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

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA 01:  

O órgão possui algum plano? Caso, positivo: 

 Qual é a operadora atual? 

 Qual é o valor praticado? 

 Qual é a sinistralidade? 

 O objeto licitado é o mesmo executado atualmente? 

 

RESPOSTA 01:  

O Sesi/PR não possui um plano odontológico, porém possui um cartão de benefício (Cartão Sesi Viva+), no qual a 

Odontologia é um dos benefícios disponibilizados para uso. Com este benefício, os usuários do cartão tem acesso à 

rede de clínicas / consultórios odontológicos credenciados administrada pelo próprio Sesi/PR. 

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

administra a rede de clínicas / consultórios odontológicos credenciados. 

 O valor pago pelos usuários, para acesso aos benefícios disponibilizados, é de R$ 7,50 por grupo familiar. 

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

 O objeto licitado compreende o modelo praticado atualmente. Ou seja, o modelo vigente é equivalente ao 

modelo proposto no edital como “Modalidade 1”. 

 

 

PERGUNTA 02:  

Qual o valor de referência? 

RESPOSTA 02:  

Os valores de referência, para o caso do plano odontológico que deverá ser oferecido como “Modalidade 1”, estão 

descritos no ANEXO X, do EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0115/2019. Com relação aos valores de 

mensalidades, para cada modalidade, deverão ser tomados como base na planilha de proposta comercial constante no 

início do ANEXO I, do mesmo edital. 

 

 

 

PERGUNTA 03:  

Qual será a modalidade de contratação: adesão ou compulsória? 

RESPOSTA 03:  

A contratação do Cartão Sesi Viva+ por parte das empresas, bem como a escolha e/ou adesão aos benefícios nele 

constantes, é opcional. Ainda, conforme item 5 do ANEXO I, do EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 

2.0115/2019, a “A adesão ao plano odontológico será facultativa, ou seja, o funcionário da empresa cliente poderá optar 

ou não pela adesão. Caberá à empresa, após assinatura do contrato junto ao Sesi/PR e à operadora de Plano 

Odontológico, oportunizar tal escolha pelos seus funcionários. 

 

 

 

PERGUNTA 04:  

Em relação a forma de custeio, quanto será  pago pelo órgão e quanto será pago pelo beneficiário? 

RESPOSTA 04:  

Quanto ao custeio, os valores que serão pagos pela CONTRATANTE (Sesi/PR) à CONTRATADA (Operadora de Planos 

Odontológicos) fazem parte do certame, conforme item 5 do EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 

2.0115/2019, conforme planilha de proposta comercial disponível no site junto ao EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº. LIC 2.0115/2019 e conforme constam no início do ANEXO I do mesmo edital. 
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PERGUNTA 05:  

Qual a área de abrangência do objeto do edital? 

RESPOSTA 05:  

Conforme item 3.2 do ANEXO I, do EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0115/2019, “O plano 

odontológico deverá contemplar abrangência regional, estado do Paraná 

 

 

 

PERGUNTA 06:  

Quando deverá ser apresentado a rede credenciada? 

RESPOSTA 06:  

Conforme item 10.3 do ANEXO II, do EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0115/2019, a CONTRATADA 

deverá apresentar o quantitativo descrito no item 3.3 do ANEXO III do mesmo edital “No ato da assinatura do contrato 

(...)”. 

 

 

 

PERGUNTA 07:  

No item 10.4.1 “A CONTRATADA deverá indicar pelo menos 1 (um) prestador de serviços odontológicos, Cirurgião 

Dentista, que irá realizar os atendimentos na Unidade Móvel Odontológica da CONTRATANTE no município em que 

estiver alocada” com base nisto, indagamos; 

A operadora atende o item, indicando um dentista somente para as datas conforme cronograma a ser apresentado 

pelo SESI? 

RESPOSTA 07:  

Tal item não é critério de habilitação ou proposta comercial, mas sim a empresa deverá atender após contratada. 

Sendo assim, este item será tratado com a empresa que vier ser vencedora do certame. 

Mas, sim, a operadora atenderá o item supra citado. 

 

 

 

 

 

 

 

Curitiba, 01 de julho de 2019 
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