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Aviso 19/10/2022 17:44:56
 
Prezados licitantes, informamos que houve erro material quanto à data do pregão que consta do edital publicado no
Comprasnet. A data correta da sessão é dia 03/11/2022, às 13:00 horas, conforme está registrado nesta plataforma
Comprasnet e edital publicado no sítio https://portal.trf6.jus.br/institucional/compras-e-licitacoes/ .

 
Fechar
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Esclarecimento 19/10/2022 17:46:11
 
Diante do nosso interesse em participar do referido pregão, concernente a contratação dos serviços especializados nas áreas
médica, odontológica e de psicologia, desejamos esclarecer a divergência de datas constantes no edital (28/10/2022 –
14:00) ou se ocorrerá em (03/11/2022 – 13:00) conforme plataforma do ComprasNet.

 
Fechar
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Resposta 19/10/2022 17:46:11
 
Esclarecemos que houve erro material quanto à data do pregão que consta do edital publicado no Comprasnet. A data
correta da sessão é dia 03/11/2022, às 13:00 horas, conforme está registrado nesta plataforma Comprasnet e edital
publicado no sítio https://portal.trf6.jus.br/institucional/compras-e-licitacoes/ .

 
Fechar
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Esclarecimento 26/10/2022 21:31:37
 
Referente ao Pregão Eletrônico Nº 028/2022, solicitamos esclarecer: 1-Os salários indicados na planilha de formação de
preços modelo deverão ser considerados, obrigatoriamente, por todas as empresas? 2-Há obrigatoriedade de fornecimento
de uniforme apenas para os Auxiliares de Saúde Bucal? 3-Nos casos de trabalho na forma remota, a CONTRATANTE
disponibilizará os meios para execução do serviço dos profissionais (ex: telefone, computador, internet, etc.)? 4-O preposto
poderá ser um dos integrantes da equipe executora dos serviços? 5-Qual a diferença de formação e/ou experiência
profissional para as funções de Médico Assistente e Médico Perito Auditor? 6-Qual a diferença de formação e/ou experiência
profissional para as funções de Odontólogo Assistente e Odontólogo Auditor? 7-Qual a diferença de formação e/ou
experiência profissional para as funções de Psicólogo Assistente e Psicólogo Auditor? 8-Todos os profissionais deverão
receber adicional de insalubridade? 9-No item 7.13 do edital é informado o valor estimado de R$ 178.231,56. Já na planilha
de custos o estimado está R$ 179.232,46. Qual devemos considerar?

 
Fechar
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Resposta 26/10/2022 21:31:37
 
Item 1) Conforme Cláusula 14 do Termo de Referência, os salários não poderão ser inferiores aos apresentados em
estimativa, uma vez que ´os pisos salariais constantes da Planilha de Custo e Formação de Preços foram fixados no valor
mínimo necessário ao atendimento do nível de qualidade e desempenho esperado, levando-se em consideração a
qualificação e a responsabilidade das atividades desempenhadas, resultando em salários condizentes com a natureza das
tarefas, minimizando a rotatividade de pessoal, possibilitando a retenção de talentos e, como consequência, o alcance dos
objetivos organizacionais." Item 2) Sim, os uniformes serão fornecidos apenas às Auxiliares de Saúde Bucal. Item 3) Em
caso de autorização de trabalho remoto, os meios de execução ficarão a cargo do profissional que o solicitou . Item 4) O
preposto não poderá ser um dos profissionais executores do serviço contratado. Item 5) Não há diferença de formação e/ou
experiência profissional entre médico auditor e médico assistente. As funções de cada profissional serão definidas pela
contratante. Item 6) Não há diferença de formação e/ou experiência profissional entre odontólogo auditor e odontólogo
assistente. As funções de cada profissional serão definidas pela contratante. Item 7) Não há diferença de formação e/ou
experiênciaprofissional entre psicólogo auditor e psicólogo assistente. As funções de cada profissional serão definidas pela
contratante. Item 8) O adicional de insalubridade é devido a todos os profissionais, em virtude dos riscos próprios de suas
atividades. Item 9) O valor mensal da contratação é R$ 179.232,46 (cento e setenta e nove mil duzentos e trinta e dois
reais e quarenta e seis centavos), conforme informado no Termo de Referência e na Planilha de Custos.

 
Fechar
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Aviso 27/10/2022 16:07:56
 
Evento de Suspensão com publicação prevista para 01/11/2022. Motivo: Por razões e motivos de interesse público.

 
Fechar
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Aviso 10/11/2022 16:13:17
 
Evento de Reabertura com publicação prevista para 14/11/2022. Motivo: Foram necessários ajustes no Termo de Referência
e seus anexos para que pudesse ser marcada a nova data do pregão.

 
Fechar
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Esclarecimento 28/11/2022 09:28:56
 
O preposto poderá ser da equipe? Caso não, poderá ser de outro estado?
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Resposta 28/11/2022 09:28:56
 
O preposto não poderá ser um dos profissionais executores do serviço contratado e deverá atender a todos os requisitos
contidos no Item18 do Termo de Referência.

 
Fechar
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Esclarecimento 28/11/2022 09:29:21
 
Quais EPIs devemos disponibilizar para os profissionais?
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Resposta 28/11/2022 09:29:21
 
Conforme item 11 do Termo de Referência, ´o fornecimento de insumos contra a Covid ficará a cargo da contratante, uma
vez que os mesmos fazem parte da lista de materiais indispensáveis ao funcionamento dos consultórios da Subsecretaria de
Assistência à Saúde - Suasa/TRF6."
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