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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital de 

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01:  

Qual a distribuição de vidas do órgão por localidade e UF, considerando endereço residencial do beneficiário? (Essa 

informação é essencial para análise de suficiência de rede) 

RESPOSTA 01:  

O Sesi/PR possui 43.876 beneficiários do Cartão Sesi Viva+ (dados de dezembro de 2018), somente no estado do 

Paraná. Abaixo a distribuição por unidade:  

 

UNIDADE Total Geral 

AMPERE 484 

APUCARANA 1362 

ARAPONGAS 442 

ARAUCARIA 983 

BANDEIRANTES 900 

CAMPO LARGO 766 

CAMPO MOURAO 3127 

CAPANEMA 464 

CASCAVEL 945 

CIANORTE 322 

CIC e Boqueirão (Curitiba) 2422 

DOIS VIZINHOS 64 

FOZ DO IGUACU 47 

FRANCISCO BELTRAO 1963 

GUARAPUAVA 5074 

IRATI 965 

LONDRINA 1367 

MARECHAL CANDIDO RONDON 639 

MARINGA 3315 

Sede (Curitiba) 4807 

PALMAS 712 

PARANAVAI 332 

PATO BRANCO 1731 

PONTA GROSSA 1776 

QUATRO BARRAS 1067 

RIO BRANCO DO SUL 174 

RIO NEGRO 643 

SANTO ANTONIO DA PLATINA 3784 

SAO JOSE DOS PINHAIS 1765 

TOLEDO 774 

UMUARAMA 585 

UNIAO DA VITORIA 75 

Total Geral 43876 
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PERGUNTA 02:  

Qual a operadora de Plano Odontológico atual? 

RESPOSTA 02:  

Não existe uma operadora de Planos Odontológicos vinculada ao Cartão Sesi Viva+. O próprio Sesi/PR administra a 

rede de clínicas / consultórios odontológicos credenciados. 

 

 

PERGUNTA 03:  

Qual o valor pago atualmente? Quantos beneficiários ativos no Plano Odontológico? 

RESPOSTA 03:  

O valor pago para acesso à rede credenciada é de R$ 7,50 por grupo familiar. Atualmente, possui cerca de 34.000 

usuários do Cartão Sesi Viva+ com o benefício Odontologia ativo no cartão. 

 

 

PERGUNTA 04:  

Há quanto tempo o contrato de Plano Odontológico está vigente? 

RESPOSTA 04:  

Não existe uma operadora de Planos Odontológicos vinculada ao Cartão Sesi Viva+. Por outro lado, o Cartão Sesi 

Viva+ está ativo desde 2007. 

 

 

PERGUNTA 05:  

Modalidade de contratação: Facultativa ou compulsória? 

RESPOSTA 05:  

Facultativa. 

 

 

PERGUNTA 06:  

O pagamento será feito 100% pelo SESI? 

RESPOSTA 06:  

O pagamento para a Operadora de Planos Odontológicos será feito integralmente pelo Sesi/PR, de acordo com os 

valores definidos no certame. 

 

 

PERGUNTA 07:  

Haverá migração de vidas? 

RESPOSTA 07:  

Poderá haver. Os contratos atuais, com as empresas contratantes do Cartão Sesi Viva+, serão repactuados. Porém, 

dependerá da empresa, contratante do serviço, em aceitar ou não a assinatura do contrato (conforme Anexo XIII). 

 

 

PERGUNTA 08:  

Por favor enviar relatório de sinistralidade do Plano Odontológico separado por plano dos últimos 12 meses, 

contendo: mês, n° de beneficiários, faturamento e sinistro - mês a mês. 

RESPOSTA 08:  

O Cartão Sesi Viva+ não é plano odontológico. Logo, não possuímos relatório de sinistralidade. 

 

 

PERGUNTA 09:  

Peço confirmar se será necessária remissão. 

RESPOSTA 09:  

Tendo em vista a pergunta não estar clara, solicitamos refaze-la de modo objetivo a dúvida da empresa. 
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PERGUNTA 10:  

Podemos considerar que a adesão dos dependentes em caso de falecimento do titular será custeada pelo próprio 

dependente? Ou será mantida/ paga pelo órgão? 

RESPOSTA 10:  

Será custeada pelo próprio dependente. 

 

 

PERGUNTA 11:  

Sobre a rede credenciada mínima necessária, na Empresa, o gerenciamento do credenciamento é realizado por 

matriz de balanceamento, com os parâmetros de dimensionamento por especialidade, de acordo com a quantidade 

de vidas distribuídas nos municípios. 

A readequação de rede é realizada de forma continua através da análise de suficiência e dimensionamento de rede.  

O trabalho é realizado, verificando em cada Cidade, o número de beneficiários presentes e a necessidade 

quantitativa de profissionais em cada uma das especialidades odontológicas para atender essa população. 

As especialidades dentro de uma cidade aparecem marcadas em esquema de farol no aplicativo de gerenciamento 

de rede, e caso haja necessidade de credenciamento, é disparada uma “campanha” de expansão e adequação de 

rede. 

Nas localidades onde não há viabilidade de formação de rede do Plano Odontológico, podemos considerar uma 

tabela de reembolso pré-definida entre órgão e a empresa. 

Desta forma atende as expectativas do SESI? 

RESPOSTA 11:  

Não atende. Há necessidade de rede credenciada de profissionais no momento da assinatura do contrato, devendo 

a vencedora do certame garantir a quantidade mínima de 1 (um) prestador para cada grupo de 200 (duzentos) 

usuários do cartão e um número mínimo de 200 (duzentos) profissionais credenciados no estado do Paraná. 

 

 

PERGUNTA 12:  

Sobre o pedido para montagem de Consultórios in Company item 9 do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

a) Seria apenas nesta unidade de Curitiba onde já existe CIC ou em todas as cidades informadas no Anexo XII? 

b) Já existe o local pronto com as instalações? Se sim, são de outro prestador ou do próprio Sesi? 

c) Os consultórios – montagem e manutenção serão de responsabilidade da operadora vencedora? Ou o SESI já 

possui os equipamentos?  

d) Quantas cadeiras odontológicas em cada local de atendimento? 

e) Quantos profissionais, entre dentistas e auxiliares em cada local? 

f) Qual o horário de atendimento de todos os profissionais? 

g) Quais as especialidades atendidas nesses locais? 

h) Sobre as questões administrativas (Vigilância Sanitária, laudos de equipamentos, laudos de instalações e tipo de 

atividade dos profissionais e etc), materiais de consumo e manutenções dos equipamentos estão sob a 

responsabilidade de quem nestes consultórios?  

i) O modelo de contratação dos profissionais que estão hoje é CLT, com quais cargas horarias? 

j) Na necessidade de retirada dos equipamentos existentes para as novas instalações, as reformas e adequações 

necessárias são de responsabilidade do Sesi? 

k) Como eles trabalham nos períodos de férias dos profissionais? Há necessidade de substituição dos mesmos? 

l) Em todos os locais são fornecidos equipamentos de telefonia, internet e computadores? 

RESPOSTA 12:  

a) Em todas as cidades informadas no Anexo XII. Em Curitiba, o Sesi/PR possui 3 locais com consultório interno: 

bairro Cidade Industrial (CIC), bairro Boqueirão (Boqueirão) e bairro Centro Cívico (Sede) 

b) Sim. A estrutura física já contempla as instalações do consultório odontológico (equipamentos). Estes, são de 

propriedade do Sesi/PR e serão disponibilizados à CONTRATADA nos termos dispostos em contrato de 

comodato (ANEXO XVIII) 

c) O Sesi/PR já possui os equipamentos para funcionamento dos consultórios odontológicos, os quais serão 

disponibilizados à CONTRATADA nos termos dispostos em contrato de comodato (ANEXO XVIII). A gestão dos 

consultórios será de responsabilidade da CONTRATADA (operadora vencedora do certame). Por gestão, 
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conforme item 9.5.5 do Anexo I, compreende-se: 1. Atendimento odontológico aos usuários do Cartão Sesi 

Viva+; 2. Controle de agendamento de consultas e procedimentos; 3. Manutenção dos equipamentos e 

instalações; 4. Aquisição e manutenção de insumos necessários ao funcionamento do consultório  

d) Cada unidade Sesi/PR, constante do Anexo XII, possui 1 (uma) cadeira odontológica. 

e) A quantidade de profissionais depende da demanda de cada Unidade Sesi/PR constante do Anexo XII. As 

unidades podem disponibilizar 3 (três) turnos de atendimento, de acordo com a demanda local, quais são: 

manhã; tarde; noite. Nem todas as unidades contam com a presença de auxiliares de saúde bucal ou técnicos 

em saúde bucal. Algumas unidades possuem técnicos de enfermagem para auxiliar os prestadores de serviços 

em rotinas administrativas e/ou limpeza e esterilização de materiais. Esses profissionais não auxiliam os 

Cirurgiões Dentistas durante o atendimento aos pacientes. 

f) A quantidade de profissionais depende da demanda de cada Unidade Sesi/PR constante do Anexo XII. As 

unidades podem disponibilizar 3 (três) turnos de atendimento, de acordo com a demanda local, quais são: 

manhã; tarde; noite 

g) Nos consultórios internos, dentro das Unidades do Sesi, somente são realizados procedimentos básicos (exceto 

procedimentos cirúrgicos) e/ou intermediários 

h) Atualmente, a responsabilidade é do Sesi/PR. Porém, de acordo com o presente edital de contratação de 

Operadora de Planos Odontológicos, a CONTRATADA será responsável por todo material de consumo e pela 

manutenção dos equipamentos de uso odontológico, conforme item 9.5.6 do Anexo I. O alvará de funcionamento 

(emitido pelo Corpo de Bombeiros) será de responsabilidade do Sesi/PR; o certificado da Vigilância Sanitária 

será de responsabilidade do Sesi/PR.  

i) Os profissionais celebram um contrato de credenciamento para prestação de serviços odontológicos junto ao 

Sesi 

j) Serão de responsabilidade da operadora de planos odontológicos vencedora deste certame 

k) Não existe previsão de férias dos profissionais, uma vez que o contrato não é regido pela CLT. No entanto, nos 

casos em que os profissionais demonstrem interesse em se ausentar por período condizente às suas férias, o 

mesmo deverá ser substituído, exceto nos casos em que houver recesso na Unidade Sesi/PR. 

l) A responsabilidade de infraestrutura física e tecnológica (equipamentos de informática) será de responsabilidade 

da contratada. A CONTRATANTE fornecerá acesso a telefonia e internet. 

 

 

 

PERGUNTA 13:  

Sobre as UNIDADES MÓVEIS ODONTOLÓGICAS – UMO item 10 do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

a) São para quais localidades? 

b) Sesi/PR possui 6 (seis) consultórios odontológicos itinerantes”: Qual formato de instalações? 

c) Será necessário adquirir mais Unidades Móveis além das 6 que já existem?  

d) Existe alguma despesa, além do consultório em si, dentro do mesmo que não seja de responsabilidade do Sesi? 

(relacionadas ao carro e motorista, local que o mesmo fica guardado, manutenções e etc) 

e) A Unidade Móvel visita quantos locais e em qual distância um do outro? Como funciona a rotina desta unidade?) 

f) Quais as necessidades burocráticas de acesso dos profissionais contratos e prestadores de serviços para entrar 

nos locais, tanto para instalações, como para manutenções, entregas de materiais e atendimentos? ( ex:  

integrações e documentos exigidos x prazos de envio) 

g) Quantas cadeiras odontológicas em cada local de atendimento? 

h) Quantos profissionais, entre dentistas e auxiliares em cada local? 

i) Qual o horário de atendimento de todos os profissionais? 

j) Quais as especialidades atendidas nesses locais? 

k) Sobre as questões administrativas (Vigilância Sanitária, laudos de equipamentos, laudos de instalações e tipo de 

atividade dos profissionais e etc), materiais de consumo e manutenções dos equipamentos estão sob a 

responsabilidade de quem nestes consultórios?  

l) O modelo de contratação dos profissionais que estão hoje é CLT, com quais cargas horarias? 

m) Na necessidade de retirada dos equipamentos existentes para as novas instalações, as reformas e adequações 

necessárias são de responsabilidade do Sesi? 

n) Como eles trabalham nos períodos de férias dos profissionais? Há necessidade de substituição dos mesmos? 

o) Em todos os locais são fornecidos equipamentos de telefonia, internet e computadores? 
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RESPOSTA 13:  

a) Determinadas ações do Sesi/PR são alocadas por macrorregião, assim sendo: 1. Leste (unidades Sesi em 

Araucária, Campo Largo, Curitiba, Paranaguá, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos 

Pinhais, mais municípios abrangentes); 2. Centro-Sul (unidades Sesi em Castro, Guarapuava, Irati, Jaguariaíva, 

Ponta Grossa, São Mateus do Sul, Telêmaco Borba, União da Vitória, mais municípios abrangentes); 3. Norte 

(unidades Sesi em Apucarana, Arapongas, Bandeirantes, Londrina, Santo Antônio da Platina, mais municípios 

abrangentes); 4. Noroeste (unidades Sesi em Campo Mourão, Cianorte, Maringá, Paranavaí, Umuarama, mais 

municípios abrangentes); 5. Oeste (unidades Sesi em Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, 

Toledo, mais municípios abrangentes); 6. Sul (unidades Sesi em Capanema, Ampére, Dois Vizinhos, Francisco 

Beltrão, Palmas, Pato Branco, mais municípios abrangentes); 

b) veículos marca Mercedes Benz, modelo Sprinter, adaptada para consultório odontológico móvel, composto por 

cadeira odontológica (1) e equipo, mocho (1), autoclave (1), aparelho de profilaxia com jato de bicarbonato e 

ultrassom (1), amalgamador (1), aparelho de radiografia intrabucal (1), fotopolimerizador  (1), condicionador de ar 

(1), compressor odontológico (1), transformador de voltagem (1), roteador Wi-Fi (1), bancada com pia e armários 

(1), porta papel-toalha (1), porta sabonete líquido (1), tanque de água limpa (1), tanque de água para descarte 

(1). 

c) a vencedora do certame poderá utilizar as 6 (seis) unidades móveis de propriedade do Sesi/PR. Caso a 

CONTRATADA julgue necessário a aquisição de novas unidades móveis, o custo será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 

d) O deslocamento das unidades moveis é de responsabilidade da CONTRATADA; os custos de manutenção 

(preventiva e/ou corretiva) são de responsabilidade da CONTRATADA; os custos do local em que a unidade 

móvel permanecerá (segurança, água, energia), durante os atendimentos in company, correrão por conta da 

empresa cliente (empresa que contratará os serviços por meio da unidade móvel odontológica) desde que a 

mesma permaneça no interior (pátio, instalações) da empresa; caso a unidade móvel permaneça em ambientes 

externos, a segurança será de responsabilidade da empresa vencedora deste certame, e os custos com água e 

energia correrão por conta da empresa cliente (empresa que contratará os serviços por meio da unidade móvel 

odontológica) 

e) Em média, a Unidade Móvel Odontológica permanece disponível para empresa cliente por prazos de 2 a 4 

semanas, de acordo com a demanda da empresa cliente. As unidades móveis são disponibilizadas de acordo 

com a contratação pela empresa cliente, dentro de cada macrorregião. As unidades móveis não transitam entre 

as macrorregiões. As distâncias entre uma empresa cliente e outra irá depender da contratação negociada com 

as unidades 

1. Leste (unidades Sesi em Araucária, Campo Largo, Curitiba, Paranaguá, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Rio 

Negro, São José dos Pinhais, mais municípios abrangentes); 2. Centro-Sul (unidades Sesi em Castro, 

Guarapuava, Irati, Jaguariaíva, Ponta Grossa, São Mateus do Sul, Telêmaco Borba, União da Vitória, mais 

municípios abrangentes); 3. Norte (unidades Sesi em Apucarana, Arapongas, Bandeirantes, Londrina, Santo 

Antônio da Platina, mais municípios abrangentes); 4. Noroeste (unidades Sesi em Campo Mourão, Cianorte, 

Maringá, Paranavaí, Umuarama, mais municípios abrangentes); 5. Oeste (unidades Sesi em Cascavel, Foz do 

Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Toledo, mais municípios abrangentes); 6. Sul (unidades Sesi em Capanema, 

Ampére, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Palmas, Pato Branco, mais municípios abrangentes); 

f) Os profissionais e/ou prestadores de serviços deverão ter autorização da empresa cliente, contratante do Cartão 

Sesi Viva+, permitindo seu acesso às suas instalações. 

A documentação deverá estar de acordo com o regime de contratação do profissional pela Operadora de Plano 

Odontológico. Por exemplo, em caso de contrato sob regime da CLT o profissional deve estar devidamente 

registrado (CTPS), estar com ASO válido e com registro profissional ativo (CRO/PR). Em regime de 

credenciamento (contrato de prestação de serviços odontológicos), o profissional dentista deve apresentar 

comprovação de vínculo com a Operadora de Planos Odontológicos, registro ativo e regular junto ao CRO/PR e 

estar devidamente registrado na prefeitura do município em que presta serviço. 

g) Cada unidade móvel possui 1 (uma) cadeira odontológica 

h) A quantidade de profissionais depende da demanda da empresa contratante. Poderá ser disponibilizado 3 (três) 

turnos de atendimento, de acordo com a demanda da empresa e horário disponibilizado. Não há presença de 

auxiliares de saúde bucal ou técnicos em saúde bucal. Essa função será de responsabilidade da vencedora de 

plano odontológico ou do profissional prestador de serviço. 
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i) O horário de atendimento irá depender da demanda da empresa contratante e disponibilidade de acesso à 

mesma 

j) Nas unidades móveis somente são realizados procedimentos básicos (exceto procedimentos cirúrgicos) e/ou 

intermediários 

k) Atualmente, a responsabilidade é do Sesi/PR. Porém, de acordo com o presente edital de contratação de 

Operadora de Planos Odontológicos, a CONTRATADA será responsável por todo material de consumo e pela 

manutenção dos veículos e dos equipamentos nele disponíveis. A CONTRATADA, sob sua responsabilidade, 

poderá contratar empresa ou profissional técnico que possa atestar o correto funcionamento dos equipamentos. 

Caso seja observado mal funcionamento em algum item, caberá à CONTRATANTE seu reparo previamente à 

entrega do bem em comodato  

l) Os profissionais celebram um contrato de credenciamento para prestação de serviços odontológicos junto ao 

Sesi 

m) É vedada à CONTRATADA a alteração das características externas ou internas do veículo cedido em comodato, 

salvo por solicitação ou autorização expressa da CONTRATANTE. Tais alterações, se permitidas, serão de 

responsabilidade da operadora vencedora deste certame 

n) A CONTRATADA deverá disponibilizar prestadores de serviços para atender às demandas das unidades móveis, 

substituindo os profissionais nos casos de férias 

o) Serão de responsabilidade da operadora de planos odontológicos, vencedora deste certame, e/ou dos 

prestadores de serviços por ela contratados. 

 

 

 

PERGUNTA 14:  

Sobre o “ANEXO XIII” do Edital: Peço esclarecer se a operadora deverá firmar algum tipo de contrato para a 

prestação dos serviços abaixo: 

RESPOSTA 14:  

O Anexo XIII é o próprio contrato que será assinado entre as 4 partes: empresa cliente (contratante dos serviços do 

Cartão Sesi Viva+), Sesi/PR (contratada), Operadora de Cartões (contratada, que irá administrar o cartão de 

benefícios) e Operadora de Planos Odontológicos (contratada, que irá administrar os planos odontológicos, 

modalidades 1 e 2). 

 

 

 

Curitiba, 05 de abril de 2019. 

 

 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 


