MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento 5.
Referência: Pregão Eletrônico n. 51/2013
Data: 17/9/2013.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de assistência odontológica, em
âmbito nacional, atendendo servidores ativos e inativos da ANEEL, seus dependentes e agregados, e
pensionistas, nos termos do art. 230 da Lei 8.112/1990 e da Portaria SRH/MP 5/2010, e demais procedimentos
determinados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 51/2013
ESCLARECIMENTO 5
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital em
referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 51/2013, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no site www.comprasnet.gov.br e também no site da
ANEEL (www.aneel.gov.br).

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA
Pregoeira

Pergunta 1
Qual a Operadora Odontológica atual?
Resposta
Interodonto.
Pergunta 2
A empresa pagará o beneficio Odontológico? Em caso afirmativo, qual será o percentual?
Resposta 2
Os valores da contraparte pagos pela ANEEL para planos de saúde são os aplicados em todos órgãos e
entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal – SIPEC, conforme valores da
Portaria 625, de 21/12/2012, do Ministério do Planejamento. O servidor opta por receber esse valor como
contraparte pelo plano de saúde ou odontológico.
Pergunta 3
Qual a taxa atual do plano, praticado pela Operadora? O plano administrado pela Operadora atual é similar
com o descrito no Edital PE 051/2013?
Resposta 3
O plano atual custa R$ 30,96 para titulares, dependentes e agregados, sendo similar ao do presente edital.
Pergunta 4
A população migrará automaticamente da Operadora atual? Em caso afirmativo, qual a população que possui
plano odontológico atualmente?
Resposta 4
Não. Os servidores deverão optar pelo novo plano.
Pergunta 5
Favor informar a distribuição GEOGRAFICA da população por localidade.
Resposta 5
A ANEEL tem sede única no Distrito Federal e todos seus servidores estão alocados aqui. No entanto, não
temos dados quanto à distribuição dos dependentes e agregados.
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Pergunta 6
Qual o sinistro da apólice no ano de 2012? E no ultimo mês de Julho/2013 e Agosto/2013? Esta informação é
importante para análise e precificação de forma assertiva, para equilíbrio financeiro da apólice.
Resposta 6
Não temos dados de sinistro.
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