários? 
R: Prejudicado em razão da resposta ao item 1. 
  
5 – O Edital cita que o atendimento é nacional e que a Operadora deverá prestar 
atendimento em 100% dos municípios citados no estado de SC. Este atendimento precisa 
ser necessariamente em rede credenciada ou poderá ser através de reembolso realizado 
de acordo com valores de tabela da Operadora  Contratada? 
R:  O atendimento deve ser prestado mediante rede credenciada ou conveniada (conforme 
Projeto Básico, Itens 5-XXII e 11). 
  
6 – Para precificação existirão 4 faixas de preço. A definição de preço final será realizada 
de acordo com o número de adesões iniciais (do primeiro mês) do contrato?  
R: Sim (conforme Projeto Básico, subitem 10.3). 
 
Após esta definição o preço não será alterado em função de novas adesões ou exclusões 
correto? 
R: O preço será alterado em função de novas adesões ou exclusões (conforme Projeto 
Básico, Subitens 3.3.8, 9.2 e 10.1). 
  
7 - Os reajustes serão apenas por IPCA ou a Operadora poderá aplicar também o reajuste 
de acordo com a sinistralidade do contrato? Neste caso com todas as comprovações 
necessárias para mostrar que o índice foi atingido. 
R: Além do reajuste pelo IPCA (Projeto Básico, Item 15), há a previsão de revisão 
contratual, em que a empresa deverá demonstrar analiticamente a variação dos 
componentes dos custos do Contrato, encaminhando pedido de revisão juntamente 
com planilha eletrônica EXCEL (conforme Projeto Básico, Item 16).  
 
 
Atenciosamente, 
 
Jailson Laurentino 
Equipe de Apoio 
 
 


