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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:  

Para precificação, precisamos saber a carga horária e o horário de atendimento dos consultórios do SESI 

RESPOSTA 01:  

Não existe um horário fixo, pois esse horário depende da gestão e demanda de cada unidade. As unidades 

oferecem 3 (três) turnos de atendimento: manhã, tarde e noite. O primeiro turno em algumas unidades se inicia às 

8h, e o ultimo turno finaliza às 21h. 

 

 

 

PERGUNTA 02:  

Qual a frequência média mensal do uso das Unidades Móveis odontológicas em 2018? Existe previsão de alteração 

dessa demanda? 

RESPOSTA 02:  

No ano de 2018, tivemos pouca utilização das unidades móveis em razão da reformulação do modelo (eram 13 

unidades móveis até 2017, contra 6 atualmente). Nesse mesmo ano, foram adquiridos 4 veículos novos, modelo 

Sprinter. No ano corrente, de 2019, estão sendo reformados outros 2 veículos, também modelo Sprinter, 

determinando a quantidade atual das 6 unidades móveis. 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. Quanto às macrorregiões, compreende-se: 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). 

 

 

 

PERGUNTA 03:  

A cobertura dos dois produtos (com e sem coparticipação) são a mesma? Ambos preveem cobertura da tabela do 

SESI que contempla cobertura de próteses (além do rol) e implantes? 

RESPOSTA 03:  

Não, a cobertura nos 2 planos é distinta. O plano sem coparticipação (modalidade 2) prevê apenas a cobertura do 

rol ANS (conforme tabela no Anexo IX). O plano com coparticipação (modalidade 1) prevê a cobertura do rol ANS, 

acrescida de procedimentos de prótese, implante e clareamento (conforme tabela do Anexo X). 

 

 

 

PERGUNTA 04:  

Qual as Diretrizes de utilização para os procedimentos não contemplados no rol da ANS? 

RESPOSTA 04:  

Procedimentos não contemplados nas tabelas dos Anexos IX ou X, conforme cada caso, deverão ser negociados 

diretamente com o profissional. 
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PERGUNTA 05:  

Teremos que disponibilizar um canal de comunicação específico para os beneficiários do SESI? 

RESPOSTA 05:  

Conforme item 11 do anexo I, a Operadora de Planos Odontológicos, vencedora deste certame, deverá 

disponibilizar central de atendimento telefônico, o qual não necessariamente deverá ser específico aos usuários do 

Cartão Sesi Viva+. Por outro lado, conforme item 12.4 do anexo I, os sistemas informatizados de acesso pelo 

usuário deverão contemplar a identidade visual do Cartão Sesi Viva+ e do Sesi/PR, que serão fornecidas pela 

CONTRATANTE. 

 

 

PERGUNTA 06:  

Como vai funcionar o parcelamento da mensalidade para alunos do sistema FIEP? (página 16 item 7.1.2) 

RESPOSTA 06:  

O pagamento das mensalidades dos alunos do Sistema FIEP é feito diretamente nas unidades educacionais do 

Sistema FIEP, não devendo a Operadora de Planos Odontológicos, vencedora deste certame, realizar qualquer tipo 

de cobrança. Os alunos que fizerem a adesão do plano odontológico serão cadastrados conforme modalidade 2 

(plano sem coparticipação). Os valores referentes às mensalidades serão repassados à Operadora de Planos 

Odontológicos diretamente pelo Sesi/PR, juntamente com os demais usuários que estiverem cadastrados no plano 

conforme modalidade 2. 

 

 

PERGUNTA 07:  

O pagamento da coparticipação ocorrerá através do cartão do SESI Viva+? Como funcionará a gestão do 

parcelamento? Será feita pela empresa gestora do cartão? 

RESPOSTA 07:  

Conforme item 8 do anexo I, os valores de coparticipação serão cobrados pelo Sesi/PR por meio do Cartão Sesi 

Viva+. A gestão de cobrança, seja da mensalidade ou da coparticipação, inclusive seu parcelamento, será feita pela 

Operadora de Cartões contratada para esta finalidade (conforme edital de concorrência pública nº Lic 2.0029/2019). 

 

 

PERGUNTA 08:  

A operadora de sistema disponibilizará máquinas de leitura de cartão para toda a rede credenciada para viabilizar o 

modelo definido no item 8.3? A coparticipação será paga diretamente ao dentista credenciado? 

RESPOSTA 08:  

A Operadora de Cartões disponibilizará máquinas de leitura de cartão a toda rede credenciada, mediante cobrança 

de custo operacional (p.ex.: aluguel, comodato), para que seja feita a cobrança diretamente nos prestadores de 

serviços odontológicos, com tecnologia a ser apresentada pela mesma (conforme edital de concorrência pública nº 

Lic 2.0029/2019). Os valores de coparticipação serão cobrados por meio desta tecnologia de cobrança, contudo tais 

valores não serão creditados diretamente ao dentista: os valores de coparticipação serão descontados na folha de 

pagamento do usuário, que serão repassados ao Sesi/PR. O Sesi/PR irá efetuar o repasse referente às 

coparticipações para a Operadora de Planos Odontológicos, a qual será responsável por efetuar o ressarcimento 

pelos serviços prestados por meio de seus dentistas contratados, próprios ou credenciados. 

 

 

PERGUNTA 09:  

No item 8.4, a contratada se responsabiliza por informar a gestora dos cartões o custo da coparticipação e o formato 

de parcelamento. Isso não já ocorreu no momento da autorização mediante senha pessoal do usuário do cartão 

SESI Viva+? 

RESPOSTA 09:  

Sim. Porém o Sesi/PR precisa que as informações do tratamento autorizado, bem como os dados financeiros dessa 

operação (valores totais, parcelamentos, valores de parcelas), sejam enviadas pela Operadora de Planos 

Odontológicos para que seja feita a conciliação dos valores que serão repassadas pela Operadora de Cartões. 
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PERGUNTA 10:  

Os três profissionais informados no item 9.5.1 são dentista, auxiliar e recepcionista? Como proceder em unidades 

com funcionamento superior a 40 horas semanais? 

RESPOSTA 10:  

Não, os 3 (três) prestadores de serviços descritos no item 9.5.1 do anexo I são 3 (três) profissionais da Odontologia, 

ou seja, 3 (três) Cirurgiões Dentistas. Por essa razão é solicitado que a Operadora de Planos Odontológicos 

apresente os 3 (três) profissionais, para que a carga horária semanal individual não ultrapasse 20 horas, o que 

poderia implicar em reclamatórias trabalhistas. 

 

 

PERGUNTA 11:  

No item 10.3.3 do edital é exigido “Apresentação de no mínimo 1 (um) estabelecimento credenciado para 

atendimento de urgência / emergência, com dados (endereço, telefone) de Clínica 24 horas com sala para 

realização de RADIOGRAFIAS, com profissionais aptos a prestar o atendimento, nos municípios onde o Sesi está 

presente (ANEXO XI)”,desta forma indagamos: 

O profissional que atender em caráter de urgência e emergência nas cidades onde não tiver clínica 24 horas 

disponíveis para o credenciamento, atenderá a demanda do edital? 

RESPOSTA 11:  

Sim, atenderá à demanda constante do item 10.3.3, Anexo II do EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 

2.0030/2019. 

 

 

PERGUNTA 12:  

No item 4.1 do anexo II (letra c) é exigido o seguinte documento “certidão de regularidade perante o Conselho 

Federal de Odontologia”. 

Caso a operadora apresente o certificado de regularidade com o “Conselho Regional do Paraná” junto com o 

certificado de registro e inscrição no Conselho Federal de Odontologia visto que estes órgãos estão interligados será 

o suficiente para suprir esta demanda? 

RESPOSTA 12:  

Sim, é suficiente para cumprir à demanda constante da letra “c”, item 4.1, Anexo II do EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº. LIC 2.0030/2019. 

 

 

 

 

Curitiba, 15 de abril de abril de 2019. 

 

 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 


