
 
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 7ª Região 

1 

 

 

 

Porto Alegre, 01 de novembro de 2017. 

 Assunto: Pregão nº 008/2017. 

 

Prezados Senhores, 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – CRP/RS, para efeitos do certame licitatório em epígrafe, 
torna público a todos os interessados a resposta ao questionamento recebido por e-mail no dia 31 de 
outubro do corrente ano, conforme segue: 

1. Qual é a atual operadora prestadora dos serviços de plano odontológico? 

Uniodonto Porto Alegre Cooperativa Odontológica Ltda 
 

2. Qual a vigência do contrato atual (início e fim de vigência) 
60 meses e ao final o contrato atual foi renovado em 14/09/2017 pelo prazo de até 180 (cento e 

oitenta) dias ou até que seja concluído o procedimento licitatório em curso. 

 

3. Qual número de beneficiários que são assistidos pelo plano atual? 

61 beneficiários 

 

4. Qual a Sinistralidade dos últimos 12 (doze) meses do contrato de plano odontológico atual? 

38,05%. 

 

5. Qual o valor per capta do plano atual? 

R$ 28,26. 

 

6. Qual é o percentual de participação do CRP/RS e do beneficiário titular, no custeio dos serviços em 

contratação? 

O CRPRS custeia 97% . O beneficiário titular custeia 3%. 

 

7. Qual será a forma de custeio beneficiário dependente? 

O CRPRS custeia 93%. O beneficiário titular custeia 7% para o(s) respectivo(s) beneficiário(s) 

dependente(s). 

 

8. De acordo com a alínea “e” do item 11.3 do Edital em epígrafe, um dos documentos a ser 
apresentado na licitação consiste na prova de regularidade perante a seguridade social – 
INSS. Ocorre que, a partir da edição da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 
02/10/2014 a Certidão Conjunta da Receita Federal passou a contemplar as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 
de julho de 1991, razão pela qual não existe mais uma certidão específica para os débitos 
previdenciários (INSS) e, por esse motivo, indagamos: tendo em vista o disposto na 
legislação podemos entender que para atender ao disposto na alínea “e” do item 11.3 do 
Edital em epígrafe, devemos apresentar a Certidão Conjunta da Receita Federal que além 
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de contemplar os tributos referentes ao citado item, contemplará também os tributos 
federais e da dívida ativa da união, cuja a regularidade já é exigida na alínea “d”, também 
do item 11.3 do edital? 

  Sim. 
 

9. Qual é a data prevista (estimada) para o início de vigência do contrato decorrente da 
presente contratação? 

10.  
Data meramente estimada inicio de dezembro ou janeiro. 
 
 
Sem mais,  

Patrícia Martins Alt da Silva 
Pregoeira 


