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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018-CRCPA 

 
PROCESSO: 000014/2018-ADMINISTRATIVO/CRCPA 
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica – 
Plano Odontológico, devidamente autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com 
cobertura na Região Metropolitana de Belém-PA e que atenda ao disposto na Lei n° 9.656/98 e legislação 
complementar pertinente, assim como a Lei nº 8.078/90, de acordo com as especificações e condições 
constantes no Termo de Referência. 
 

Este pregoeiro torna público, aos interessados no Pregão em epígrafe, o teor do pedido de 
esclarecimentos da Empresa PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA e as respectivas 
manifestações do Regional, conforme termos a seguir aduzidos: 

 
Pedido de esclarecimento nº 01: O termo de referência em seu item 1 dispõem sobre o objeto em 
1.2.” as empresas devem ofertar Plano odontológico com cobertura de procedimentos básicos 
ANS- lista dos serviços básicos – Anexo I” , no entanto o cobertura não se encontra elencada no 
referido documento. Pergunta-se qual a cobertura de procedimentos será objeto da licitação? 
Resposta: O setor demandante solicitou a devolução do processo para ajustes no Termo de Referência. 
Por esta razão, o certame será revogado e em breve republicaremos o edital. 
 
Pedido de esclarecimento nº 02: Quanto a questão dos anexos, o edital fala que o termo de 
referência na seção XXI – Dos Anexos, o item 70.1- Dos Anexos – termo de referência e anexos. 
No entanto não há nenhum anexo para ser preenchido em uma futura habilitação.  O entendimento 
está certo  ou há algum anexo? 
Resposta: O setor demandante solicitou a devolução do processo para ajustes no Termo de Referência. 
Por esta razão, o certame será revogado e em breve republicaremos o edital. 

              
 

Belém, 30 de maio de 2018. 
 

Márcio Cordovil C. P. Ferreira 
Pregoeiro CRCPA 
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