
RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE Nº 28/2022 - JUSTIÇA FEDERAL/MG

LICITAÇÃO/SELIT-MG: Licitação e Compras <licitacao.mg@trf1.jus.br>
Qua, 26/10/2022 21:23

Para: Patrícia Michelly <patricia.michelly@medmais.com>
Cc: Rafaela Gonçalves dos Santos <licitacoes@medmais.com>;Comercial Med+
<comercial@medmais.com>
Prezada Senhora Patrícia,

Segue em anexo documento de Informação 0089799 com respostas aos questionamentos dessa
empresa.

Atenciosamente,

Seção de Licitações/TRF6

De: Patrícia Michelly <patricia.michelly@medmais.com> 
Enviado: terça-feira, 25 de outubro de 2022 20:38 
Para: LICITAÇÃO/SELIT-MG: Licitação e Compras <licitacao.mg@trf1.jus.br> 
Cc: Rafaela Gonçalves dos Santos <licitacoes@medmais.com>; Comercial Med+ <comercial@medmais.com> 
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE Nº 28/2022 - JUSTIÇA FEDERAL/MG
 
Prezados,
 
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 es�mado de R$ 178.231,56. Já na planilha de custos o

es�mado está R$ 179.232,46. Qual devemos considerar?
 

 
A�.
 
 



 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

 

INFORMAÇÃO

  À Selit/TRF6,
Em atendimento ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa Med Mais,
id 0089429 , informamos:

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.
 
Cristina Mendes de Aguiar
Diretora da Subsecretaria de Assistência à Saúde
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Documento assinado eletronicamente por Cristina Mendes de Aguiar,
Subsecretário(a), em 26/10/2022, às 15:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0089799 e o código CRC C317BD1E.
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