Aditamento 1

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL – NC 1743-18
SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA COMO ADITIVO DE PRODUTO AO PLANO DE SAÚDE DA ITAIPU
ADITAMENTO 1
I)
Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 1743-18, a ITAIPU responde perguntas formuladas por
interessadas nesta licitação:
PERGUNTA 1
“Em conformidade com o Caderno Base e Condições, item 2.13 (Restrições), gostaríamos de
saber: Não há Cláusula ou item que especifique o impedimento ou a possibilidade de
participação no edital em comento, de empresas terceiras. Somos uma Operadora de Plano de
Saúde a qual comercializamos junto a um parceiro planos odontológicos, e precisamos
entender, se com base neste cenário, podemos participar do certame comercializando o
produto de um outro CNPJ.”
RESPOSTA
Pedido indeferido. Caso a pergunta da consulente se refira à possibilidade de participação da
licitação em apreço pela matriz e faturamento pela filial poderá a consulente participar do
certame desde que a própria filial (CNPJ) participe e cumpra as exigências de habilitação. Não
obstante, é facultado a matriz (CNPJ) participar da licitação e faturar pela filial. Neste caso,
como o contrato será formalizado com a matriz, será necessário prévio requerimento à ITAIPU
e cadastramento da filial no Cadastro de Fornecedores da ITAIPU, devendo, contudo, a filial
cumprir com todas as exigências de regularidade fiscal.
PERGUNTA 2
“Em conformidade com o Anexo III, Orçamento Estimado, gostaríamos de saber: A dúvida é se,
sobre o valor que consta de R$ 4,10, se devemos acrescentar a Taxa Administrativa ou não.
Caso tenhamos que apresentar o valor de R$ 4,10 mais a Taxa Administrativa, precisamos saber
qual o índice está sendo praticado no contrato atual pois de acordo com o edital, a informação
é: (*) Taxa de administração estimada no último contrato para prestação de serviço.”
RESPOSTA
A Taxa Administrativa paga atualmente é a informada no Anexo II (Orçamento Estimado), ou
seja, R$ 4,10. Esse valor, integralmente, refere-se à taxa administrativa.

II)
Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão
Eletrônico Nacional NC 1743-18.
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