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O Serviço Social da Indústria do Paraná adiante designado simplesmente SESI, com sede na Avenida Cândido de 

Abreu, n° 200, Centro Cívico, Curitiba/PR, está promovendo Licitação, modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do 

tipo MENOR PREÇO, conforme seu Regulamento de Licitações e Contratos, devidamente publicado no D.O.U. de 

16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002, 24/02/2006 e 01/07/2011, e com 

observância às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 

1. OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços descritos no ANEXO I. 

 

2. SESSÃO DE ABERTURA 

2.1 A proposta comercial e os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelopes fechados e 

separados, no endereço, data e horário especificados no ANEXO II, onde será realizada a abertura pública deste 

certame, coordenada pela Comissão de Licitações do SESI. 

2.2 Após o horário estabelecido no ANEXO II, não mais será permitida a entrada de interessados em participar da 

licitação, como proponentes, no recinto dos trabalhos. 

2.3 O SESI não se responsabilizará por envelopes que, remetidos pela via postal ou entregues em locais diferentes 

dos referidos no subitem 2.1, indicados no ANEXO II, não forem recebidos até a data e horário estabelecidos. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar deste certame, as empresas do ramo pertinente ao objeto e que atenderem a todas as 

exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

3.2 No dia da sessão de abertura, NÃO DEVENDO SER INSERIDOS EM NENHUM DOS ENVELOPES, sob pena 

de aplicação do item 3.3 deste Edital, o representante da proponente deverá se apresentar para registro, munido 

dos seguintes documentos: 

a) Documento de identificação. 

b) Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, com poderes para rubricar os 

documentos das demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, 

receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, 

acordar, transigir e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, por escrito ou oralmente, 

respondendo para todos os efeitos por sua representada. 

c) Registro Comercial, no caso de empresa individual.  

d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores. No caso do ato constitutivo, estatuto ou do contrato social terem sofrido alterações, 

essas deverão ser apresentadas, ao menos que os referidos documentos sejam consolidados. 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.  

3.3 A não apresentação da documentação relacionada no item 3.2 acima, a incorreção do documento ou a ausência 

do representante não implicará na exclusão da proposta do certame nem em inabilitação da proponente. 

Contudo, não será aceita manifestação em nome da proponente neste certame. 

3.4 A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados no item 4, deste 
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preâmbulo e item 4 do Anexo II, em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da cópia simples, a 

Comissão de Licitações do SESI deverá autenticar o documento apresentado pela proponente, no dia da sessão 

de abertura dos envelopes, mediante a apresentação obrigatória do documento original. Neste caso, a 

autenticação só será válida para efeitos da presente licitação. 

3.5 Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame: 

3.5.1 Empresas em estado de falência, em processo de concurso de credores, de dissolução ou liquidação; 

3.5.2 Empresa em recuperação judicial, deverão apresentar o Plano de Recuperação acolhido pelo poder 

Judiciário.  

3.5.3 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou com suspensão do direito de contratar ou licitar 

com o SISTEMA FIEP. 

3.5.4 Empresas inscritas no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), consultado no 

site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.     

3.5.5 Dirigente ou empregado do SISTEMA FIEP. 

3.5.6 Empresas consorciadas. 

 

4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1 O envelope contendo os documentos de habilitação deverá ser apresentado no local, dia e hora, indicados no 

ANEXO II deste Edital, em envelope devidamente lacrado, contendo na parte frontal externa a seguinte inscrição 

(sugestão): 

ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XXX/20XX. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: XX/XX/XXXX – XX:XX horas. 
 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

4.2 A proponente deverá apresentar, neste envelope, os documentos abaixo citados: 

a) Carta (ANEXO III) endereçada à Comissão de Licitação do SESI, redigida obrigatoriamente em papel 

timbrado ou com carimbo oficial do CNPJ, assinada por representante legal ou constituído por instrumento 

de mandato para tal função; 

b) Declaração da proponente, conforme modelo do ANEXO IV, obrigatoriamente em papel timbrado da 

empresa ou com carimbo contendo o CNPJ, assinada por representante legal ou constituído por 

instrumento de mandato para tal função; 

c) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, contemplando atividades 

econômicas relacionadas ao objeto da licitação; 

d) Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, por ela 

administrados, no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de 

outubro de 2014 e Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende também as 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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contribuições previdenciárias. 

e) Certidão Negativa Estadual. Caso a proponente seja inscrita na Fazenda Estadual, esta deverá contemplar 

também o ICMS; 

f) Certidão Negativa Municipal compreendendo ISS-QN, da licitante, se for inscrita na Fazenda Municipal; 

g) Para empresas sediadas em Brasília, DF, Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do 

Governo do Distrito Federal, em substituição aos documentos exigidos no item 4.2 “e” e “f”; 

h) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

i)  Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas – CNDT; 

j) Certidão negativa de pedidos de falência da empresa, expedida por distribuidor judicial localizado na Cidade 

sede da empresa proponente, com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da data de 

apresentação, incluído o dia da emissão da Certidão; 

k) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

l) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores. No caso do ato constitutivo, estatuto ou do contrato social terem sofrido alterações, 

essas deverão ser apresentadas, ao menos que os referidos documentos sejam consolidados. 

m) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

n) No caso de empresa estrangeira, a participação é permitida desde que apresente autorização oficial de seu 

funcionamento no Brasil, dada e passada pelo Ministério de Estado do Desenvolvimento Indústria e 

Comércio Exterior. As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, atenderão, 

nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes, 

autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter 

representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

o) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante afirmando, sob as penas da lei, que a empresa 

“TEM CIÊNCIA SOBRE LEIS ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE 

CONDUTA DO SISTEMA FIEP”, conforme modelo constante do ANEXO VII; 

p) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

4.3 As Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao “prazo de validade”. Caso 

as validades das Certidões não estejam expressas, será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias 

corridos, incluído o dia da emissão da Certidão.  

4.4 Os documentos de que trata o item 4 do Preâmbulo do Edital e do item 4 do Anexo II do Edital devem ser da 

unidade da proponente, que efetivamente realizará o objeto do edital, seja sua matriz ou filial, exceto no que 

respeita  ao documento descrito no item “d”. 

4.5 A empresa que não apresentar a documentação exigida neste Edital e que não atender as condições previstas no 

item 4 do Preâmbulo do Edital e do item 4 do Anexo II será considerada inabilitada como proponente.  

  

5. PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada no local, dia e hora, indicados no ANEXO II deste Edital, em 

envelope devidamente lacrado, contendo na parte frontal externa a seguinte inscrição (sugestão): 
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ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XXX/20XX. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: XX/XX/XXXX – XX:XX horas. 
 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

5.2 A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa, obrigatoriamente em papel timbrado da empresa 

proponente ou com carimbo contendo o CNPJ, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e 

assinada pelo representante legal ou constituído por instrumento de mandato para tal função, contendo as 

seguintes informações: 

a) Especificação do(s) objeto(s) com descrição detalhada das características, conforme exigido no ANEXO I; 

b) Proposta de preços discriminada e demais exigências complementares, nos termos do ANEXO II; 

c) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

 

5.3 O preço cotado deverá estar expresso em moeda nacional, por valores fixos e irreajustáveis, nele embutidos os 

tributos municipais, estaduais e federais, taxas, emolumentos e demais encargos incidentes, inclusive a utilização 

de transporte(s)/frete(s) necessário(s) ao alcance da realização do objeto do certame. 

5.4 A proposta deverá ter como prazo de validade mínimo o estabelecido no ANEXO II, contado da data de sua 

apresentação. 

5.5 A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente: 

a) Examinou e tem pleno conhecimento de todos os documentos que instruem este edital; 

b) Aceita as cláusulas e condições deste Edital, bem como eventuais retificações, esclarecimentos ou outros 

atos complementares ao edital; 

c) Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto deste Edital pelo valor e prazo constantes de sua 

proposta; 

d) Tomou conhecimento dos dispositivos constantes do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 

site do SESI, disponível no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, aceitando-os de forma integral e 

irretratável. 

5.6 A análise e o julgamento das propostas serão realizados posteriormente pela Comissão de Licitações do SESI e 

por técnicos designados para tal fim. 

5.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e Anexos, sejam 

omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou o regular andamento 

do futuro contrato, e, ainda, as que apresentem valores unitários simbólicos ou irrisórios, de valor zero, 

excessivos ou manifestamente inexequíveis, de modo a evitar o “jogo de planilhas”.   

5.8 Os valores para cada um dos itens das propostas apresentadas, serão analisados tomando-se por base os 

valores constantes das planilhas que estão junto aos DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, disponíveis no site 

informado no ANEXO II.  

5.9 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor superior ao máximo estipulado no ANEXO I deste 

edital, ou em qualquer um dos seus itens.  

 

 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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6. PROCEDIMENTOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

6.1 Abertos os envelopes de Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os documentos ali contidos serão 

examinados e rubricados pelos participantes presentes e pela Comissão de Licitação do SESI, assim como os 

envelopes de N° 02 – PROPOSTA COMERCIAL, das empresas habilitadas. 

6.2 A Comissão de Licitação efetuará a consulta do CNPJ da(s) proponente(s) junto ao Cadastro Nacional das 

Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), no site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. Em constando dos referidos 

cadastros, a(s) proponente(s) será(ão) inabilitada(s) OU/E não poderá(ão) participar do certame, haja vista a 

impossibilidade de participação. 

6.3 Às empresas inabilitadas, serão devolvidos os envelopes de Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, fechados, 

mediante assinatura de protocolo de recebimento. 

6.4 A Comissão de Licitações, após o recebimento, abertura, exame da documentação e registro em Ata, poderá 

suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, podendo 

marcar na oportunidade data e horário para nova reunião, ocasião em que serão proclamados os habilitados e 

abertos os envelopes contendo a proposta comercial. 

6.5 O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que ela se realize, não 

cabendo ao ausente o direito a reclamação de qualquer natureza. 

6.6 Com base no Art. 16, do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SESI, será facultado à 

Comissão de Licitações inverter o procedimento, abrindo primeiramente os envelopes de N° 02, contendo 

PROPOSTAS COMERCIAIS, classificando os proponentes pela ordem crescente dos menores preços unitários 

por item, e só então abrindo os envelopes de N° 01, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, iniciando 

com o do proponente classificado em primeiro lugar, e assim sucessivamente, se necessário. 

 

7. IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

7.1 Sob pena de decadência do direito, no prazo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para sessão de 

abertura (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), qualquer pessoa, 

através de correspondência endereçada à Comissão de Licitações do SESI, fax ou e-mail constantes no ANEXO 

II, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital. 

7.2 Para efeito de contagem do prazo consignado no item 7.1, não será considerada a data de abertura do certame. 

7.3 Poderá à Comissão de Licitações do SESI decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, contado de seu recebimento.  

7.4  Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, feitos os ajustes necessários, será designada nova 

data para a realização da presente licitação, mediante comunicação no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, se 

a eventual alteração do edital vier a afetar a formulação das propostas. 

7.5 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e de impugnações serão partes integrantes deste edital.   

 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

8.1 Será considerada vencedora a proposta que atender às exigências deste edital e atender ao critério de 

julgamento estipulado no ANEXO II. 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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8.2 A Comissão de Licitações do SESI, a qualquer tempo e a seu critério, poderá efetuar diligências, solicitando das 

proponentes, esclarecimentos e/ou informações complementares, apresentação de portfolios, prospectos, 

amostras, etc., dos serviços cotado(s) para melhor avaliação ou teste, antes da definição do julgamento deste 

certame. 

8.3 O empate, entre dois ou mais proponentes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as 

propostas escritas. Havendo propostas economicamente vantajosas e que estejam em equivalência de 

condições, o SESI procederá ao sorteio da proposta vencedora, a ser realizado durante a sessão pública. 

8.4 Será admitido apenas 01(um) proponente vencedor para o objeto licitado, atendendo-se ao critério de julgamento 

estipulado no ANEXO II. 

8.5 Omissões ou desatendimento a exigências consideradas eminentemente formais, que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, não acarretarão na desclassificação da proposta, desde que não causem prejuízo 

para o SESI e nem firam os direitos dos demais proponentes. 

 

9. RECURSOS 

9.1 Do julgamento caberá recurso na forma definida por este Edital e nos termos do disposto no Regulamento de 

Licitações e Contratos publicado no site do SESI. 

9.2 Havendo impugnações, serão consignadas em ata de abertura de propostas e após o resultado caberão os 

recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após este registro, dirigidos à Comissão Permanente de 

Licitações do SESI, que os submeterá à análise da Autoridade Competente. 

9.3 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis. 

9.4 Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua interposição, 

por autoridade competente. 

9.5 O recurso deve ser apresentado em papel timbrado da empresa, redigidos em português, sem rasuras, 

fundamentados e assinados por representante legal, observados os prazos legais. 

 

10. ADJUDICAÇÃO 

10.1 O resultado deste certame será publicado no site www.fiepr.org.br/licitacao/html e oficiado às Empresas 

participantes através dos endereços de e-mails informados pelas proponentes. 

 

11. PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será realizado no prazo e condições especificadas no ANEXO II, a contar da data de conclusão 

do objeto a prestação de serviço(s), mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura correspondente e após a 

aprovação dos serviços, pelo Gestor do Contrato do SESI. 

11.2 Fica expressamente vedada ao vencedor da licitação, a negociação de faturas ou títulos de crédito decorrentes 

deste certame, com instituições financeiras ou factorings. 

11.3 O faturamento deverá ser feito para a entidade correspondente do SESI, conforme dados constantes do ANEXO 

II. 

11.4 A aprovação do(s) objeto(s) licitado dependerá de avaliação, que será efetuada após o processo de conferência, 

sendo que a assinatura do comprovante da conclusão do(s) objeto(s) licitado não implica na sua aprovação. 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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12. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

12.1 Ficam estabelecidos no ANEXO II o prazo e o local para a prestação de serviço(s). 

 

13. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

13.1 O SESI formalizará a contratação por meio de instrumento hábil informado no ANEXO II. 

13.2 A recusa da Empresa em assinar o instrumento de contratação, ou o não aceitá-lo, dentro de 02 (dois) dias 

úteis contados da data de recebimento da notificação, sem justificativa por escrito, ou com justificativa não aceita, 

sujeitará está às penalidades previstas no item 16 deste Edital. 

13.3 Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame.  

13.4 A subcontratação parcial dependerá de pedido expresso motivado da contratada e da prévia autorização pelo 

SESI, cumpridas as obrigações constantes em cláusula contratual. 

13.5 É expressamente proibida a subcontratação do objeto a licitante que tenha participado do procedimento licitatório 

ou a empresa proibida de contratar com o SESI. 

 

14. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

14.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para obras, serviços ou compras e 50% (cinquenta por cento) 

para reforma de edifício ou equipamento, do valor inicial atualizado do instrumento contratual, sempre mediante 

a lavratura de Termo Aditivo, conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado 

no site do SESI. 

 

15. RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo SESI, independentemente de interpelação ou 

notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

15.1.1 Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos; 

15.1.2 Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou 

extrajudicial ou suspensão, pelas autoridades competentes, das atividades da CONTRATADA; 

15.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital; 

15.1.4 Dissolução da empresa contratada; 

15.1.5 A lentidão do seu cumprimento, levando o SESI a comprovar a impossibilidade da prestação do objeto, 

nos prazos estipulados;  

15.1.6 O atraso injustificado no início da prestação do serviço;  

15.1.7 A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao SESI; 

15.1.8 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital, no 

contrato ou pela Fiscalização do SESI;  

15.1.9 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 

a sua execução, assim como as de seus superiores; 

15.1.10 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato; 



 

 

 
 

 
Processo nº 17735/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0115/2019 
 

 

 
N.J.S 

CPL 

 

 

8 / 123 

15.1.11 A não manutenção das condições de habilitação previstas neste edital. 

15.2 Nas hipóteses das alíneas “15.1.1”, “15.1.3”, “15.1.5”, “15.1.6”, “15.1.7”, “15.1.8”, “15.1.10” e “15.1.11”, a parte 

inadimplente será responsável pelo ressarcimento, à outra, de eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 

15.3 A rescisão contratual será regida pelo disposto no artigo 32 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado 

no site do SESI e pelo disciplinado no presente Edital, não prejudicando a possibilidade de aplicação das sanções 

previstas no item 16 deste edital, sempre assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

 

16. SANÇÕES E PENALIDADES 

16.1 A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: advertência, multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

SESI por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

16.2 Será cabível pena de advertência os casos de serviços executados de maneira não conforme, não atendimento 

as solicitações da fiscalização do SESI e nos casos de infrações de menor gravidade; 

16.3 Será cabível pena de multa: 

16.3.1 Nos casos de descumprimento do prazo de execução/entrega, aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos serviços efetivamente atrasados e ensejando 

a critério do SESI, a rescisão contratual; 

16.3.2 Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco por cento), sobre a porção 

inadimplida do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual; 

16.3.3 Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do objeto 

contratado e ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual; 

16.3.4 Ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada a penalidade de 

suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos e/ou multa até o percentual de 20% 

(vinte por cento) do valor da proposta apresentada. 

16.4 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

16.5 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir 

de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do 

SESI. 

16.6 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas judicialmente, 

caso não haja pagamento espontâneo. 

16.7 As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 

16.8 No caso de atraso da entrega do objeto, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, 

o contrato poderá ser imediatamente rescindido, a critério do CONTRATANTE. Nesta situação, o 

CONTRATANTE poderá convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do Regulamento de 

Licitações e Contratos publicado no site do SESI. 

16.9 Fica facultada a defesa prévia da empresa, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), contados da 

intimação do ato. 
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17. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

17.1 Dos valores devidos à CONTRATADA serão descontados os encargos sujeitos, por disposição legal, à retenção 

na fonte, nos percentuais discriminados no ANEXO II, quando for o caso. 

 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS  

18.1 O objeto deste edital deverá ser executado rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital 

e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará sua recusa, com a aplicação das 

penalidades previstas no item 16, deste Edital. 

18.2 As proponentes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório, estando sujeitas 

às sanções previstas neste Edital e na legislação brasileira. 

18.3 As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer alterações e/ou esclarecimentos sobre 

o edital, através da consulta permanente ao site www.fiepr.org.br/licitacao/html, não cabendo ao SESI a 

responsabilidade pela não observância deste dispositivo. 

18.4 Caso a proponente se recuse a executar o objeto deste Edital ou venha a fazê-lo fora das especificações 

estabelecidas, o SESI poderá, mediante notificação, rescindir o ajuste e optar pela convocação das demais 

proponentes na ordem de classificação, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site 

do SESI. 

18.5 Fica assegurado ao SESI o direito de: 

a) Adiar a data de abertura do presente certame, dando conhecimento aos interessados, mediante informação 

no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, da 

data inicialmente marcada; 

b) Cancelar o presente certame, a qualquer tempo, desde que haja motivo que o justifique, nos termos do art. 

40 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SESI, dando ciência aos interessados; 

c)  Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 15 (quinze) dias corridos, para a 

abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, se a eventual alteração do edital vier a afetar 

a formulação das propostas. 

18.6 É facultado, a Comissão de Licitações do SESI ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar do ato da sessão pública. 

18.7 A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do SESI, 

durante a(s) prestação(ões) do(s) serviço(s) contratados, reparando-os às suas custas, não lhe cabendo 

nenhuma indenização por parte do SESI. 

18.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão 

considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos acréscimos de valores nos contratos a qualquer 

título. 

18.9 A proponente vencedora obriga-se a substituir ou readequar o objeto deste edital que não estejam de acordo 

com as especificações e padrões de qualidade exigidos no Edital, sem ônus para o SESI. 

18.10 Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste edital, referentes a recursos, impugnações ou pedidos 

de esclarecimentos, excluir-se-à o dia do inicio e incluir-se-à o do vencimento, e serão considerados os dias 

consecutivos, no dia e hora mencionada no ANEXO II. 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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18.11 Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste edital estão previstos em dotação orçamentária 

para o ano em curso, do SESI conforme previsto no ANEXO II deste edital.  

18.12 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de 

Licitações do SESI poderá fixar às proponentes o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas neste item.  

18.13 Os envelopes de habilitação ou proposta comercial das licitantes que forem inabilitadas ou em caso de inversão 

do procedimento sejam desclassificadas, poderão retirar os mesmos no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 

contados da data do julgamento do edital. Decorrido esse prazo, o SESI poderá providenciar a sua destruição. 

18.14 Em havendo contradição entre os termos do Edital e do instrumento contratual, prevalecem os termos do Edital. 

 

19. FORO 

19.1 Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro constante no ANEXO II, para dirimir dúvidas oriundas da 

aplicação deste Edital e seus Anexos. 

 

Curitiba, 10 de junho de 2019 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

SISTEMA FIEP 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 
ODONTOLÓGICA – OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS EXCLUSIVAMENTE 

ODONTOLÓGICA 
 
 

LOTE ÚNICO 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UF QTDE 
PREÇO 

MÁXIMO 
UNITARIO 

PESO 
PERCENTUAL 

DE 
DESCONTO 

DESCONTO (MÉDIA 
PONDERADA DE 
ACORDO COM O 

PESO) 

1 
SERVICOS ODONTOLOGICOS 
SEM COPARTICIPAÇÃO 
MENSAL 

SERV 
21.788 

R$13,20 35%   % 
usuários 

2 
SERVICOS ODONTOLOGICOS 
COM COPARTICIPAÇÃO 
MENSAL 

SERV 
9.774 

R$10,20 35%   % 
usuários 

3 

SERVICO DE CUSTOMIZACAO 
DE SISTEMA DA OPERADORA 
DE PLANOS ODONTOLOGICOS 
ANUAL 

HORAS 

1.000 

R$120,00 2%   % 
horas 

4 
SERVICOS DE 
PROCEDIMENTOS 
ODONTOLOGICOS  

UND 
Vide tabela 

Anexo X 
Vide tabela 

Anexo X 
28%   % 

Valor total de desconto (média ponderada de acordo com o peso) % 

 
*Deverá ser preenchida a coluna (Percentual de desconto) em laranja. 
 
Relativamente ao Item 04: 

 
 A quantidade prevista anual é uma estimativa de volume histórico previsto no Anexo X. O consumo dos 

materiais será realizado conforme necessidades e disponibilidade orçamentária anual.  O valor anual 

estimado para este item é de R$ 1.012.913,54 (um milhão, doze mil novecentos e treze reais e cinquenta 

e quatro centavos) o qual constitui-se em previsão e está sujeita a disponibilidade orçamentária. 

 A proponente deverá basear-se na tabela prevista no Anexo X, onde deverá ofertar 01 (um) único 

percentual de desconto, que será aplicado posteriormente, de forma linear a todos os itens da mesma. 

 
1. DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica – Plano 

Odontológico, EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICA, devidamente registrada e autorizada pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com abrangência regional (estado do Paraná). 

1.2 As empresas devem ofertar Plano Odontológico com cobertura mínima dos procedimentos descritos na “Tabela 

de Procedimentos Odontológicos” (ANEXOS IX e X), de acordo com a modalidade ofertada. 

1.3 A contratação dos serviços visa atender aos usuários do Cartão Sesi Viva+ (trabalhadores da indústria, do sistema 

indústria e seus dependentes). 

 

2. DEFINIÇÕES e SIGLAS 
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2.1 Cartão Sesi Viva+ é uma ferramenta de Gestão de Benefícios Sociais desenvolvido para atender as Indústrias e 

seus Trabalhadores, possibilitando acesso a produtos e serviços de forma fácil e flexível, alinhados a missão do 

Sesi na promoção da Qualidade de Vida. 

2.2 Cliente – empresa que contrata os serviços do Sesi/PR; 

2.3 Usuário – beneficiário do Cartão Sesi Viva+, funcionário da empresa cliente ou seu dependente; 

2.4 Prestador de Serviço – Cirurgião Dentista e/ou Clínica Odontológica, credenciado, próprio, cooperado ou 

contratado pela Operadora de Planos Odontológicos, que irá prestar serviços odontológicos para os usuários do 

Cartão Sesi Viva+; 

2.5 Procedimentos – cada tratamento odontológico individual, ao qual o usuário poderá ser submetido. Para o Cartão 

Sesi Viva+ são classificados, de acordo com a tabela de procedimentos odontológicos (ANEXOS IX e X), em: 

2.5.1 Básicos – exame clínico, profilaxia, atendimento de urgência, restaurações em amálgama, exodontias 

simples; 

2.5.2 Intermediários – restaurações em resina composta, raspagem supra gengival, odontopediatria; 

2.5.3 Radiodiagnóstico – radiografia periapical e radiografia interproximal; 

2.5.4 Especializados – endodontia, periodontia, exodontia de terceiros molares; 

2.5.5 Avançados – radiografia panorâmica e documentação ortodôntica, próteses, aparelhos ortodônticos, 

implante, clareamentos. 

2.6 Siglas utilizadas 

2.6.1 AD – Active Directory 

2.6.2 AD FS – Active Directory Federation Service 

2.6.3 ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar 

2.6.4 API – Application Programming Interface 

2.6.5 BI – Business Intelligence 

2.6.6 CEP – Código de Endereçamento Postal 

2.6.7 CFO – Conselho Federal de Odontologia 

2.6.8 CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica 

2.6.9 COFINS – Contribuição para Seguridade Social 

2.6.10 CPF – Cadastro de Pessoas Físicas 

2.6.11 CPS – Contrato de Prestação de Serviços 

2.6.12 CRO – Conselho Regional de Odontologia 

2.6.13 CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido 

2.6.14 CSV – Comma Separated Values 

2.6.15 FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

2.6.16 FIEP – Federação das Indústrias do Estado do Paraná 

2.6.17 GSSI – Gerência de Segurança e Saúde para a Indústria 

2.6.18 GTO – Guia de Tratamento  

2.6.19 HTTPS – Hyper Text Transfer Protocol Secure 

2.6.20 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

2.6.21 IDSS – Índice de Desempenho da Saúde Suplementar 

2.6.22 IEL – Instituto Euvaldo Lodi 
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2.6.23 INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

2.6.24 INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

2.6.25 JSON – JavaScript Object Notation 

2.6.26 KPTT – Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada 

2.6.27 PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

2.6.28 PIS – Programa de Integração Social 

2.6.29 POC - Proof of Concept (Prova de Conceito) 

2.6.30 POS ou P.O.S. – Point of Sale (ponto de venda, dispositivo para uso de cartão e digitação de senha) 

2.6.31 RH – Recursos Humanos 

2.6.32 RN – Resolução Normativa 

2.6.33 SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor 

2.6.34 SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Paraná 

2.6.35 SESI – Serviço Social da Indústria 

2.6.36 SOAP – Simple Object Access Protocol 

2.6.37 TAP – Tempo de Atividade da Protrombina 

2.6.38 TGO – Transaminase Glutâmica Oxalacética 

2.6.39 TGP – Transaminase Glutâmico Pirúvica 

2.6.40 TI – Tecnologia da Informação 

2.6.41 TISS – Troca de Informação de Saúde Suplementar  

2.6.42 TUSS – Terminologia Unificada da Saúde Suplementar 

2.6.43 UMO – Unidade Móvel Odontológica 

2.6.44 URA – Unidade de Resposta Audível 

2.6.45 VPN – Virtual Private Network 

2.6.46 XML – eXtensible Markup Language 

 
 

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

3.1 O contrato firmado entre o Sesi/PR e a Operadora de Planos Odontológicos compreenderá o período de 12 meses, 

podendo ser renovado por igual período, não devendo ultrapassar o máximo contratado de 60 meses (5 anos). 

3.2 O plano odontológico deverá contemplar abrangência regional, estado do Paraná. 

3.3 Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá garantir a quantidade de prestadores de serviços 

odontológicos para atender às demandas do Cartão Sesi Viva+, assim sendo: 

3.3.1 Garantir uma relação mínima de 1 (um) prestador de serviço para cada grupo de 200 (duzentos) usuários do 

Cartão Sesi Viva+ no município em que a empresa cliente estiver presente; 

3.3.2 Garantir uma quantidade mínima de 2 (dois) profissionais em cada município em que o Sesi possui unidade 

operacional (conforme ANEXO XI) 

3.3.3 Garantir o número mínimo de 200 (duzentos) prestadores de serviços no estado do Paraná, abrangendo todos 

os municípios em que o Sistema FIEP possui unidade operacional (conforme relação no ANEXO XI) e região 

por ela atendida. 
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3.3.4 O Cartão Sesi Viva+ possui 43.876 usuários somente no estado do Paraná (dados de dezembro de 2018), 

entre titulares e dependentes na razão média de 1,2 dependente para cada usuário titular. A quantidade 

mínima de profissionais visa aproximar-se da relação mínima de 1 (um) prestador de serviço para cada grupo 

de 200 (duzentos) usuários. Abaixo, um quadro com a distribuição dos usuários de acordo com as Unidades 

Sesi/PR: 

Unidade Usuários 

AMPÉRE 484 

APUCARANA 1.362 

ARAPONGAS 442 

ARAUCÁRIA 983 

BANDEIRANTES 900 

CAMPO LARGO 766 

CAMPO MOURÃO 3.127 

CAPANEMA 464 

CASCAVEL 945 

CIANORTE 322 

CIC e BOQUEIRÃO (Curitiba) 2.422 

DOIS VIZINHOS 64 

FOZ DO IGUAÇU 47 

FRANCISCO BELTRÃO 1.963 

GUARAPUAVA 5.074 

IRATI 965 

LONDRINA 1.367 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON 639 

MARINGÁ 3.315 

PALMAS 712 

PARANAVAÍ 332 

PATO BRANCO 1.731 

PONTA GROSSA 1.776 

QUATRO BARRAS 1.067 

RIO BRANCO DO SUL 174 

RIO NEGRO 643 

SANTO ANTONIO DA PLATINA 3.784 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 1.765 

SEDE (Curitiba) 4.807 

TOLEDO 774 

UMUARAMA 585 

UNIÃO DA VITÓRIA 75 

Total Geral 43.876 
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3.3.5 Caso não atenda ao quantitativo exigido nos itens anteriores no ato da assinatura do contrato, a 

CONTRATADA deverá apresentar Termo de Compromisso declarando que adequará sua rede de 

atendimento em até 60 (sessenta) dias a partir da data de assinatura do contrato.  

3.4 A CONTRATADA deverá garantir que os prestadores de serviços realizem todos os procedimentos da tabela de 

procedimentos (SESI e ANS), de acordo com as modalidades 1 e 2 (item 6.3). No caso de recusa de atendimento 

por parte do profissional solicitado, a CONTRATADA deverá se responsabilizar em proporcionar atendimento do 

usuário pela especialidade a qual haja necessidade de tratamento. 

3.5 O não cumprimento dessas especificações poderá ensejar as penalidades previstas no item 27. 

 

4. USUÁRIOS 

4.1 São considerados usuários titulares: 

4.1.1 Funcionários do Sistema FIEP (contratados por prazo indeterminado ou temporários); 

4.1.2 Estagiários Sistema FIEP; 

4.1.3 Alunos do Sistema FIEP; 

4.1.4 Trabalhadores de empresas associadas aos Sindicatos Empresariais filiados à FIEP. 

4.1.5 Trabalhadores de indústrias e empresas contribuintes 

4.1.6 Trabalhadores de Prefeituras, Associações, Cooperativas e Parcerias 

4.1.7 Trabalhadores de empresas não contribuintes / não indústrias 

4.2 São considerados usuários dependentes: 

4.2.1 Cônjuge ou companheiro (a) de união estável, devidamente comprovada por meio de Certidão de Casamento 

ou escritura pública de União Estável; 

4.2.2 Companheiro ou companheira de união homo afetiva com comprovação de união estável; 

4.2.3 Filho e/ou enteado, sejam do cônjuge ou companheiro do usuário titular, até 21 (vinte e um anos), e os 

inválidos de qualquer idade, enquanto durar a invalidez devidamente comprovada por meio de Certidão de 

Nascimento ou Termo de Guarda e Responsabilidade.  

4.3 É facultada a indicação de usuários dependentes pelo usuário titular ou pela empresa cliente. Assim sendo, o 

usuário titular poderá permanecer como único usuário do Cartão Sesi Viva+, mesmo que a empresa cliente tenha 

optado pela modalidade 1, com coparticipação, na qual a mensalidade é paga por grupo familiar. 

4.4 Alunos do sistema FIEP não podem possuir usuários dependentes vinculados. 

 

5. DO PLANO ODONTOLÓGICO 

5.1 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. 

5.2 A empresa cliente deverá realizar as inclusões dos beneficiários, por meio do preenchimento da planilha de 

inclusão (ANEXO XV) em até 30 (trinta) dias da data de início do contrato com o Sesi/PR. Caso a empresa cliente 

não realize a inclusão por meio da planilha, ela deverá faze-lo por meio da inclusão individual de cada usuário no 

site da Operadora de Cartões. 
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5.3 A CONTRATADA não deverá restringir o ingresso de novos usuários no Plano Odontológico, desde que 

devidamente indicados pelo Sesi/PR e obedecidos os prazos indicados no item anterior, não cabendo quaisquer 

exigências e/ou restrições quanto ao número mínimo ou máximo para inclusão e/ou exclusão. 

5.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar as informações pertinentes às novas adesões e/ou exclusões de usuários 

de modo a permitir a auditoria por parte do Sesi/PR (conforme item 14 – sistema odontológico) 

5.5 O usuário titular responderá por quaisquer prejuízos causados pelo uso indevido do Cartão Sesi Viva+ durante o 

período em que permanecer cadastrado no plano e após a sua exclusão do plano, o qual deverá efetuar o 

ressarcimento diretamente ao Sesi/PR. 

5.6 Exclusão do usuário:  

5.6.1 Os titulares poderão ser excluídos do Plano Odontológico, sem direito às coberturas ora contratadas, nos 

seguintes casos: 

a) Por falecimento; 

b) Por término do contrato de trabalho temporário com a empresa cliente; 

c) Demissão por justa causa; 

d) Quando solicitado pelo titular.  

5.6.2 Nos casos de aposentadoria e demissão sem justa causa, o usuário terá o direito de manter as mesmas 

condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, sem prejuízo 

de eventuais vantagens obtidas em negociações coletivas, condicionada ao custeio integral do seu plano 

odontológico privado.  

5.6.3 Em caso de morte de titular em exercício, aposentado, demitido sem justa causa ou dispensado, o direito de 

permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano, mantendo-se as condições anteriores ao 

falecimento do titular. Nesse caso, o plano deverá ser custeado inteiramente pelo dependente. 

5.6.4 A decisão do aposentado, ex-empregado ou dependente de titular falecido de se manter no plano deve ser 

informada ao Sesi/PR no prazo máximo de 30 dias contados a partir da comunicação do empregador sobre 

o direito de manutenção do gozo do benefício considerando os seguintes critérios:  

a) Aposentado que contribuiu para o plano odontológico por 10 anos ou mais - tem o direito de se manter 

no plano enquanto a empresa cliente oferecer esse benefício aos seus funcionários.  

b) Aposentado que contribuiu para o plano odontológico por período inferior a 10 anos - poderá permanecer 

no plano por um ano para cada ano de contribuição, desde que a empresa cliente continue a oferecer 

esse benefício aos seus funcionários.  

c) Ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa, a manutenção no plano será correspondente a 

1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha contribuído para o plano, com um mínimo 

assegurado de 6 e um máximo de 24 meses.  

d) Os dependentes de titular falecido têm o direito de se manter no plano enquanto a empresa cliente 

oferecer esse benefício aos seus funcionários.  

 

 

6. DAS MODALIDADES DE PLANO ODONTOLÓGICO 

6.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar 2 (duas) modalidades distintas de cobrança para os usuários, modalidade 

1 e modalidade 2, descritas a seguir. 
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6.2 A escolha (opção) será feita pela empresa cliente, contratante do Cartão Sesi Viva+, que poderá optar por uma 

modalidade ou outra. 

6.3 As modalidades serão assim divididas: 

6.3.1 Modalidade 1 – deverá seguir formato em que o usuário tem coparticipação em todos os procedimentos 

realizados, a saber: 

a) Coparticipação nos procedimentos do Rol mínimo da ANS (RN nº 428/2017) e dos procedimentos 

classificados em básicos, intermediários, especializados e avançados (ANEXOS IX e X). São estipulados 

valores pagos pelo usuário a título de coparticipação (conforme descrito no item 8); 

b) Cobrança única por grupo familiar, independentemente da quantidade de usuários dependentes; 

c) Por grupo familiar, entende-se 1 (um) titular e seus dependentes, conforme descritos no item 4.2; 

d) Alunos do Sistema FIEP não poderão ser incluídos nesta modalidade; 

6.3.2 Modalidade 2 – formato sem coparticipação em determinados procedimentos, a saber:  

a) O usuário terá os procedimentos do Rol mínimo da ANS (RN nº 428/2017) sem cobrança de 

coparticipação (ANEXO IX); 

b) Mensalidade é cobrada individualmente por usuário, ou seja, os valores de mensalidade são pagos pelo 

usuário titular e pelo usuário dependente; 

c) Alunos do Sistema FIEP deverão ser incluídos nesta modalidade. 

6.4 Não haverá carência para realização dos procedimentos. 

6.5 Procedimentos avançados somente poderão ser executados após conclusão dos procedimentos básicos, 

intermediários e/ou especializados. 

6.6 Os nomes dos planos odontológicos, independente da modalidade, deverão ser validados pelo Sesi, de modo a 

estarem alinhados com a identidade do Cartão Sesi Viva+. 

6.7 O Sesi irá informar à CONTRATADA a modalidade e plano pelos quais a empresa cliente fez a escolha. 

6.8 A cobertura das duas modalidades (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). 

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

diretamente com o profissional 

 

 

7. DAS MENSALIDADES DO PLANO ODONTOLÓGICO 

7.1 O Sesi/PR efetuará o repasse dos valores das mensalidades à Operadora de Plano Odontológico após a emissão 

da Nota Fiscal por parte dessa. 

7.1.1 As mensalidades do usuário titular e do(s) usuário(s) dependente(s), conforme cada caso e modalidade, serão 

descontadas na folha de pagamento mensal do usuário titular e repassadas ao Sesi/PR pela Operadora de 

cartões; 

7.1.2 As mensalidades dos Alunos do Sistema FIEP: 

a) Serão cobradas por meio da adesão ao Cartão Sesi Viva+ no ato da matrícula na Unidade de Ensino do 

Sistema FIEP respectiva, podendo ser pagas pelo usuário (ou seu responsável) à vista, parcelado pelo 
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prazo correspondente ás mensalidades do curso em que o mesmo está matriculado ou parcelado em 4 

(quatro) vezes; 

b) 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; 

c) Os alunos que fizerem a adesão do plano odontológico serão cadastrados conforme modalidade 2 (plano 

sem coparticipação); 

d) 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. 

 

 

8. DA COPARTICIPAÇAO NO PLANO ODONTOLÓGICO 

8.1 Como coparticipação entende-se o valor que o usuário do Cartão Sesi Viva+ deve pagar pelos procedimentos que 

serão executados pelos prestadores de serviços odontológicos, quando da opção pela Modalidade 1; 

8.2 Os valores deverão ser informados pelos prestadores de serviços aos usuários do Cartão Sesi Viva+, com base 

nas informações constantes no sistema odontológico da Operadora de Planos Odontológicos, previamente à 

realização dos procedimentos odontológicos. Os valores dos procedimentos / tratamentos odontológicos poderão 

ser parcelados em até 6 (seis) vezes, com parcela mínima de R$ 20,00 (vinte reais). 

8.3 Autorizado o valor do tratamento, mediante uso de senha pessoal, o prestador de serviço estará autorizado a 

realizar os procedimentos odontológicos à operadora de cartões contratada pelo Sesi, e plano odontológico em 

razão da realização de um procedimento. 

8.3.1 Os valores de coparticipação serão informados pelo Sesi; 

8.3.2 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 2.029 /2019);  

8.3.3 Os valores de coparticipação serão cobrados por meio da tecnologia de cobrança citada acima, 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. 

 

8.4 A CONTRATADA deverá enviar, por meio da integração com o sistema da Operadora de Cartões (itens 16 e 17), 

informações sobre o parcelamento do tratamento, tais como valor total do tratamento autorizado, número de 

parcelas e valor das parcelas; 

8.4.1 Uma vez autorizado o procedimento, a Operadora de Cartões recebe a informação da Operadora de Planos 

Odontológicos e realiza as rotinas internas de tratamento de tais informações. Essas informações, que serão 

aglutinadas mensalmente, permitirá que seja gerada uma fatura por empresa cliente, para que essa possa 
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descontar os respectivos valores da folha de pagamento do(s) usuário(s) e efetuar o pagamento à Operadora 

de Cartões. 

8.4.2 A Operadora de Cartões repassará ao Sesi/PR as informações sobre os procedimentos / tratamentos 

autorizados juntamente com os valores pagos. O Sesi/PR demanda 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; 

8.5 Com base nas informações repassadas pela Operadora de Cartões, o Sesi/PR solicitará à Operadora de Planos 

Odontológicos que emita Nota Fiscal referente aos valores dos procedimentos odontológicos realizados pelos 

prestadores de serviços. Tais valores não deverão exceder aqueles conforme tabela de procedimentos (ANEXO 

X), e farão parte dos critérios de julgamento das propostas, conforme item 25. 

 

9. DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DO SESI 

9.1 As unidades Sesi possuem consultórios odontológicos internos para atendimento aos usuários do Cartão Sesi 

Viva+ (ANEXO XII). 

9.2 A CONTRATADA deverá ofertar serviço de atendimento odontológico dentro das Unidades do Sesi/PR, 

discriminadas no ANEXO XII; 

9.3 Para esta prestação de serviços, a CONTRATADA deverá firmar contrato de comodato (ANEXO XVIII) junto ao 

Sesi/PR, para utilização das instalações físicas exclusivas do consultório odontológico, bem como os 

equipamentos ali disponíveis; 

9.4 A infraestrutura física e tecnológica para funcionamento dos consultórios dentro da unidade SESI/PR será de 

responsabilidade da CONTRATADA: a infraestrutura já contempla as instalações do consultório odontológico 

(equipamentos), que são de propriedade do SESI/PR. Os consultórios serão disponibilizados pela 

CONTRATANTE nos termos dispostos em contrato de comodato (ANEXO XVIII). A CONTRATANTE fornecerá 

acesso a telefonia e internet. 

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

9.6 Quanto aos consultórios odontológicos dentro das Unidades do Sesi/PR: 

9.6.1 A CONTRATADA deverá informar relação de até 3 (três) prestadores de serviço, que irão realizar os 

atendimentos nas Unidades do Sesi/PR. os 3 (três) prestadores de serviços deverão ser profissionais da 

Odontologia, ou seja, 3 (três) Cirurgiões Dentistas; 

9.6.2 Os profissionais não estabelecerão vínculo empregatício com as empresas do Sistema FIEP; 

9.6.3 Os profissionais não poderão ser funcionários ou colaboradores do Sistema FIEP; 

9.6.4 O Cirurgião Dentista indicado pela CONTRATADA (item 5.2, letra “c”) poderá ser indicado como Responsável 

Técnico do consultório odontológico do SESI/PR (Conforme art.121, inciso IV, alínea “e” da Resolução CFO-

63/2005). Nesse caso, o profissional não irá responder tecnicamente pelos demais profissionais. O 

profissional não fará jus a remuneração adicional em decorrência do aceite da indicação de Responsável 

Técnico, tampouco estabelecerá vínculo empregatício com as empresas do Sistema FIEP; os formulários 

pertinentes estão disponíveis no endereço http://www.cropr.org.br/index.php/conteudo/responsabilidade-

tecnica/57; 
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9.6.5 O serviço deverá ser prestado em horário condizente com as atividades da Unidade Sesi correspondente, 

preferencialmente em horário comercial;  

9.6.6 A carga horária semanal individual de cada prestador de serviços não deverá ultrapassar 20 horas; 

9.6.7 A gestão dos consultórios será de responsabilidade da CONTRATADA e/ou seus prepostos, e compreende: 

 Atendimento odontológico aos usuários do Cartão Sesi Viva+; 

 Controle de agendamento de consultas e procedimentos; 

 Manutenção dos equipamentos e instalações em perfeito estado de funcionamento, visando à garantia de 

atendimento aos usuários do Cartão Sesi Viva+; 

 Aquisição e manutenção de insumos necessários ao funcionamento do consultório, tais como produtos de 

desinfecção de equipamentos, produtos para esterilização de materiais e instrumentais de uso diário,  

9.6.8 A CONTRATADA terá responsabilidade sobre as instalações físicas e equipamentos dos consultórios 

odontológicos do Sesi/PR e áreas conexas (recepção, expurgo, esterilização), ou seja, deverá manter os 

equipamentos e instalações em seu perfeito estado de funcionamento, visando à garantia do atendimento 

aos usuários do Cartão Sesi Viva+. Será responsável, assim como os prestadores de serviços por ela 

contratados, credenciados ou próprios, pela guarda e conservação dos bens móveis, imóveis e equipamentos, 

conforme descritos no contratato de comodato (ANEXO XVIII). 

9.6.9 O prestador de serviços terá responsabilidade solidária à CONTRATADA sobre as instalações físicas e 

equipamentos dos consultórios, responsabilizando-se pela guarda e conservação dos bens, reparando 

quaisquer danos a que der causa, devolvendo-os nas condições em que foram entregues. 

9.6.10 O prestador de serviços será responsável pelo fornecimento de todos os materiais de consumo, instrumentais 

e equipamentos para realização dos procedimentos; 

9.6.11 A CONTRATADA responderá pelos encargos trabalhistas por aqueles contratados sob sua responsabilidade 

9.6.12 A CONTRATADA deverá reparar a CONTRATANTE, imediatamente, por quaisquer danos causados pela 

utilização do bem ou pela atividade desenvolvida pelo CONTRATADA, inclusive por seus contratados, 

credenciados ou funcionários; 

9.7 Os equipamentos disponíveis nos consultórios odontológicos, e espaços conexos, dentro das Unidades Sesi/PR 

estão descritos no contrato de Comodato (ANEXO XVIII). 

9.8 As Unidades Sesi/PR podem oferecem até 3 (três) turnos de atendimento: manhã, tarde e noite, dependendo da 

demanda de cada Unidade. O primeiro turno em algumas Unidades se inicia às 8h, e o ultimo turno finaliza às 

21h; 

9.9 Nos consultórios internos, dentro das Unidades do Sesi/PR, somente são realizados procedimentos básicos 

(exceto procedimentos cirúrgicos) e/ou intermediários; 

9.10 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; 

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

necessárias são de responsabilidade da operadora de planos odontológicos vencedora deste certame; 

9.12 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 sob indicação e comunicação por parte da Operadora de Planos Odontológicos, 

exceto nos casos em que houver recesso na Unidade Sesi/PR; 
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10. DAS UNIDADES MÓVEIS ODONTOLÓGICAS – UMO 

10.1 A CONTRATADA deverá ofertar serviço de atendimento móvel em odontologia por meio de Unidades Móveis 

adaptadas e compostas por consultório odontológico completo, que possibilite a realização de, no mínimo, 

procedimentos básicos e intermediários (conforme ANEXOS IX e X); 

10.2 O Sesi/PR possui 6 (seis) consultórios odontológicos itinerantes, chamados “Unidades Móveis Odontológicas” 

(UMO), pelos quais são prestados serviços de assistência odontológica nas instalações de empresas clientes ou 

empresas que contratam os serviços de modo individual (ações individuais). 

10.3 Cada unidade móvel possui 1 (uma) cadeira odontológica. 

10.3.1 A CONTRATADA poderá realizar a prestação de serviços nas Unidades Móveis Odontológicas da 

CONTRATANTE. Para tal, as partes deverão firmar contrato de comodato (ANEXO XIX) para sua utilização, 

bem como os equipamentos nelas disponíveis; 

10.4 Será de responsabilidade da CONTRATADA a contratação de prestadores de serviços odontológicos 

(contratados, credenciados, funcionários) para atuar nas Unidades Móveis: 

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; 

10.4.2 Os profissionais não estabelecerão vínculo empregatício com as empresas do Sistema FIEP; 

10.4.3 Os profissionais não poderão ser funcionários ou colaboradores do Sistema FIEP; 

10.4.4 A carga horária semanal individual de cada prestador de serviços não deverá ultrapassar 20 horas; 

10.4.5 O prestador de serviços será responsável pelo fornecimento de todos os materiais de consumo, instrumentais 

e equipamentos para realização dos procedimentos; 

10.4.6 O prestador de serviços terá responsabilidade sobre os equipamentos do consultório odontológico da Unidade 

Móvel Odontológica da CONTRATANTE, responsabilizando-se pela guarda e conservação dos bens, 

reparando quaisquer danos a que der causa, devolvendo-os nas condições em que foram entregues. 

10.4.7 O prestador de serviços será responsável pelo fornecimento de todos os materiais de consumo, instrumentais 

e equipamentos para realização dos procedimentos; 

10.4.8 A CONTRATADA, por meio de seus prepostos, contratados ou credenciados, será responsável pela limpeza 

e desinfecção dos equipamentos tanto quanto se fizerem necessários para o atendimento aos usuários; 

10.4.9 A CONTRATADA, por meio de seus prepostos, contratados ou credenciados, será responsável pela limpeza 

e esterilização dos materiais e instrumentais odontológicos necessários para o atendimento aos usuários; 

10.4.10 A CONTRATADA terá responsabilidade solidária ao prestador de serviço sobre os equipamentos do 

consultório odontológico da Unidade Móvel Odontológica da CONTRATANTE, responsabilizando-se pela 

guarda e conservação dos bens, reparando quaisquer danos a que der causa, devolvendo-os nas condições 

em que foram entregues ao fim do contrato; 

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

Cartão Sesi Viva+, permitindo seu acesso às suas instalações. 

10.4.12 Os profissionais deverão seguir as Normas Regulamentadoras de segurança e saúde, conforme portaria 

3214/78.  
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10.4.13 A documentação deverá estar de acordo com o regime de contratação do profissional pela Operadora de 

Plano Odontológico, como nos exemplos a seguir:,  

 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. 

10.5 Cabe à CONTRATADA guarda e manutenção da Unidade Móvel Odontológica da CONTRATANTE, veículo e 

equipamentos nele disponibilizados, assim como custos relacionados: 

10.5.1 Responsabilizar-se pela limpeza dos veículos, bem como limpeza e desinfecção dos equipamentos nele 

presentes tanto quanto se fizerem necessários para o atendimento aos usuários; 

10.5.2 Responder pelos gastos inerentes ao uso e à manutenção preventiva e/ou corretiva do veículo cedido em 

comodato tais como: combustíveis, substituição de fluídos, substituição de peças, reparação de peças ou 

partes internas e externas; 

10.5.3 Responder pelos gastos inerentes ao uso e à manutenção preventiva e/ou corretiva dos bens e equipamentos 

do consultório odontológico, assim como os equipamentos necessários ao seu funcionamento; 

10.5.4 Reparar, imediatamente, por quaisquer danos causados pela utilização do bem ou pela atividade 

desenvolvida pelo COMODATÁRIO, inclusive por seus contratados, credenciados ou funcionários; 

10.5.5 Abrir mão, em favor do COMODANTE, ao veículo cedido a título de comodato, de todos os melhoramentos e 

benfeitorias, incorporando-os ao objeto, sem direito a reembolso ou indenização. 

10.6 Cabe à CONTRATADA responder pelos encargos trabalhistas por aqueles contratados sob sua responsabilidade; 

10.7 Os equipamentos disponíveis nas Unidades Móveis Odontológicas da CONTRATANTE estão descritos no 

contrato de Comodato (ANEXO XIX); 

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

salvo por solicitação ou autorização expressa da CONTRATANTE. 

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

intermediários. 

10.10 Sobre a utilização das Unidades Móveis Odontológicas:  

10.10.1 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;  

10.10.2 As unidades móveis são disponibilizadas de acordo com a contratação pela empresa cliente, dentro de cada 

macrorregião;  

10.10.3 As unidades móveis não transitam entre as macrorregiões; 

10.10.4 As distâncias entre uma empresa cliente e outra irá depender da contratação negociada com as unidades; 

10.10.5 Quanto às macrorregiões, compreende-se:  

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

Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, mais municípios abrangentes);  

 Centro-Sul (unidades Sesi em Castro, Guarapuava, Irati, Jaguariaíva, Ponta Grossa, São Mateus do Sul, 

Telêmaco Borba, União da Vitória, mais municípios abrangentes);  
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 Norte (unidades Sesi em Apucarana, Arapongas, Bandeirantes, Londrina, Santo Antônio da Platina, mais 

municípios abrangentes);  

 Noroeste (unidades Sesi em Campo Mourão, Cianorte, Maringá, Paranavaí, Umuarama, mais municípios 

abrangentes);  

 Oeste (unidades Sesi em Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Toledo, mais municípios 

abrangentes);  

 Sul (unidades Sesi em Capanema, Ampére, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Palmas, Pato Branco, mais 

municípios abrangentes); 

10.10.6 O deslocamento das unidades moveis é 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). 

 

11. SISTEMA DE TELEFONIA – REQUISITOS FUNCIONAIS 

11.1 Na solução telefônica deverá ser possível cadastrar e controlar todos os atendentes por competência técnica, 

determinando quais tipos de ligações poderão atender e quais não poderão, de acordo com suas funções 

determinadas na estrutura de atendimento.  

11.2 A plataforma telefônica também deverá apresentar a tecnologia de URA (Unidade de Resposta Audível) que 

deverá ser personalizada para a operação. Na configuração da URA deverá ser possível identificar a opção 

escolhida pelo usuário e encaminhar a ligação para um atendente específico, ou um grupo específico de 

atendentes, de acordo com o assunto relacionado e a respectiva competência técnica dos atendentes.  

11.3 A plataforma telefônica deverá, obrigatoriamente, realizar a gravação de todos os atendimentos realizados. Estas 

gravações deverão estar disponíveis e armazenadas por, no mínimo, 5 anos a partir de seu registro. As gravações 

efetuadas em um período anterior menor que 90 dias deverão estar disponíveis online para os usuários 

administradores do SESI/PR, para consulta diretamente na ferramenta, as gravações com períodos acima de 90 

dias deverão ser disponibilizadas em até 48 horas da solicitação da CONTRATANTE ou do usuário.  

 

12. DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ODONTOLÓGICA E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 

12.1 A CONTRATADA deverá possuir sistema próprio de gestão odontológica de acordo com as normas da ANS e 

Padrão TISS (disponível em http://www.ans.gov.br/prestadores/tiss-troca-de-informacao-de-saude-suplementar). 

12.2 O sistema de gestão odontológica deverá contemplar os seguintes requisitos funcionais mínimos para sua 

operacionalização: 

12.1.1 Cadastro - Beneficiário 

a) O Cadastro do beneficiário deve ser único e visível por todos os perfis descritos no item 14.1.3, auditoria 

operacional e atendimento. 

b) A inclusão, edição e alteração do beneficiário somente devem ser possíveis pelo perfil Auditoria 

Operacional, conforme item 14.1.3. 

http://www.ans.gov.br/prestadores/tiss-troca-de-informacao-de-saude-suplementar
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c) A Inativação e exclusão do cadastro do beneficiário devem ser realizadas apenas pelo perfil Auditoria 

Operacional, conforme item 14.1.3. 

d) O cadastro do beneficiário titular deve conter, no mínimo, os seguintes campos obrigatórios: nome 

completo, data de nascimento, número do CPF, nome da mãe, número da carteirinha (número do Cartão 

Sesi Viva+), empresa cliente, endereço residencial com CEP, endereço comercial com CEP, plano, 

número do(s) telefone(s), número de identificação, data de adesão ao Cartão Sesi Viva+, situação do 

cartão. 

e) O cadastro do beneficiário dependente deve conter, no mínimo, os seguintes campos obrigatórios: nome 

completo, data de nascimento, número do CPF, nome da mãe, número da carteirinha (número do Cartão 

Sesi Viva+), empresa cliente, endereço residencial com CEP, endereço comercial com CEP, plano, 

número do(s) telefone(s), número de identificação, data de adesão ao Cartão Sesi Viva+, situação do 

cartão, nome e número do CPF do titular. 

f) Possibilitar a inclusão do endereço através da busca por CEP, porém, permitindo a alteração do 

logradouro quando informado o CEP do município. 

g) Impedir a inclusão de um mesmo paciente através da verificação do CPF ou número da carteirinha + data 

de nascimento. 

h) Permitir a importação de cadastros de beneficiários via aplicação através de arquivo externo (.xls, .csv, 

.txt). 

i) Validar a importação do arquivo de beneficiários, apresentando confirmação da importação quando bem-

sucedida ou motivo da não importação quando ocorrer erro. 

j) Ao inativar um beneficiário todos os dependentes vinculados a este devem ser igualmente inativados, 

bloqueando automaticamente a inclusão de novos procedimentos, porém permitindo a finalização dos 

procedimentos já inclusos. 

k) Ao inativar um beneficiário, solicitar que seja informado o motivo da inativação do mesmo. No caso de 

inativado um beneficiário titular o motivo de inativação informado deve ser replicado a todos os 

dependentes vinculados a este. 

l) Possibilitar a busca do beneficiário por CPF e/ou número da carteirinha. 

m) Validação do campo CPF através do cálculo de digito verificador. 

n) Validação do campo da data de nascimento do beneficiário, não permitindo que seja informada data 

superior à atual. 

o) O campo correspondente ao número da carteirinha deve conter 16 caracteres numéricos, sem caracteres 

especiais ou alfabéticos.  

p) Ao informar a empresa no cadastro do beneficiário o sistema deverá preencher automaticamente os 

campos correspondentes ao endereço comercial do mesmo. 

q) Permitir reativação do cadastro do beneficiário.  

r) Ao reativar o cadastro do beneficiário solicitar validação / alteração do motivo de inativação. 

s) Não permitir a exclusão física do registro do beneficiário.  

t) Manter histórico das alterações realizadas no cadastro do beneficiário (usuário e data da última 

alteração). 

12.1.2 Cadastro - Empresa 
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a) O cadastro, inclusão, edição, alteração, inativação e exclusão da empresa devem ser possíveis apenas 

perfil Auditoria Operacional. 

b) O cadastro da Empresa deve conter no mínimo os seguintes campos obrigatórios (Razão Social, CNPJ, 

Endereço, Telefone, contato, e-mail, data de vencimento e status). 

c) Possibilitar a inclusão do endereço através da busca por CEP.  

d) Impedir a inclusão de uma mesma empresa através da verificação do CNPJ e Razão Social. 

e) Permitir a importação de cadastros de empresas através de arquivo externo (.xls, .csv, .txt). 

f) Ao inativar uma empresa todos os beneficiários cadastrados e vinculados a esta empresa, assim como, 

seus dependentes devem ser igualmente inativados bloqueando automaticamente a inclusão de novos 

procedimentos, porém permitindo a finalização dos procedimentos já inclusos. 

g) Permitir reativar o cadastro da empresa, ativando concomitantemente todos os funcionários vinculados a 

esta automaticamente. 

12.1.3 Cadastro - Credenciado (Dentista) 

a) O cadastro, inclusão, edição, alteração, inativação e exclusão do prestador de serviços (cirurgião 

dentista) serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

b) O cadastro do credenciado deve conter no mínimo os seguintes campos obrigatórios (Razão Social ou 

nome, CNPJ ou CPF, Endereço, Telefone, dados bancários, data inicial e final do contrato e status). 

c) Possibilitar vincular uma ou mais especialidades ao prestador de serviços (cirurgião dentista).  

12.1.4 Cadastro - Motivo de Inativação de Beneficiário 

a) O cadastro, inclusão, edição, alteração, inativação e exclusão dos motivos de inativação devem ser 

possíveis apenas pelo perfil Auditoria Operacional. 

b) Permitir a criação de motivos de inativação de beneficiário.  

c) Permitir inativar e excluir motivos de inativação de beneficiário.  

d) No caso de exclusão do motivo, só permitir se não houver cadastros de beneficiários inativos vinculado 

ao mesmo. 

12.1.5 Cadastro - Procedimento 

a) O procedimento deve possuir uma numeração única para todo o sistema, de acordo com a ANS (padrão 

TUSS - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar).  

b) O cadastro, inclusão, edição, alteração, inativação e exclusão dos procedimentos devem ser possíveis 

apenas pela CONTRATADA. 

c) Permitir a criação e importação de procedimentos via interface.  

d) Permitir vincular o procedimento a uma especialidade.  

e) Permitir vincular o procedimento a uma modalidade.  

f) Permitir o vínculo do procedimento a uma ou mais tabelas de cobrança.  

g) A exclusão do procedimento só poderá ocorrer se o mesmo não estiver associado a uma GTO (Guia de 

Tratamento Odontológico). 

h) Permitir associar os procedimentos ao dente, à face do dente ou à região bucal.  

12.1.6 Cadastro - Especialidades 

a) O cadastro, inclusão, edição, alteração, inativação e exclusão de especialidades devem ser possíveis 

apenas pela CONTRATADA. 
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b) Permitir o vínculo entre especialidade e procedimento.  

c) Permitir o vínculo entre especialidade e prestador de serviços (cirurgião dentista). 

12.1.7 Cadastro - Modalidade / Plano 

a) O cadastro, inclusão, edição, alteração, inativação e exclusão de modalidade devem ser possíveis 

apenas pela CONTRATADA. 

b) Permitir o vínculo entre modalidade e procedimento.  

c) Permitir o vínculo entre modalidade e prestador de serviços (cirurgião dentista). 

d) Deverá estar de acordo com as modalidades inerentes ao objeto contratado, conforme item 6. 

12.1.8 Cadastro – Motivo de Glosa 

a) O cadastro, inclusão, edição, alteração, inativação e exclusão dos motivos de glosa devem ser possíveis 

apenas pela CONTRATADA, que deverá seguir os parâmetros de informação no padrão TISS (ANS). 

12.1.9 Cadastro - Tabelas de Cobrança 

a) O cadastro, inclusão, edição, alteração, inativação e exclusão dos procedimentos devem ser possíveis 

apenas perfil Auditoria Operacional. 

b) Permitir a criação e manutenção de 02 (duas) tabelas de cobrança.  

c) As tabelas de cobrança devem possuir os valores a receber (valores que o usuário / beneficiário pagará 

a título de coparticipação) e a pagar (valores que a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA).  

d) As tabelas de cobrança devem possuir data de vigência, bloqueando a inclusão dos procedimentos 

vinculados a mesma após expirada a data final. 

e) Manter histórico das alterações realizadas nas tabelas de cobrança.  

12.1.10 Cadastro - Regras de Negócios e Alertas 

a) Possibilitar a ativação ou inativação dos alertas e regras de negócios.  

b) As Regras de Negócios são os parâmetros pelos quais o sistema deverá funcionar, como por exemplo, 

nos casos em que procedimentos avançados somente poderão ser realizados após a inclusão e 

conclusão de procedimentos básicos, intermediários e/ou especializados. Outro exemplo de regra de 

negócio é que o sistema impeça a inclusão de procedimentos para um dente ausente, salvo nos casos 

de implantodontia; 

c) As regras de negócio deverão ser validadas quando da apresentação do sistema da CONTRATADA ao 

Sesi/PR; 

d) O Cadastro das regras de negócio e alertas deve ser único e visível apenas pelo administrador do sistema 

(perfil “Auditoria Operacional”, conforme letra “a” do item 14.1.3). 

e) A inclusão, edição, alteração, inativação e exclusão das regras de negócio e alertas devem ser possíveis 

apenas pela CONTRATADA. 

f) Impedir e alertar a reinclusão de um mesmo procedimento num determinado período (06 meses), para 

um mesmo paciente, dente, face, etc. 

g) Impedir e alertar a inclusão de procedimentos auto-excludentes (procedimento que não pode ocorrer com 

outro). 

h) Impedir e alertar a realização de um procedimento avançado antes de finalizado os procedimentos 

básicos, intermediários e/ou especializados. 



 

 

 
 

 
Processo nº 17735/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0115/2019 
 

 

 
N.J.S 

CPL 

 

 

27 / 123 

i) Permitir o travamento de procedimento por idade, como por exemplo, o procedimento “Aplicação tópica 

de flúor” somente pode ser executada em pacientes até 14 anos de idade; 

j) Alertar sobre a vigência do contrato do credenciado ao incluir procedimentos para o mesmo quando o 

contrato estiver a menos de 30 dias para expirar. 

k) Procedimentos em desacordo com as regras de negócio só poderá ser incluso mediante aprovação do 

administrador do sistema. 

12.1.11 Agendamento 

a) Permitir a marcação de consultas pelos usuários via internet e/ou aplicativo de aparelho móvel. 

b) Permitir a marcação de encaixes  

c) Permitir a sinalização de confirmação e falta do paciente.  

d) Permitir buscar todos os horários agendados para o beneficiário.  

e) Permitir o bloqueio de horários.  

f) Permitir reagendar paciente a partir de seu horário atual.  

12.1.12 Guia de Tratamento Odontológico (GTO) 

a) A GTO deve possuir uma numeração única para todo o sistema.  

b) A GTO deve estar vinculada ao cadastro do beneficiário.  

c) Permitir a busca da GTO através do número da mesma ou nome do paciente.  

d) Ao realizar a busca da GTO por nome o sistema deve apresentar todas as GTO vinculadas ao beneficiário 

informado na busca. 

e) Permitir a inclusão de todo o plano de tratamento de um beneficiário em uma única GTO. 

f) A GTO deve possuir status por procedimento (incluído, aguardando aprovação, aprovado, realizado, 

faturado, cancelado, glosado, etc.). 

g) O faturamento da GTO pode ser por procedimento e não por guia, possibilitando faturar um único 

procedimento de uma GTO. 

h) Bloquear a alteração do procedimento caso o mesmo já tenha sido faturado.  

i) Permitir a impressão e reimpressões de GTOs.  

j) Possibilitar a impressão do orçamento (procedimentos inclusos na GTO com o valor a receber (pelo 

usuário) da tabela de cobrança referente ao procedimento inserido), conforme layout do SESI. 

k) Permitir visualizar o motivo de glosa dos procedimentos glosados na guia.  

l) No momento em que o credenciado registra a execução de um procedimento, o sistema deverá permitir 

a vinculação do local onde foi executado o procedimento, a saber: Unidade Sesi, Consultório 

Odontológico Externo (do credenciado / contratado / próprio da CONTRATADA) ou Unidade Móvel 

Odontológica. Quando selecionada a opção Unidade Móvel Odonlógica, o sistema deverá permitir a 

escolha de qual Unidade Móvel o credenciado executou os procedimentos (conforme cadastro das 

Unidades Móveis, item .12.1.13) 

12.1.13 Cadastro de Unidades Móveis Odontológicas 

a) O sistema deverá permitir o cadastramento das Unidades Móveis Odontológicas (UMO) 

b) O cadastro das UMO deverá contemplas as seguintes informações de digitação obrigatória: Nome, Placa, 

Situação, Tipo de Veículo, Marca do Veículo, Modelo do Veículo, Chassi, Data de Ativação; 
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c) O cadastro poderá contemplar as seguintes informações de digitação opcional: Unidade Sesi, Número 

de Patrimônio, Data de Inativação; 

12.1.14 Financeiro 

a) Relatório de contas a pagar (valores a pagar para a CONTRATADA) por município.  

b) Relatório de contas a pagar (valores a pagar para a CONTRATADA) por período.  

c) Relatório de contas a pagar (valores a pagar para a CONTRATADA) por modalidade.  

d) Relatório de contas a pagar (valores a pagar para a CONTRATADA) por município, período e modalidade.  

e) Relatório de contas a receber (valores devidos pelo usuário) por município.  

f) Relatório de contas a receber (valores devidos pelo usuário) por período. 

g) Relatório de contas a receber (valores devidos pelo usuário) por modalidade. 

h) Relatório de contas a receber (valores devidos pelo usuário) por município, período e modalidade.  

12.1.15 Contas a Receber (valores pagos pelo usuário) 

a) Alimentar o “contas a receber” automaticamente ao incluir um procedimento na GTO. 

b) Permitir gerenciar os valores a receber por município.  

c) Permitir gerenciar os valores a receber por período.  

d) Permitir informar o código do comprovante de pagamento.  

e) Possibilitar a baixa de recebimento.  

12.1.16 Contas a Pagar (valores a pagar à CONTRATADA) 

a) Alimentar o “contas a pagar” automaticamente ao faturar um procedimento na GTO. 

b) Permitir gerenciar os valores a pagar por município.  

c) Permitir gerenciar os valores a pagar por período.  

d) Permitir gerenciar os valores a pagar por modalidade.  

e) Possibilitar a baixa de pagamento.  

12.1.17 Auditoria 

a) Realizar glosas automáticas (de acordo com regra de negócios – item 12.1.10).  

b) Possibilitar glosas de acordo com análise do administrador do sistema.  

c) Ao glosar um procedimento, solicitar que seja informado o motivo da glosa.  

d) Permitir a alteração, edição e exclusão de um procedimento da GTO pelo administrador do sistema. 

e) Os planos de tratamentos incluídos pelo prestador de serviços devem ser validados pelo administrador 

do sistema. 

f) Os procedimentos avançados incluídos pelo prestador de serviços devem ser aprovados pelo 

administrador do sistema. 

g) Relatório de procedimentos aguardando liberação por período, Unidade SESI ou Dentista. 

h) Possibilitar o controle de envio e recebimento de radiografias.  

12.1.18 Controle de Acessos e permissões 

a) Possibilitar o Controle de acesso através de credenciais (usuário e senha).  

b) Permitir o gerenciamento de perfis de acesso por usuário.  

c) Permitir o gerenciamento de permissões de utilização do usuário.  

d) Gerar log das operações realizadas pelos usuários da aplicação, registrando nome do usuário, data e 

hora da alteração e campo modificado. 
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e) Possibilitar a análise dos logs de alteração via interface.  

12.1.19 Relatórios Gerenciais 

a) Guia de Tratamento Odontológico (GTO) por paciente.  

b) Procedimentos por paciente.  

c) Procedimentos por dentista.  

d) Procedimentos por município.  

e) Procedimento por Especialidade.  

f) Procedimentos glosados por paciente.  

g) Procedimentos glosados por Unidade SESI (Clínica).  

h) Procedimentos glosados por dentista.  

i) Beneficiários por Empresa.  

j) Total de consultas por período e tipo de beneficiário (Titular, Dependente).  

k) Total de procedimentos por período e tipo de beneficiário (Titular, Dependente).  

l) Total de beneficiários por tipo (Titular, Dependente).  

m) Relatório de Credenciado (sintético e analítico).  

n) Total de procedimentos realizados por período e especialidade.  

o) Total de pacientes atendidos por Município.  

p) Relação de radiografias recebidas.  

q) Relação de procedimentos aguardando aprovação.  

r) Relação de benificiários em tratamento.  

s) Relação de beneficiários que finalizaram o tratamento.  

t) Relação de beneficiários importados.  

u) Relação de credenciados com vigência de contrato a expirar.  

v) Relatório de gestão de agenda (faltas, encaixes, horários vagos, etc.) por período.  

w) Relação de credenciados ativos e inativos.  

x) Relação de credenciados por Município.  

y) Relação das tabelas de cobrança sintética e analítica.  

z) Local de realização dos procedimentos (sintético) 

aa) Local de realização dos procedimentos (analítico), com filtros para prestador de serviço, município, data 

de execução 

12.1.20 Integração com outros sistemas 

a) Possibilitar integração com BI (Business Intelligence – QuickView) para gestão de indicadores da 

odontologia, fornecendo extração de dados e consultas. 

b) Possibilitar a integração com outros sistemas através de WebServices.  

12.1.21 Outros 

a) Apresentar mensagens de erro com informações suficientes para o entendimento da situação que gerou 

o erro, sem caracteres especiais e sem linguagem de programação. 

b) Exibir alerta de confirmação em situações onde a execução de determinada ação não possa ser revertida 

pelo usuário por mecanismos da própria aplicação. 
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c) Assegurar a padronização do layout (estilo de apresentação) de todos os elementos de tela, assim como 

das telas, de toda a aplicação. 

d) Possibilitar a navegação entre elementos de tela dos formulários utilizando somente o teclado, inclusive 

com teclas de atalho (além da navegação usual com o mouse). 

e) Sempre utilizar máscaras de preenchimento nos campos pertinentes, a fim de garantir a integridade das 

informações a serem inseridas no banco de dados. 

f) Possibilitar a busca de informações com argumentos parciais associados a caracteres “coringas” 

(wildcards) em todas as funções da aplicação onde o conceito de busca seja aplicável.  

g) Fornecer base de CEP para as consultas do sistema assim como suas respectivas atualizações de 

acordo com o ofertado pelos correios. 

12.2 O sistema informatizado da CONTRATADA, disponibilizado aos prestadores de serviços odontológicos, deverá 

permitir integração sistêmica com a Operadora de Cartões, conforme itens 16 e 17, a fim de garantir a verificação 

de saldo e/ou situação do Cartão Sesi Viva+. 

12.3 A CONTRATADA deverá permitir acesso completo e irrestrito ao sistema de gestão odontológica para a 

CONTRATANTE, no tocante às informações dos usuários do Cartão Sesi Viva+, que fizerem adesão ao(s) 

Plano(s) Odontológico(s) objeto deste edital, de modo a permitir auditoria e administração, conforme perfis 

descritos nos itens 14.1.3 a 14.1.5; 

12.4 A CONTRATADA deverá permitir acesso aos usuários do Cartão Sesi Viva+, de modo a obter as informações a 

seguir: 

a) Cadastro do usuário titular e seus dependentes; 

b) Informações sobre uso da odontologia (tratamentos realizados e/ou a realizar); 

c) Agendamento de consultas; 

d) Informações da ANS; 

e) Rede credenciada. 

12.4.1 O acesso aos usuários poderá ser feito por meio de: 

a) Internet – site do tipo portal de acesso (wide world web), portal do beneficiário ou similar; 

b) Aplicativo de celular, via sistemas Android® ou iOS®, com as mesmas funcionalidades do site; 

c) As funcionalidades do sistema de Odontologia devem seguir a regulamentação da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar; 

12.4.2 Os diferentes tipos de acesso deverão apresentar a identidade visual do Cartão Sesi Viva+ e do Sesi/PR, os 

quais serão fornecidos pela CONTRATANTE; 

12.4.3 As informações deverão ser disponibilizadas em tempo real (on line); 

12.4.4 O acesso dos usuários deverá ser feito por meio de código de acesso (login) e senha: 

a) O código de acesso poderá ser feito pelos 8 (oito) últimos números do Cartão Sesi Viva+ e data de 

nascimento ou o número do CPF; 

b) A senha deverá ser escolhida pelo usuário após o primeiro acesso. A senha para o primeiro acesso será 

o número completo do CPF, sem caracteres especiais (pontos e hífen); 

c) A senha para acesso aos sistemas pelo usuário deverá ter prazo máximo de validade de 90 dias, ou seja, 

deverá expirar a cada 3 meses após cadastramento da última alteração; 
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12.5 Nos casos em que o profissional credenciado / contratado / próprio da CONTRATADA possuir sistema de 

prontuário eletrônico, ou nos casos em que a CONTRATADA disponibilizar prontuário eletrônico para aqueles 

profissionais, este prontuário eletrônico deverá estar de acordo com a Lei 13.787/2018 e resolução CFO 

91/2009, que preconiza as normas para utilização de informações digitais e/ou digitalização de informações e 

documentos. 

12.6 Os custos de desenvolvimento da integração e disponibilização dos dados será da CONTRATADA 
 

 

13. IMPLANTAÇÕES 

13.1 A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS deverá apresentar um plano de implantação 

e/ou migração do Cartão Sesi Viva+, contendo a sua estrutura organizacional, com a definição clara e objetiva da 

responsabilidade de cada elemento e respectivos representantes para o início da operação, em até 10 (dez) dias 

úteis da celebração do contrato, o qual será aprovado pelo Sesi//PR, que poderá solicitar ajustes e /ou 

adequações. O início da prestação dos serviços deverá ocorrer após a expressa aprovação do plano de 

implantação pela equipe técnica do Sesi/PR. 

13.2 Todos os processos da estrutura organizacional deverão ser formalizados, apresentados em manual e em 

ambiente web para consulta a qualquer momento, tanto por parte de sua equipe de operação como pela equipe 

do Sesi/PR. 

13.3 A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS deverá apresentar/disponibilizar relatórios 

mensais, semanais e diários contendo informações para monitoramento de todos os indicadores, apontando 

claramente os desvios ocorridos em relação à implantação e quais serão as medidas corretivas aplicadas e em 

que prazo, que deverá ser avaliado pelo Sesi/PR. 

13.4 Todas as não conformidades deverão ser registradas pela CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS 

ODONTOLÓGICOS para monitoramento de demandas visando a qualidade e agilidade nos atendimentos. Estas 

informações deverão ficar acessíveis para o Sesi/PR, demonstrando os registros, as ações executadas e o 

fechamento das pendências, assim como a possibilidade de consultas daqueles que estão fora dos prazos 

estipulados pelas ações corretivas propostas. 

13.5 É vedado à CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS comercializar o produto Cartão Sesi 

Viva+. 

13.6 É vedado à CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS utilizar a marca Sesi, para 

prospecção de usuários e/ou empresas clientes. 

 

 

14. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

14.1 Requisitos Gerais 

14.1.1 Todas funcionalidades da solução tecnológica devem ser construídas em plataforma Web, acessíveis por 

meio de navegador Internet padrão, sem a necessidade de instalação de software proprietário na máquina do 

usuário. 

14.1.2 O sistema deve possuir funcionalidade de perfil de acesso aos profissionais do Sesi/PR para visualização do 

histórico de transações e atendimentos realizados aos usuários do Cartão Sesi Viva+.  
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14.1.3 Os perfis disponibilizados aos profissionais do Sesi/PR deverão ser: 

a) Auditoria Operacional – perfil que possibilitará a realização de auditorias por parte dos colaboradores 

do Sesi/PR, consultando histórico de transações, histórico de procedimentos e atendimentos a realizar, 

realizados, cancelados (incluindo motivos), em auditoria inicial/final, em andamento, glosados (incluindo 

motivos), não liberados (incluindo motivos), negados (incluindo motivos); deverá permitir inclusão / 

alteração / exclusão de dados de usuários (beneficiários), quando sua origem for pelo Cartão Sesi Viva+; 

deverá permitir gerar novas senhas de acesso para os usuários do Cartão Sesi Viva+; o perfil de auditoria 

operacional poderá incluir, alterar ou excluir perfis para atendimento; 

b) Atendimento – perfil que possibilitará a realização de atendimento por parte dos colaboradores do 

Sesi/PR, consultando histórico de transações, histórico de procedimentos e atendimentos a realizar, 

realizados, cancelados (incluindo motivos), em auditoria inicial/final, em andamento, glosados (incluindo 

motivos), não liberados (incluindo motivos), negados (incluindo motivos); 

c) O sistema deverá permitir e gerenciar o controle de acesso ao software baseado em diferentes níveis de 

perfis de acesso;  

14.1.4 O controle de acesso deverá ser feito através de associação de cada usuário do sistema a um nível de acesso 

(perfil);  

14.1.5 O perfil deverá definir quais as informações que o usuário poderá ter acesso e que tipo de transações poderá 

executar sobre as mesmas (consulta, inclusão, alteração ou exclusão); 

14.1.6 Os relatórios do sistema deverão ter opção de visualização em tela ou exportação para formatos .xls, .doc, 

.pdf, .txt e .csv, em tempo real: 

a) ANS – SIB – beneficiários inclusos no SIB 

b) ANS – SIB – beneficiários não inclusos no SIB 

c) Beneficiário – ativos por empresa cliente 

d) Beneficiário – beneficiários importados 

e) Beneficiário – estornos de coparticipação 

f) Beneficiário – exclusões 

g) Beneficiário – glosas por beneficiário 

h) Beneficiário – guias por beneficiário 

i) Beneficiário – quantidade de beneficiários por contrato 

j) Beneficiário – receita por beneficiário 

k) Beneficiário – quantidade por município 

l) Beneficiário – quantidade por prestador 

m) Beneficiário – quantidade por cliente 

n) Beneficiário – tratamentos executados por beneficiário  

o) Beneficiário – tratamentos executados por cliente 

p) Beneficiário – tratamentos executados por prestador 

q) Beneficiário – telefones de contato 

r) Beneficiário – beneficiários ativos 

s) Cliente – empresas clientes por município 

t) Cliente – contratos ativos 
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u) Cliente – extrato fatura cliente 

v) Cliente – extrato fatura coparticipação 

w) Cliente – extrato fatura utilização coparticipativa 

x) Credenciados – rede credenciada 

y) Fornecedor – atendimento por fornecedor 

z) Fornecedor – demonstrativo de pagamento (analítico / sintético) 

aa) Fornecedor – fornecedores ativos / inativos 

bb) Fornecedor – procedimentos por fornecedor 

cc) Prestador – atendimento por prestador 

dd) Prestador – demonstrativo de pagamento (analítico / sintético) 

ee) Prestador – demonstrativo de pagamento por beneficiário 

ff) Prestador – glosas por prestador 

gg) Prestador – prestadores ativos / inativos 

hh) Prestador – prestadores por município 

ii) Prestador – procedimentos aguardando aprovação 

jj) Prestador – procedimentos em auditoria inicial 

kk) Prestador – procedimentos em auditoria final 

ll) Prestador – procedimentos por prestador 

mm) Procedimentos por período e tipo de beneficiário 

nn) Quantidade de procedimentos executados 

oo) Quantidade de procedimentos executados por especialidade 

pp) Quantidade de procedimentos por especialidade 

qq) Município – glosas por município 

rr) Município – procedimentos por município  

ss) Município – quantidade de atendidos por município 

tt) Município – total de consultas 

uu) Município – total de pacientes atendidos 

vv) Município – total de procedimentos realizados 

ww) Município – total de procedimentos realizados por especialidade 

14.1.7 Os relatórios do sistema poderão ter opção de visualização em tela por meio de dashboards (BI) e exportação 

para formatos .xls, .doc, .pdf, .txt e .csv, em tempo real (online) ou disponibilizados para o Sesi/PR no dia 

seguinte (D+1): 

a) Relatório analítico de produção da odontologia, onde deverão constar os dados: Município de realização, 

empresa cliente, CNPJ da empresa cliente, usuário (beneficiário), tipo de usuário (titular, cônjuge, filho/a), 

modalidade do plano, GTO, código do procedimento, nome do procedimento, dente / região, face, 

quantidade, nome do profissional / prestador de serviço, valor do procedimento para pagar operadora de 

plano odontológico, valor pago pelo beneficiário, situação do procedimento (executado, não executado, 

autorizado, glosado), data de execução, mês de execução, motivo de glosa; 
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b) Relatório sintético de produção da odontologia, onde deverão constar: município de realização dos 

procedimentos, modalidade, quantidade de procedimentos realizados por município divididos por titular 

e dependentes; 

14.2 Requisitos Técnicos 

14.2.1 É de responsabilidade da CONTRATADA disponibilizar ferramentas que atendam toda a operação deste 

objeto, desta forma todo o ambiente computacional, do software e todos os demais aplicativos que viabilizem 

sua perfeita utilização, inclusive: servidor web, servidor de aplicação, banco de dados, aplicativos acessórios 

e sistema operacional, é de responsabilidade da Contratada e devem seguir os níveis de serviços descritos 

no item Suporte deste edital. 

14.2.2 A plataforma que acolher o Sistema Web deverá prover capacidade mínima suficiente para atender com 

segurança o tráfego necessário aos requisitos funcionais.  

14.2.3 O serviço contratado deve considerar a restauração de backups de dados, a partir das cópias de segurança, 

em caso de falhas em discos ou de hardware, quando isso for imprescindível para a disponibilidade e 

continuidade dos serviços, mediante prévia autorização da CONTRATANTE. 

14.2.4 A infraestrutura computacional utilizada para o sistema deverá ser escalável, especialmente no que se refere 

ao espaço de armazenamento utilizado, bem como ao número de usuários simultâneos suportados, sem 

prejuízo do atendimento dos níveis de serviço de disponibilidade especificados.  

14.2.5 O sistema deverá possuir e manter arquivos de log de auditoria.  

14.2.6 O sistema deverá registrar todo histórico de transações (inclusões, alterações e exclusões) em uma estrutura 

de "log." e possibilitar posterior limpeza, de forma seletiva; 

14.2.7 A CONTRATADA deve também prover autenticação Integrada com o Active Directory (AD) via AD FS, para 

o perfil administrador Sesi, utilizando as configurações abaixo mencionadas: 

a) Ferramenta: AD FS (Active Directory Federation Service) 

b) Fabricante: Microsoft 

c) Versão: 3.0 Windows Server 2012R2 

14.3 Segurança da Informação 

14.3.1 A solução deve prover recursos que possibilitem seu funcionamento em ambientes de balanceamento de 

cargas e alta disponibilidade, com ambiente em nuvem em única instância;  

14.3.2 Utilizar certificado SSL para autenticação criptografada;  

14.3.3 Proteção contra SQL Injection;  

14.3.4 Proteção com Firewall;  

14.3.5 Input Filtering (Filtro de entrada de formulários); 

14.3.6 Proteção de Force Brute (Captcha / outros); 

14.3.7 Deverá estar protegida por uma solução de Web Application Firewall  

14.3.8 O banco de dados utilizado pelos serviços fornecidos deverá estar protegido por solução de firewall específico 

para banco de dados. 

14.3.9 Fornecer monitoramento permanente do ambiente quanto a ataques cibernéticos, tentativas de invasão e 

roubo de informações. Demonstrando via relatórios de segurança. 
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14.4 Ao término do contrato, a CONTRATADA deve manter/disponibilizar à CONTRATANTE os mesmos acessos para 

consulta ao sistema por, no mínimo, 45 dias úteis após o término da migração, conforme perfil de auditoria (item 

14.1.3).  

14.5 Ao final do contrato, a CONTRATADA será responsável por disponibilizar todas as informações sistêmicas para o 

novo Contratado, o processo deste serviço contemplará minimamente: 

a) Reunião de alinhamento entre contratados e contratada; 

b) Detalhamento do Projeto contendo plano e cronograma de execução; 

c) Geração da documentação necessária; 

d) Geração de scripts para estruturação das informações, bem como, a execução dos mesmos para entrega 

ao novo Contratado. Caso a Contratada possua ferramenta de extração será responsável em orientar ou 

até executar a ação de acordo com o alinhamento da reunião inicial; 

e) Para a validação das informações deverá disponibilizar a base de dados para conferencia e validação da 

migração. 

14.6 Em caso de insolvência ou falência ou término do período de contratação da CONTRATADA, a mesma deverá, 

sem quaisquer ônus adicionais, entregar ao SESI/PR a estrutura de dados (banco de dados) contendo o cadastro 

e relacionamento dos atendimentos realizados. 

14.7 Aplicativos Mobile 

14.7.1 O(s) aplicativo(s) mobile iOS deve seguir, as orientações gerais de qualidade estabelecidas pela Apple, 

definidas como “iOS Human Interface Guidelines” e “App Store Review Guidelines”, incluindo priorização de 

conteúdo, clareza, profundidade, adaptabilidade, inicialização, navegação, interatividade, animação, marca, 

cor, tipografia, ícones, gráficos, terminologia, integração com iOS, funcionalidade, metadados, localização, 

notificações e mídia.  

14.7.2 O(s) aplicativo(s) mobile Android deve seguir, sempre que possível, as orientações gerais de design do 

Google, definidos como Material Design. Essas orientações servem para que os aplicativos criados para a 

plataforma em questão sempre estejam alinhados com os conceitos e evoluções do sistema. 

14.7.3 Os recursos de hardware e software, necessários à execução das atividades de desenvolvimento, serão de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA, assim como a infraestrutura de rede e toda a publicação, e 

manutenção dos aplicativos moveis são de responsabilidade da CONTRATADA. 

14.7.4 A CONTRATADA é responsável pela devida submissão dos aplicativos desenvolvidos às lojas das 

plataformas Android (Play Store) e iOS (App Store). 

14.7.5 Para detecção e formalização de falhas nos aplicativos mobiles deve ser fornecido suporte técnico durante a 

vigência do contrato, sendo prestado de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 horas. 

14.7.6 São correções de falhas, classificada como: 

a) Manutenção Corretiva - Consiste na correção de defeitos em aplicativos em produção entregues pela 

contratada. Abrange comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento 

do sistema e quaisquer desvios em relação aos requisitos aprovados pela CONTRATANTE. 

 

15. AMBIENTE TECNOLÓGICO 

15.1 Estrutura Integrações e Importações sistêmicas que atenderão Plataforma Clube de Vantagens, Gestão de 

operadora de Cartões e Operadora de Planos Odontológicos. 
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15.2 Primeira fase: implantação  

15.2.1 A CONTRATANTE solicita na implantação do projeto o seguinte desenho que atenderá processos via 

importações e integrações: 

 

 

 

 

 

15.2.2 Imagem 01 - O processo de operação da CONTRATADA receberá via planilha os dados dos usuários para 

cadastro dos benefícios do cartão Viva+. 

15.2.3 Imagem 02 –  A CONTRATADA deverá efetuar uma integração sistêmica para o processo de transação com 

o serviço de operador de cartões. 

a) Enviar identificação de um funcionário e receberá o status do sistema dessa pessoa. 

b) Enviar identificação de um funcionário, valor que está pretendendo utilizar e receberá se está dentro no 

saldo disponível para essa pessoa. 

c) Enviar identificação de um funcionário, o valor que está pretendendo utilizar e receberá opção de dividir 

o valor em parcelas ou se o processo foi autorizado. 

d) Enviar identificação de um funcionário, valor e quantidade de parcelas selecionada e receberá se o 

processo foi autorizado. 

Imagem 2 - Fluxo das Integrações 

Imagem 1 - Macroprocesso a ser atendido 
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15.3 Segunda fase: integrações  

15.3.1 Após a implantação e estabilização do projeto, será acordado entre a CONTRATANTE e CONTRATADA a 

fase de implantação de integrações sistêmicas conforme desenho abaixo: 

 

 

 

 

15.3.2 O desenvolvimento desta integração não gerará nenhum custo adicional para a CONTRATANTE, no que 

tange a comunicação do sistema da contratada para a disponibilização e retorno dos dados ao sistema da 

CONTRATADA.  

15.3.3 Nesta fase será contemplado o armazenamento de dados na operadora de cartões, onde a trafegará 

informações entre as empresas sem interferência do Sesi, mesmo não entrando com esse processo na fase 

01 de implantação, já estará acordado juridicamente para essa segunda fase, constando a premissa de 

permissão de troca de dados no termo de adesão do Cartão Sesi Viva+ para o funcionário da indústria. 

15.3.4 A planilha de atualização enviada pelo cliente (Industria) e que é repassado pelo Sesi, deixará de enviar para 

a CONTRATADA de ODONTOLOGIA.  

15.3.5 A partir dessa fase o sistema de odontologia do Sesi PR buscará as atualizações na interface da 

CONTRATADA.  

15.3.6 Será necessário a criação de uma interface para enviar informações para os sistemas legados e para o BI do 

Sesi. 

15.3.7 A CONTRATADA deve disponibilizar uma documentação clara e objetiva que permita A CONTRATANTE 

consumir as APIs; 

15.3.8 A CONTRATANTE deve possuir estrutura capaz de receber todo o fluxo de dados de negócios que serão 

disponibilizados pela CONTRATADA 

Imagem 3 - Fluxo de Integrações 
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15.4 Os requisitos de integração, por parte da CONTRATADA, deverá: 

15.4.1 Disponibilizar WEB APIs (Rest) e (Json) ou Web Services SOAP XML, que permitam tecnicamente interligar 

a SOLUÇÃO aos sistemas de informação da CONTRATANTE e dos demais contratados. 

15.4.2 Integrar de forma segura, com autorização, autenticação e integridade no tráfego de informações. 

15.4.3 Conectar-se ao barramento de integrações Enterprise Service Bus - ESB do Contratante ou dos demais 

fornecedores caso os mesmos utilizem este tipo de tecnologia. 

15.4.4 Prever a construção de integrações com os sistemas de informação da CONTRATANTE e com os demais 

contratados, bem como prever customização sistêmica de maneira a viabilizar tais integrações 

15.4.5 Os pedidos de integração serão feitos sob demanda. A cada demanda será detalhado entre as partes 

CONTRATANTE e CONTRATADA o escopo da necessidade. Fica a Contratada responsável em estimar os 

valores para a adequação dos sistemas para que as integrações sejam viabilizadas, bem como realizar a 

customização/desenvolvimento de seus sistemas para atender a inclusão de informações ou novas 

funcionalidades que atendam às necessidades de sistemas ou dados/informações. 

15.4.6 Disponibilizar web services e/ou conectores para que os sistemas do Sesi troquem informações com a 

CONTRATADA, tais como consulta ao extrato de um cartão, status de cartão, relação de credenciados, 

indústrias conveniadas, bloqueio e desbloqueio do cartão, transferência de informações de cadastro dos 

credenciados, relatórios operacionais e gerenciais e outras operações necessárias para a gestão do Cartão 

Sesi Viva+; 

15.4.7 O intercâmbio de dados e informações específicas do Sesi será realizado por rotinas assíncronas para troca 

de arquivos e de rotinas síncronas para realizar as transações online. 

15.4.8 Diariamente, a CONTRATADA deverá disponibilizar para o Sesi todas as transações realizadas por cada 

trabalhador pelas formas de conexão listadas anteriormente para transferência dos dados, visando a 

formação de base de dados macro do histórico de uso da coletividade dos trabalhadores. Estes dados servirão 

exclusivamente para o Sesi planejar suas ações de promoção da melhoria da qualidade de vida por meio de 

hábitos saudáveis e prevenção de doenças dos trabalhadores. 

 

 

16. PADRÃO PARA INTEGRAÇÃO SISTEMICA 

16.1 Os requisitos de integração, por parte da CONTRATADA, deverá: 

16.1.1 Disponibilizar WEB APIs (Rest) e (Json) ou Web Services SOAP XML, que permitam tecnicamente interligar 

a SOLUÇÃO aos sistemas de informação da CONTRATANTE e dos demais contratados. 

16.1.2 Integrar de forma segura, com autorização, autenticação e integridade no tráfego de informações. 

16.1.3 Conectar-se ao barramento de integrações Enterprise Service Bus - ESB do Contratante ou dos demais 

fornecedores caso os mesmos utilizem este tipo de tecnologia. 

16.1.4 Prever a construção de integrações com os sistemas de informação da CONTRATANTE e com os demais 

contratados, bem como prever customização sistêmica de maneira a viabilizar tais integrações 

16.1.5 Os pedidos de integração serão feitos sob demanda. A cada demanda será detalhado entre as partes 

CONTRATANTE e CONTRATADA o escopo da necessidade. Fica a Contratada responsável adequar os 

sistemas para que as integrações sejam viabilizadas, bem como realizar a customização/desenvolvimento de 

seus sistemas para atender as necessidades de dados/informações. 
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16.1.6 Disponibilizar web services e/ou conectores para que os sistemas do Sesi troquem informações com a 

CONTRATADA, tais como consulta ao extrato de um cartão, status de cartão, relação de credenciados, 

indústrias conveniadas, bloqueio e desbloqueio do cartão, transferência de informações de cadastro dos 

credenciados, relatórios operacionais e gerenciais e outras operações necessárias para a gestão do Cartão 

Sesi Viva+; 

16.1.7 O intercâmbio de dados e informações específicas do Sesi será realizado por rotinas assíncronas para troca 

de arquivos e de rotinas síncronas para realizar as transações online. 

 

 

17. DA INTEGRAÇÃO COM A OPERADORA DE CARTÕES 

17.1 O sistema odontológico da CONTRATADA deverá permitir integração com a Operadora de Cartões, que presta 

serviços de transações financeiras via Cartão Sesi Viva+ para o Sesi/PR. 

17.2 O sistema odontológico da CONTRATADA deverá permitir o uso de senha pessoal ou outra medida de segurança 

para as transações junto ao prestador de serviço, independente da modalidade ao qual o usuário tenha feito 

opção. 

17.3 A transação será efetuada diretamente no prestador de serviços odontológicos (contratado, próprio ou 

credenciado pela Operadora de Planos Odontológicos), mediante uso de senha por parte do usuário (paciente): 

neste caso, o paciente deverá estar presente na clínica / consultório. Caso haja negativa para conclusão da 

operação, o dispositivo de captura de transações disponibilizado pela Operadora de Cartões irá retornar 

imediatamente com mensagem de “sem saldo”, “bloqueado”, “cancelado” ou “inativo”. Neste momento, a clínica / 

consultório não deverá realizar quaisquer procedimentos e o usuário deverá ser orientado a procurar o RH da 

empresa cliente e verificar o motivo da não autorização da transação. 

17.4 Para os usuários optantes pela Modalidade 1 – plano odontológico com coparticipação: 

17.4.1 O sistema odontológico deverá permitir a integração para autorização de desconto em folha de pagamento 

da coparticipação, informação esta que será repassada à Operadora de Cartões para cobrança junto à 

empresa cliente; 

17.4.2 O sistema deverá permitir o parcelamento do tratamento proposto pelo Cirurgião Dentista em até 6 (seis) 

vezes. A possibilidade de parcelamento deverá ser informada pelo profissional ao paciente para autorização 

do desconto em folha de pagamento; 

17.4.3 Caso o usuário não possua saldo suficiente para realização do(s) procedimento(s), o sistema deverá retornar 

com a mensagem “Não há saldo suficiente para realização de todos os procedimentos. Favor incluir mais 

parcelas ou solicitar para que o usuário procure o RH de sua empresa”. Não será informado o saldo que o 

usuário tem disponível. 

17.4.4 Na hipótese de que o Cartão Sesi Viva+ do usuário esteja bloqueado, cancelado, inativo ou com alguma outra 

restrição que impossibilite sua utilização, o sistema deverá retornar com a mensagem “Cartão com restrição 

de uso. Solicitar para que o usuário procure o RH de sua empresa”. 

17.4.5 O profissional somente deverá realizar o tratamento caso o sistema retorne com a informação de que a 

transação financeira fora realizada com sucesso. Nas hipóteses da não cobrança da coparticipação, conforme 

itens 17.4.3 e 17.4.4, o prestador de serviço não deverá realizar os procedimentos, sob pena de não haver 

possibilidade de ressarcimento pelos serviços executados. 
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17.4.6 O usuário (paciente) deverá estar presente na clínica / consultório para autorizar, mediante uso de senha, o 

débito relativo aos procedimentos lançados pelo prestador de serviços odontológicos 

17.5 Para os usuários optantes pela Modalidade 2 – plano odontológico sem coparticipação: 

17.5.1 O sistema odontológico deverá permitir a integração apenas para confirmação se existe restrição para 

utilização do Cartão Sesi Viva+, sem necessidade de troca de informações financeiras; 

17.5.2 Caso o Cartão Sesi Viva+ do usuário esteja bloqueado, cancelado, inativo ou com alguma outra restrição que 

impossibilite sua utilização, o sistema deverá retornar com a mensagem “Cartão com restrição de uso. 

Solicitar para que o usuário procure o RH de sua empresa”. 

17.5.3 O usuário (paciente) deverá estar presente na clínica / consultório para autorizar, mediante uso de senha, a 

liberação dos procedimentos lançados pelo prestador de serviços odontológicos 

 

 

18. MAPA DE INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMA ODONTOLOGIA E DEMAIS LEGADOS 

18.1 Do Suporte Sistêmico 

18.1.1 É de responsabilidade da CONTRATADA selecionar, designar e manter profissionais cuja qualificação esteja 

em conformidade com o perfil necessário para atender as demandas e suporte quanto à disponibilidade da 

ferramenta e integrações de dados, disponível para testes e validações sempre que a atividade a ser 

executada assim o exigir.  

18.1.2 Deverá ser fornecido suporte técnico durante a vigência do contrato, realizado por e-mail, conexão remota ou 

telefone sem limite de horas mensais, sendo prestado de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 horas.  

18.1.3 A CONTRATADA deverá alocar profissionais certificados na linguagem, ferramenta, tecnologia ou processo 

sempre que a CONTRATANTE comunicar inconsistência no sistema e ou integrações de dados com sistemas 

legados e APIs para conexão com o aplicativo conforme o escopo apresentado:  

a) Em fases críticas como implementações de projetos, onde o horário deve ser combinado de acordo com 

a necessidade e viabilidade do projeto. Não sendo aplicado diferença no valor de remuneração nestes 

casos, mantendo o valor padrão estabelecido do contrato.  

b) As manutenções de sistemas em Produção são executadas no ambiente do SESI/PR somente após as 

22:00h ou nos finais de semana, sendo que a CONTRATADA, quando requisitado, deverá acompanhar 

estas manutenções. Não existirá remuneração nestes casos.  

c) Manutenção Corretiva - Consiste na correção de defeitos na aplicação e ou integrações em produção 

entregues pela CONTRATADA. Abrange comportamentos inadequados que causem problemas de uso 

ou funcionamento do sistema e quaisquer desvios em relação aos requisitos aprovados pela 

CONTRATANTE.  

d) Os custos de manutenção corretiva são de responsabilidade da CONTRATADA, durante todo o período 

do contrato. 

e) Caso seja constatado algum defeito técnico em alguma integração devido a falha de um sistema de 

terceiros, deverá ser aberto uma OS para correção da falha, e este não será adicionado ao SLA de 

atendimento não podendo haver penalidades a CONTRATADA.  

f) O suporte poderá ser realizado com a alocação de um profissional nas dependências da 

CONTRATANTE, ou de forma remota. Este poderá ser demandado para que o profissional auxilie a 
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operação e suporte do sistema quando este estiver inoperante ou com falhas nos processos pré-

definidos, ou para apoio no serviço continuado de suporte;  

g) Todas as despesas de deslocamento e viagem ocorrerão por conta da CONTRATADA; 

h) Nos casos em que houver problemas de desempenho ou disponibilidade de alguma integração, onde 

haja divergências de causa raiz do problema, o suporte deverá atuar junto aos demais contratados, 

podendo a Gerência Corporativa de TI da CONTRATANTE apoiar na análise como interface técnica em 

apoio ao SESI Paraná.  

i) Manter os serviços e aplicações operacionais disponíveis para acesso dos usuários;  

j) Gerenciar disponibilidade, bem como ações proativas para mitigação de riscos de ocorrência de eventos 

de indisponibilidade;  

k) Analisar os riscos de indisponibilidade, com determinação e implementação de contramedidas 

necessárias para seu pronto restabelecimento em produção; 

l) Monitorar a disponibilidade, com geração de alertas, análises de tendências, de reincidências e geração 

de histogramas e previsões a respeito da indisponibilidade futura;  

m) Planejar e programar ações e medidas preventivas, visando minimizar ao máximo a indisponibilidade.  

n) Adequar aplicações e funcionalidades existentes em operação, através de parametrização, 

configurações decorrentes de inclusão, alteração e exclusão de características, configurações e/ou 

funcionalidades em aplicações identificadas pela CONTRATANTE e/ou demandadas por força de leis, 

normas, diretrizes, etc.  

18.1.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de suporte através de atendimento telefônico (help desk ou 

similares), atendimento via chat online ou e-mail;  

18.1.5 A solicitação à CONTRATADA poderá ser feita pela CONTRATANTE. 

 

 

19. DISPONIBILIZAÇÃO DE INDICADORES 

19.1 A CONTRATADA deve disponibilizar indicadores para o acompanhamento da gestão do negócio à 

CONTRATANTE por meio de relatórios e dashboards (BI) através de meio sistêmico, com a periodicidade diária, 

semanal, mensal, semestral e/ou anual – conforme a necessidade da CONTRATANTE (ANEXO XVI). 

 

 

20. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 

20.1 Cabe à CONTRATADA disponibilizar os dados de empresas clientes, usuários, cartões, procedimentos 

cadastrados no sistema, procedimentos realizados, procedimentos autorizados ou aguardando autorização, 

procedimentos negados, glosas, guias de tratamento odontológico, transações, faturamento, segmentos, 

prestadores de serviços, municípios de atendimento dos prestadores de serviços, e/ou qualquer outro que seja 

inerente ao negócio) para a CONTRATANTE através de uma API; 

20.2 A CONTRATADA deve disponibilizar por meio de um ou mais web services desenvolvidos em SOAP ou REST, 

suportando estruturas em JSON, XML e CSV, utilizando o protocolo de transporte em HTTPS, sendo obrigatório 

o uso de autenticação para acessar a API; 

20.3 A CONTRATADA deve disponibilizar uma documentação clara e objetiva que permita A CONTRATANTE consumir 

a API; 
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20.4 A CONTRATANTE deve possuir estrutura capaz de receber todo o fluxo de dados de negócios que serão 

disponibilizados pela CONTRATADA; 

20.5 Os relatórios que deverão ser disponibilizados estão descritos nos itens 14.1.6 e 14.1.7; 

 

 

21. CUSTOMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  

21.1 A CONTRATANTE poderá demandar serviços de customização ou desenvolvimento para atender requisitos 

funcionais específicos da CONTRATANTE.  

21.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar 1.000 horas para customização e/ou desenvolvimento de sistemas, que 

poderão ser consumidos durante a execução do contrato. 

21.3 A execução dos serviços relacionados será demandada pela CONTRATANTE após a implantação do projeto.  

21.4 O prazo de atendimento às demandas geradas pela CONTRATANTE será acordado entre as partes a cada 

solicitação.  

21.5 Após recebimento das demandas, a CONTRATADA realizará os levantamentos e as análises necessárias dos 

requisitos com base nas informações passadas pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá efetuar a 

especificação técnica, e apresentar uma estimativa com previsão de total de horas, para a realização de cada 

demanda e prazo de entrega, através de uma proposta comercial vinculada ao Contrato de Prestação de Serviços 

(CPS) e ao projeto específico.  

21.6 As demandas aprovadas serão contratadas através de Pedidos de Compra (PED) e aprovação do requisito 

funcional e técnico considerando adicionalmente as horas utilizadas na análise inicial de cada demanda descrita 

através da proposta comercial.  

21.7 É de responsabilidade da CONTRATADA realizar os cenários de casos de testes das soluções desenvolvidas e 

após aplicada no ambiente de homologação serão executados os testes em conjunto com a CONTRATANTE.  

21.8 Caso seja entendido que a CONTRATADA realize deslocamento até as dependências da CONTRATANTE para 

realizar atividades deste serviço, todas as despesas de deslocamento e hospedagem são de responsabilidade da 

CONTRATADA.  

21.9 Não há a obrigatoriedade de contratação do total das horas estimadas para compor os valores deste item. Os 

pagamentos deste serviço serão realizados após validação dos serviços prestados e entrega dos relatórios de 

aceite e de horas bem como as evidencias de homologação assinadas pela contratante. Como o ciclo de 

pagamento é mensal, poderá ocorrer apontamento de horas de demandas no relatório detalhado que ainda não 

estejam finalizadas, já o documento de termo de aceite deverá conter somente as demandas totalmente 

finalizadas.  

 

 

22. CARÊNCIAS  

22.1 Ficam isentos de quaisquer carências os usuários constantes da relação encaminhada pelo CONTRATANTE, por 

ocasião da contratação, a contar da data da assinatura do Contrato. 

22.2 As inclusões realizadas fora do prazo estipulado no item 5.2 ficarão sujeitas às carências estabelecidas pela ANS 

conforme Resolução Normativa - RN n° 259, de 17 de junho de 2011 e suas alterações.  
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23. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

23.1 Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o que estabelece o Edital, Termo 

de Referência e Contrato.  

23.2 Fornecer lista completa contendo os dados conforme planilha de inclusão de dados (ANEXO XV), recebida da 

empresa cliente, para que a CONTRATADA possa incluir os usuários do Cartão Sesi Viva+ em seu sistema (item 

13), caso não haja integração entre os sistemas; 

23.3 Atestar a execução dos serviços.  

23.4 Promover o pagamento pela prestação do serviço conforme a execução, na dependência da apresentação da 

Nota Fiscal de Serviços.  

23.4.1 O pagamento das mensalidades, bem como pela prestação dos serviços odontológicos (coparticipações, 

conforme o caso), de acordo com os valores compactuados neste certame (vide item 6 do Anexo II), será 

feito diretamente pelo CONTRATANTE (Sesi/PR) à CONTRATADA (Operadora de Planos Odontológicos) 

vencedora. 

23.5 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital, Termo de Referência e do Contrato.  

23.6 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, e/ou demais irregularidades constatadas na 

execução dos serviços previstos no Edital e Contrato e/ou nos materiais fornecidos, a fim de serem tomadas as 

providências cabíveis para a correção do que for notificado.  

23.7 Manter sigilo das informações relativas à utilização dos cartões por parte dos usuários do Cartão Sesi Viva+, assim 

como da empresa cliente. 

 

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

24.1 Disponibilizar representante e atendimento na praça de préstimos dos serviços de assistência odontológica para 

pronto atendimento. 

24.2 Cumprir o previsto e exigido pela Lei nº 8078 de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do 

consumidor, e normas estabelecidas pela ANS. 

24.3 Fornecer atendimento aos usuários nos consultórios dos prestadores de serviços, comprometendo-se ainda a 

fornecer o nome e endereço dos respectivos profissionais ao Sesi/PR, com atualização mensal dos mesmos.  

24.4 Os honorários, os materiais, medicamentos e quaisquer outras despesas que eventualmente possam ocorrer com 

o tratamento odontológico do usuário, relativos aos serviços cobertos, serão custeados integralmente pela 

CONTRATADA.  

24.5 Os procedimentos protéticos (próteses fixas e/ou móveis) realizados pelo profissional credenciado / próprio 

deverão ter garantia de 1 (um) ano; demais procedimentos deverão ter garantia mínima de 6 (seis) meses. A 

contagem para os prazos de garantia dar-se-á a partir da data de sua conclusão, observando-se a natureza do 

procedimento odontológico e as circunstâncias em que o mesmo foi realizado.  

24.6 Permitir que o Cartão Sesi Viva+ possa ser utilizado mediante uso de senha pessoal ou outra medida de segurança 

ser disponibilizada pela Operadora de Cartões contratada para essa finalidade. 

24.7 Fornecer a cada usuário titular 1 (um) manual de orientação, impresso ou online, de todos os procedimentos 

inerentes à realização de consultas, exames de diagnóstico, tratamentos de urgência, reembolso e relação de 

credenciados. O material disponibilizado deverá contemplar a identidade visual do Cartão Sesi Viva+. 
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24.8 Manter atualizada a relação dos prestadores de serviços, devendo as listagens com nome, endereço e telefone 

dos profissionais credenciados estarem disponíveis para consulta dos usuários. As alterações na relação dos 

profissionais não devem prejudicar ou interromper qualquer tratamento que esteja em andamento. 

24.9 Negociar, conforme sugestão do CONTRATANTE, a possibilidade de inclusão (credenciamento ou contratação) 

de profissionais ou entidades de Assistência Odontológica, conforme diretrizes administrativas da CONTRATADA 

e da ANS.  

24.10 Comunicar ao Núcleo do Cartão Sesi Viva+, executor do contrato, acerca da ocorrência de qualquer fato 

impeditivo à execução fiel do contrato.  

24.11 Comunicar por escrito ao Núcleo do Cartão Sesi Viva+ qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessários. 

24.12 Incluir e excluir como usuários do Plano de Assistência Odontológica os usuários constantes do item 4, conforme 

disciplinado em contrato, Edital e seus Anexos.  

24.13 Incluir os usuários do Cartão Sesi Viva+, de acordo com a planilha de inclusão (ANEXO XV) fornecida pela 

CONTRATANTE, em até 7 (sete) dias úteis. 

24.13.1 Na fase de implantação a integração com a Operadora de Cartões, no tocante à troca de informações, a 

CONTRATANTE não enviará a planilha de inclusão para a CONTRATADA. Neste caso, é de responsabilidade 

da CONTRATADA a inclusão dos dados dos usuários em seus sistemas e disponibilização das informações 

para o Sesi/PR e aos usuários; após a fase de implantação os novos usuários serão disponibilizados via 

integração com a Operadora de Cartões; 

24.14 Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

24.15 Observar as determinações constantes da Súmula Normativa nº 10, de 30 de outubro de 2006, da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, bem como das demais normas e entendimentos emanadas por tal órgão. 

24.16 Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades aos serviços acordados com o 

CONTRATANTE.  

24.17 Disponibilizar as informações, conforme item 12 e de acordo com os itens 7 e 8, sobre os usuários titulares e 

seus dependentes; 

24.18 Permitir auditoria da realização dos procedimentos realizados pelos prestadores de serviços. As auditorias 

poderão contemplar: 

24.18.1 Exame clínico inicial e/ou final, com prévia autorização por parte do paciente / usuário do Cartão Sesi Viva+. 

O exame clínico poderá ser realizado por dentista próprio, contratado ou credenciado do Sesi/PR, designado 

para esta função. 

24.18.2 Levantamento de informações a respeito de todo o tratamento realizado ou a ser realizado ao paciente / 

usuário do Cartão Sesi Viva+, sejam essas informações disponibilizadas eletronicamente (conforme item 12) 

ou de modo físico, sendo esse último pela coleta e cópia de informações do prontuário clínico. 

24.18.3 Levantamento de exames complementares do paciente / usuário do Cartão Sesi Viva+, disponibilizados 

eletronicamente (conforme item 12) ou de modo físico, sendo esse último pela coleta e cópia de informações 

do prontuário clínico. Por exames complementares, entende-se: 

a) Imagens de radiografias intrabucais (periapicais, interproximais e/ou oclusais); 

b) Imagens de radiografias extrabucais (panorâmica, telerradiografia e/ou punho/mão); 
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c) Imagens de tomografia computadorizada de acordo com o tratamento; 

d) Outros tipos de exames de imagem que forem necessários para o tratamento; 

e) Laudos de exames de imagem; 

f) Laudos de exames laboratoriais, no caso de exames de citologia ou anatomopatológico; 

g) Exames laboratoriais, no caso de exames de sangue (hemograma, coagulograma, KPTT, TAP, glicemia, 

hemoglobina glicada, ureia, creatinina, TGO, TGP); 

h) Laudos de eletrocardiograma; 

24.19 Será de responsabilidade do prestador de serviço, independente da forma de contratação entre ele e a 

CONTRATADA, pela segurança das informações e confirmação do usuário que está sendo atendido, ou seja, 

ele deverá identificar o usuário por meio do Cartão Sesi Viva+ e documento de identificação. 

24.20 Não poderá utilizar ou divulgar informações dos usuários do Cartão SESI Viva+ ou das empresas clientes, 

excetuando-se aquelas necessárias para Troca de Informação de Saúde Suplementar determinada pela ANS; 

24.21 Todas as informações sobre os usuários do Cartão Sesi Viva+ serão de propriedade do Sesi/PR, de forma que, 

em caso de extinção do contrato, independente das causas, o Sesi/PR deverá receber da CONTRATADA todos 

os arquivos com todas as orientações e rotinas para replicar em outro ambiente. 

24.21.1 O uso dessas informações será para o SESI conhecer o perfil geral dos trabalhadores, para influenciar na 

mudança de hábito e estilo de vida, visando a melhoria da qualidade de vida e a promoção da saúde do 

trabalhador. As informações dos trabalhadores não serão analisadas isolada e individualmente. 

24.22 Disponibilizar ferramentas tecnológicas para atendimento ao usuário:  

24.22.1 Módulo de Gestão de Atendimento a Clientes (ferramenta e central telefônica típicas de SAC): Destinado à 

operacionalização dos serviços de atendimento (perfil “Atendimento”, conforme descrito na letra “b” do item 

14.1.3) aos usuários, que opere com transparência operacional em tempo real, e tenha as funcionalidades 

mínimas (perfil “Atendimento”), que deverá ser disponibilizado para acompanhamento da operação.  

24.22.2 Sistema de Telefonia: A CONTRATADA deverá apresentar estrutura de sistema de telefonia que permita a 

gestão de uma central de atendimentos com grande volume de ligações ativas e receptivas, demonstrando 

plataforma de tecnologia que faça todo o controle e integração com o sistema de telefonia, organizando fluxos, 

automatizando atendimentos, gravando e registrando atendimentos, controlando filas e gerando informações 

gerenciais para o controle da demanda de ligações. 

 
 
25. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Os itens que deverão ser apresentados pelas participantes deste certame, que fazem parte deste edital de 

licitação são: 

25.1 Percentual de desconto para Mensalidade na Modalidade 1 (com coparticipação), cobrado pela Operadora de 

Planos Odontológicos, e que será repassado integralmente pelo Sesi PR. A mensalidade é cobrada por grupo 

familiar (titular e dependentes); 

25.2 Percentual de desconto Mensalidade na Modalidade 2 (sem coparticipação), cobrado pela Operadora de Planos 

Odontológicos, e que será repassado integralmente pelo Sesi PR. A mensalidade é cobrada por indivíduo / 

usuário; 
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25.3 Percentual linear de desconto para os procedimentos, descrito como coparticipação, constante da tabela no Anexo 

X. Estes valores são cobrados de acordo com cada procedimento, sendo estes valores repassados integralmente 

pelo Sesi PR. 

25.4 Avaliação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme descrito no item 4.3 do ANEXO II; 

 

 

26. FISCALIZAÇÃO 

26.1. Os Serviços serão acompanhados e fiscalizados pela Núcleo do Cartão Sesi Viva+, o qual competirá fiscalizar a 

sua execução e dirimir a contratada, as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, nos seguintes 

casos: 

26.1.1. A fiscalização acima mencionada não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade na execução dos serviços.  

26.1.2. A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da empresa 

contratada para outras entidades.  

26.1.3. A fiscalização poderá paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com as normas que regulam a matéria.  

26.1.4. A fiscalização poderá esclarecer ou requerer correções de incoerências, falhas e omissões eventualmente 

constatadas.  

 
27. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS E PENALIDADES ESPECÍFICAS  

27.1. Os Níveis de Serviços são baseados em critérios mensuráveis, previamente definidos entre o SESI/PR e a 

CONTRATADA, para avaliar o cumprimento dos padrões de qualidade dos serviços contratados. 

27.2. Aferição e avaliação dos níveis de serviços da CONTRATADA  

27.2.1. Para que os Níveis de Serviços sejam avaliados e aferidos, dentro da periodicidade definida, precisam ter 

seus critérios e objetivos mensuráveis. Para a medição dos Níveis de Serviços serão utilizados indicadores 

de avaliação de resultados e suas respectivas metas, definidos de acordo com a natureza e as características 

de cada serviço, em unidades de medida.  

27.2.2. A periodicidade da aferição e avaliação dos níveis de serviços será mensal, devendo a CONTRATADA 

elaborar o Relatório Mensal de Serviços (RMS). Devem constar nesse relatório, entre outras informações, os 

indicadores/metas de níveis de serviço alcançados, recomendações técnicas, administrativas e gerenciais 

para o próximo período e demais informações relevantes para a gestão contratual. O conteúdo detalhado e a 

forma do relatório gerencial serão definidos pelas partes, a qualquer tempo, no decorrer da vigência do 

contrato, os indicadores e respectivas metas de qualidade de serviços poderão ser revistos, com anuência 

das partes, mediante evidências de sua impropriedade.  

27.2.3. A CONTRATADA fica sujeita à aplicação de multas e penalidades por decorrência do não atendimento dos 

níveis de serviços previstos neste termo de referência. 

27.2.4. Os valores referentes às multas e penalidades, que por ventura venham a ser aplicadas, serão debitados na 

fatura do mês subsequente à apuração.  

27.2.5. A multa será aplicada conforme percentual previsto no ANS, de forma cumulativa, sob a receita total paga a 

CONTRATADA no mês anterior. 
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27.2.6. A seguir são definidas as regras e os parâmetros de qualidade que serão exigidos da empresa CONTRATADA 

para a prestação dos serviços estabelecidos neste Termo de Referência e as penalidades restrita ao não 

cumprimento desse acordo de níveis de serviço.  

27.3. Disponibilidade do ambiente  

27.3.1. Central de Atendimento 

a) Disponibilidade da URA 99% no horário de cobertura 

b) Penalidade de 0,5% do repasse mensal referente ao número de usuários (grupo familiar) para cada ponto 

percentual não atingido, referente ao mês de competência da incidência.  

27.3.2. Integração entre Sistemas  

a) 99% de disponibilidade  

b) Penalidade 0,5% do repasse mensal referente ao número de usuários (grupo familiar) para cada ponto 

percentual não atingido, referente ao mês de competência da incidência.  

 
 
28. PROVA DE CONCEITO  

28.1. A CONTRATADA ficará obrigada ao cumprimento integral de sua proposta técnica, ainda que não tenham sido 

objeto de verificação na prova de conceito no prazo de implantação do projeto. 

28.2.  A proponente classificada em primeiro lugar na fase de preços e habilitada será convocada pela CONTRATANTE 

para realização de “Prova de Conceito” (ANEXO XVII), das funcionalidades do sistema em até 30 (trinta) dias 

após o certame, que consiste: 

28.2.1. A CONTRATADA deverá efetuar todos os requisitos obrigatórios descritos no ANEXO XVII – POC (PROVA 

DE CONCEITO). 

28.2.2. Na disponibilização de acesso (endereço, login, senha e comunicações das integrações) ao seu ambiente e 

demonstração das funcionalidades descritas neste instrumento, para a aprovação final da CONTRATANTE, 

sem quaisquer obrigações legais ou financeiras adicionais. 

28.2.3. Na demonstração da solução na data agendada pela CONTRATANTE, trazendo, para isso, todos os itens 

que forem necessários para Prova de Conceito. 

28.2.4. A Prova de Conceito será avaliada pela Equipe Técnica da CONTRATANTE por meio de demonstração e 

checagem dos itens descritos no ANEXO XVII. 

28.2.5. A proponente deverá indicar um profissional capaz de realizar a apresentação dos requisitos e executar 

procedimentos de teste, que ficará à disposição da CONTRATANTE durante todo o período de avaliação, 

para dirimir dúvidas e acompanhar a homologação da solução.  

28.2.6. A Comissão de Licitação irá agendar com todos os envolvidos da CONTRATANTE o representante da 

empresa arrematante a data para início da POC. 

28.2.7. O tempo máximo de execução será de 08 (oito) horas. 

28.2.8. Caso a solução apresentada não seja aprovada no critério do sistema, mesmo que seja em somente 01 (um) 

dos requisitos obrigatórios, implicará na desclassificação do proponente e convocada a 2ª classificada neste 

processo licitatório. 
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura - habilitação e propostas comerciais  

 

Sessão de abertura: dia 02 de julho de 2019 – 14:00 horas 

Av. Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – Curitiba-PR  

Espaço de Licitações - Térreo  

 

2. Requisitos complementares para proposta comercial 

Deverá ser preenchida planilha eletrônica publicada no site de Licitações do Sistema Fiep, devidamente 

assinada pela proponente, sob pena de desclassificação. 

 

3. Prazo de validade da proposta  

No mínimo, de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação. 

 

4. Requisitos complementares para habilitação 

4.1 A proponente participante deverá apresentar: 

 

a) Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome 

da empresa, com quem tenha firmado contrato, cujo objeto seja prestação de serviços de assistência 

odontológica – Plano Odontológico; 

b) Registro ou inscrição na Agência Nacional de Saúde Suplementar; 

c) Certidão de regularidade, atualizado, perante o Conselho Federal de Odontologia. Poderá ser 

apresentado certificado de regularidade perante o Conselho Regional do estado onde a empresa 

LICITANTE possui sede, junto com o certificado de registro e inscrição no Conselho Federal de 

Odontologia; 

d) Quantidade numérica de prestadores de serviços credenciados pela operadora no estado do Paraná 

– conforme item 3.3 do ANEXO I. 

4.2 A empresa LICITANTE deverá ser enquadrada da seguinte maneira: 

a) Pelo tipo de operadora, como “Operadora Exclusivamente Odontológica” 

b) Pelo porte da operadora, como “Médio Porte” ou “Grande Porte”. Empresas de médio porte, segundo 

a ANS, possuem entre 20.000 e 99.999 usuários; empresas de grande porte, segundo a ANS, possuem 

100.000 usuários ou mais. 

c) Aa informações acerca do tipo ou porte das operadoras estão disponíveis endereço eletrônico 

http://www.ans.gov.br/, acessando o menu “Planos e Operadoras”, sub-menu “Informações e 

Avaliações de Operadoras”. A comprovação poderá ser feita com simples impressão da página 

eletrônica onde constem tais informações, que poderão ser validadas no momento da sessão pública. 

4.3 A empresa CONTRATADA deverá comprovar avaliação não inferior ao índice descrito a seguir, de acordo 

com o Índice de Desempenho das Operadoras de 2017 (ano-base 2016), da ANS, disponível no endereço 

eletrônico http://www.ans.gov.br/, acessando o menu “Planos e Operadoras”, sub-menu “Informações e 

Avaliações de Operadoras”. A comprovação poderá ser feita com simples impressão da página eletrônica 

onde constem informações acerca desses índices, que poderá ser verificado quanto à veracidade das 

informações no momento da sessão publica. 

http://www.ans.gov.br/
http://www.ans.gov.br/
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a) 0,80 (oitenta centésimos) ou superior, do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS); 

4.4 Declaração de aceitação do resultado do julgamento de habilitação a ser proferido pela Comissão de 

Licitação, conforme o contido no ANEXO VI.  A falta da apresentação da Declaração de Aceitação descrita 

no ANEXO VI não acarretará a inabilitação da empresa proponente, tal recurso visa somente a celeridade 

processual. 

 
Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 

acompanhada do original para conferência pela Comissão. 

 

5. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  

Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do SESI 

Título da correspondência/e-mail: Edital Concorrência Publica nº. LIC 2.0115/2019 

Carta endereçada: Avenida Cândido de Abreu, nº. 200, Centro Cívico, Cep: 80530-902 Curitiba-PR. 

E-mail: licitacoes@sistemafiep.org.br  

Respostas para questionamentos: disponibilizadas no site www.fiepr.org.br/licitacao/html  

Os pedidos de impugnação e esclarecimentos serão aceitos até: dia 28/06/2019 às 18:00 horas e as 

respostas poderão ser fornecidas até o dia 01/07/2019 às 18:00 horas. 

 

6. Critério de julgamento  

MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO UNITÁRIO POR LOTE 

 

a) O licitante deverá em sua proposta comercial apenas indicar o percentual de desconto para cada 
item dentro do Lote Único de acordo com os pesos estupilados para estes, conforme tabela abaixo, a 
qual está devidamente publicada no site de licitações junto ao Edital e prevista no Anexo I. 

b) A licitante poderá ofertar percentuais de descontos diferentes para os itens constantes no Lote Único. 
Todavia, o desconto ofertado no Item 04 será distribuído de forma linear para a tabela prevista no Anexo 
X (procediemntos). 

c) O licitante deverá apresentar percentual de desconto para todos os itens do Lote, sob pena de 
desclassificação. Com base na média ponderada a planilha gerará e somará um percentual total. 

d)   Será considerado o percentual com no máximo duas casas decimais. 
 

 
6.1 Critérios De Desempate 

Os critérios de desempate serão os descritos a seguir, na mesma ordem apresentada a seguir: 

a) Menor valor de mensalidade por grupo familiar (modalidade 1) e menor valor de mensalidade por 

usuário (modalidade 2); 

b) Maior Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS); 

c) Menores valores de coparticipação dos procedimentos odontológicos a serem pagos pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA 

 

7. Forma de pagamento 

a) O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias corridos, após recebimento da respectiva 

Nota Fiscal / Fatura pelo Setor de Contas a Pagar localizado em Curitiba, a qual deverá estar devidamente 

conferida e aprovada pela Unidade contratante. O pagamento ocorrerá exclusivamente através de 

depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, cadastrada no Sistema de Compras do SESI. 
b) É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizada a conta bancária cadastrada no Portal do 

Fornecedor do SESI, pois o pagamento ocorrerá somente na conta cadastrada. 
c) Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo 

atestada a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo 

de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus adicional para 

o CONTRATANTE. 

mailto:licitacoes@sistemafiep.org.br
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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d) Para os serviços que figuram contratação mensal, a respectiva Nota Fiscal / Fatura deverá ser 

emitida com data do primeiro dia útil do mês subsequente ao do fornecimento dos materiais/serviços e 

entregue no endereço da CONTRATANTE no prazo máximo de três dias após sua emissão. 
e) A empresa contratada deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal / Fatura, as Certidões 

Negativas Federal, Estadual e Municipal e comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com 

validade no momento de sua apresentação, sob pena de notificação e atribuição de prazo para a efetiva 

regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em edital. 
f) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 

e suas respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração 

devidamente assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos 

ANEXOS II, III ou IV, de acordo com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro 

de 2015 que alterou a   RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A empresa Contratada deverá informar na 

Nota Fiscal: Empresa Optante pelo Simples Nacional IN RFB nº 1540/2015. 
 

*EMISSÃO E ENTREGA DE NOTAS FISCAIS APENAS ENTRE OS DIAS 01 A 19 DE CADA MÊS. 

 

8. Dados para o faturamento 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI 

AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 

CNPJ: 03.802.018/0001-03 - IE Isento.               

 

9. Local de entrega 

AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 

 

10. Formalização da Contratação 

10.1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) ESPECIALIZADOS, conforme MINUTA 

CONTRATUAL (ANEXO V). 

10.2 CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE, conforme MINUTA (ANEXO VIII). 

10.3 No ato da assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá apresentar as seguintes 

documentações:  

10.3.1 Relação de cirurgiões dentistas credenciados / cooperados / próprios, com o número de registro 

ativo do CRO/PR.  

10.3.2 Comprovação de rede credenciada e estabelecimentos conveniados, conforme item 3.3 do ANEXO 

I. 

10.3.3 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). Nas localidades onde não houver rede credenciada que faça 

atendimento 24 horas, a operadora poderá oferecer reembolso integral conforme regra da ANS. O 

valor de reembolso será de responsabilidade da Operadora de Planos Odontológicos 

10.3.4 Caso a rede apresentada não atenda ao quantitativo exigido, a CONTRATADA deverá apresentar 

Termo de Compromisso, conforme item 3.3 do ANEXO I. 

10.3.5 Comprovação de rede credenciada de todas as especialidades da odontologia.  

10.3.6 Disponibilidade de serviços de atendimento ao usuário tais como Central de Atendimento (por 

exemplo, 0800).  

10.3.7 Apresentação das formas de prestação de consultoria de relacionamento para atender as 

necessidades do Sesi/PR, no tocante à manutenção do contrato, visitas periódicas, apresentação 
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de relatórios mensais para manter o equilíbrio do contrato, elaboração de campanhas de promoção 

de saúde (com palestras de prevenção e higienização bucal).  

 

10.4 Em havendo contradição entre os termos do Edital e do instrumento contratual, prevalece o Edital. 

 

 

11. Incidências fiscais e demais ônus  

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 

a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação. 

b) Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes 

pessoais, taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 

c) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 

e suas respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração 

devidamente assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos 

ANEXOS II, III ou IV, de acordo com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro 

de 2015 que alterou a   RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A empresa Contratada deverá informar na 

Nota Fiscal: Empresa Optante pelo Simples Nacional IN RFB nº 1540/2015. 

 

12. Recursos orçamentários  

Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste certame estão previstos em dotação 

orçamentária do SESI, para o ano em curso, previsto no processo LIC 02.0030/2019. 

 

13. Prazo de entrega e vigência da contratação 

13.1 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, até 60 (sessenta) meses, mediante comum acordo entre as partes. 

 

14. Reajuste contratual 

a) Na hipótese da execução dos serviços por prazo superior a 12 (doze) meses, poderá incidir o reajuste 

mediante aplicação de índices do INPC-IBGE utilizando a seguinte fórmula: 

b) A data base de pedido de reajuste será da apresentação da proposta comercial, ou seja, da sessão de 

abertura do presente certame. 

c) O reajuste incidirá apenas sobre os serviços não executados, seguindo rigorosamente as etapas 

mensais do cronograma físico financeiro e, não incidirá sobre os serviços em atrasos. 

 

15. Visita Técnica 

Não há. 

 

16. Amostras OU POC (Prova de Conceito) 

A proponente classificada em primeiro lugar na fase de preços e habilitada será convocada pela 

CONTRATANTE para realização de “Prova de Conceito” (ANEXO XVII), das funcionalidades do sistema em 

até 30 (trinta) dias após o certame, que consiste: 

a) A CONTRATADA deverá efetuar todos os requisitos obrigatórios descritos no ANEXO XVII – POC 

(PROVA DE CONCEITO). 

b) Na disponibilização de acesso (endereço, login, senha e comunicações das integrações) ao seu 

ambiente e demonstração das funcionalidades descritas neste instrumento, para a aprovação final da 

CONTRATANTE, sem quaisquer obrigações legais ou financeiras adicionais. 

c) Na demonstração da solução na data agendada pela CONTRATANTE, trazendo, para isso, todos os 

itens que forem necessários para Prova de Conceito. 

d) A Prova de Conceito será avaliada pela Equipe Técnica da CONTRATANTE por meio de demonstração 

e checagem dos itens descritos no ANEXO XVII. 
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e) A proponente deverá indicar um profissional capaz de realizar a apresentação dos requisitos e executar 

procedimentos de teste, que ficará à disposição da CONTRATANTE durante todo o período de 

avaliação, para dirimir dúvidas e acompanhar a homologação da solução.  

f) A Comissão de Licitação irá agendar com todos os envolvidos da CONTRATANTE o representante da 

empresa arrematante a data para início da POC. 

g) O tempo máximo de execução será de 08 (oito) horas. 

h) Caso a solução apresentada não seja aprovada no critério do sistema, mesmo que seja em somente 

01 (um) dos requisitos obrigatórios, implicará na desclassificação do proponente e convocada a 2ª 

classificada neste processo licitatório. 

 

17. Foro  

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.  
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

 
                                                    

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SESI 

 

 

 

 

A ______________ com sede e foro na ______________ (rua,etc) da cidade de _________________ Estado ___ 

por seu ______________ (cargo) Sr(a). _______________________, que a esta subscreve, vem solicitar a sua 

participação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. XXX/201X. 

         

Concordamos em nos submeter a todas às disposições constantes do Edital da referida Licitação. 

 

Outrossim, informamos o e-mail (informar e-mail da empresa) e o telefone (informar telefone da empresa) que 

poderá ser utilizado como canal oficial de comunicação entre o SESI e nossa empresa, para as questões decorrentes 

deste certame. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

(Nome da empresa), (CNPJ nº), por intermédio do seu representante abaixo assinado, DECLARA sob as 

penalidades legais, para fins de participação no Edital de Concorrência Pública nº ......., que: 

 

a) Aceita participar da presente Licitação nas condições estipuladas neste Edital e, caso vencedora, assume 

integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto;  

b) Nos preços contidos na proposta escrita estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa 

de administração, materiais, embalagens, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, transportes em geral 

e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

c) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as 

informações, condições locais e grau de dificuldade do cumprimento do objeto; 

d) Caso a nossa proposta seja vencedora, comprometemo-nos a efetuar a completa entrega de todos os itens no prazo 

previsto no Edital, contado a partir da data de recebimento do instrumento contratual; 

e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias corridos; 

f) Inexistem fatos impeditivos para habilitação desta empresa na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade 

de declarar ao SESI a ocorrência de fatos supervenientes; 

g) Não foi declarada inidônea e/ou nem está suspensa do direito de licitar ou contratar com nenhuma das entidades do 

SESI. 

 

Até que o instrumento contratual seja recebido, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

observadas as condições do Edital e seus Anexos, bem, como o Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 

site do SESI. 

 

 

Local e data 

 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO V – MINUTA CONTRATUAL 

 
CPS Nº. XXX/20XX 

PROCESSO XXXX/20XX 

EDITAL XXX/201X 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

CELEBRADO ENTRE O SESI/PR E A EMPRESA (NOME DA CONTRATADA). 

 

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE o SESI, representado pelo SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA – SESI-PR, inscrito no CNPJ 03.802.018/0001-03, com sede nesta Capital, na Avenida Cândido de Abreu 

n° 200, e, de outro, como CONTRATADA, a empresa (nome da empresa), de CNPJ nº ____, com sede na (cidade, 

estado, endereço e CEP), por seus representantes legais ao final assinados, têm justo e acordado o adiante exposto 

em cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Por força do presente ajuste a CONTRATADA se obriga a prestar serviços, para SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

ODONTOLÓGICA – OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS. 

A CONTRATADA deverá executar o objeto deste contrato com rigorosa observância às recomendações contidas no 

Edital nº XXX/201X, nos termos da proposta apresentada e demais documentos que integram este contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES 

COMPETE À CONTRATADA: 

a) Executar, avaliar e supervisionar as atividades contratadas; 

b) Manter todas as informações levantadas e analisadas sob estrito sigilo, conforme padrões éticos universalmente 

aceitos; 

c) Informar ao CONTRATANTE sobre possíveis substituições de profissionais, com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias úteis; 

d) Cumprir o programa e o cronograma apresentado/acordado entre as partes; 

e) Apresentar relatórios (parcial, final e de avaliação), das atividades desenvolvidas; 

f) Desenvolver suas atividades em conformidade com o Edital e com o escopo apresentado na proposta, 

devidamente aceita pelo CONTRATANTE; 

g) Cumprir os prazos para execução das atividades, sob pena de aplicação das penalidades previstas na cláusula 

sétima deste termo; 

h) Remunerar os profissionais por si contratados, não havendo qualquer vínculo específico entre o SESI e o referido 

profissional; 

i) Ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 

12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992 e se comprometem a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, bem como 

exigir o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por elas contratados.  

j) Adotar políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo 

disponibilizar tais políticas e procedimentos à CONTRATANTE, sempre que solicitado. 

k) Observar as seguintes condutas: i) não explora mão de obra infantil; ii) não explora qualquer forma de trabalho 
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forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolera quaisquer práticas que importem em discriminação de 

raça ou gênero. 

l) Não empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, não empregar em qualquer 

trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

m) Ter ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Conduta do 

Sistema Fiep, disponível no endereço eletrônico http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o cumprimento 

do referido código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua observância por seus colaboradores e 

terceiros contratados. 

n) As demais obrigações previstas no Edital nº XXXX/XXXX. 

 

COMPETE AO SESI: 

a) Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução das atividades ora 

contratadas; 

b) Informar à CONTRATADA sobre eventual alteração de calendário; 

c) Pagar, pontualmente, a CONTRATADA, pelos serviços prestados. 

d) Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o que estabelece o Edital, 

Termo de Referência e Contrato.  

e) Fornecer lista completa contendo os dados conforme planilha de inclusão de dados (ANEXO VI), recebida da 

empresa cliente, para que a CONTRATADA possa incluir os usuários do Cartão Sesi Viva+ em seu sistema (item 

15), caso não haja integração entre os sistemas; 

f) Atestar a execução dos serviços.  

g) Promover o pagamento pela prestação do serviço conforme a execução, na dependência da apresentação da 

Nota Fiscal de Serviços.  

h) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital, Termo de Referência e do Contrato.  

i) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, e/ou demais irregularidades constatadas 

na execução dos serviços previstos no Edital e Contrato e/ou nos materiais fornecidos, a fim de serem tomadas 

as providências cabíveis para a correção do que for notificado.  

j) Manter sigilo das informações relativas à utilização dos cartões por parte dos usuários do Cartão Sesi Viva+, 

assim como da empresa cliente. 

k) As demais obrigações previstas no Edital nº XXXX/XXXX. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

O objeto deste contrato passará pela ampla e direta Fiscalização do SESI, sem que com isso fiquem diminuídas as 

responsabilidades da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA proporcionará, sempre que solicitado, o franco acesso da Fiscalização do SESI 

aos setores de trabalho, para que possa desempenhar sua missão a contento. 

Parágrafo Segundo: Havendo dúvidas na interpretação correta das especificações aprovadas, deverá a 

CONTRATADA solicitar, por escrito, à Fiscalização do SESI, os esclarecimentos que necessite, evitando com que se 

faça necessária e exigida a reexecução dos serviços. 

http://www.sistemafiep.org.br/
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Parágrafo Terceiro: O SESI poderá, a qualquer momento da execução do objeto deste contrato, realizar auditoria 

interna sobre os apontamentos sobre sua fiscalização. No caso de caso de desvio considerado excessivo, no arbítrio 

da auditoria, o responsável pela fiscalização responderá na forma da lei, bem como a CONTRATADA responderá pelo 

desvio, oportunizado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS MODIFICAÇÕES OU ACRÉSCIMOS 

A CONTRATADA tomou amplo conhecimento de todas as condições do edital, seus anexos e documentos, e com base 

nessas ações planejou e orçou o objeto deste contrato, de forma que não serão concedidos aditivos contratuais. 

Parágrafo Primeiro: Ficam excepcionados do disposto no caput da presente cláusula os fatos novos, 

comprovadamente não conhecidos pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE no momento da publicação do Edital, 

desde de que devidamente fundamentado e aceito pelo Gestor do Contrato do SESI, em parecer fundamentado, 

atendendo, obrigatoriamente, o preço de mercado e os limites estabelecidos no Regulamento de Licitações e Contratos 

publicado no site do SESI. 

Parágrafo Segundo – Na hipótese da execução dos serviços por prazo superior a 12 (doze) meses, poderá incidir o 

reajuste mediante aplicação de índices do INPC – IBGE.  

A data base de pedido de reajuste será da apresentação da proposta comercial, ou seja, da sessão de abertura do 

presente certame. 

O reajuste incidirá apenas sobre os serviços não executados, seguindo rigorosamente as etapas mensais do 

cronograma físico financeiro e, não incidirá sobre os serviços em atrasos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 

A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes 

penalidades: advertência, multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESI por prazo 

não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

Será cabível pena de advertência os casos de serviços executados de maneira não conforme, não atendimento as 

solicitações da fiscalização do SESI e nos casos de infrações de menor gravidade; 

Será cabível pena de multa: 

l) Nos casos de descumprimento do prazo de execução do objeto deste contrato, aplicação de multa de 2% (dois 

por cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos serviços efetivamente atrasados e ensejando a 

critério do SESI, a rescisão contratual; 

m) Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco por cento), sobre a porção inadimplida do 

valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual; 

n) Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do objeto 

contratado e ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual; 

o) Ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 

2 (dois) anos e/ou multa até o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da proposta apresentada. 

A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 
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Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir de sua 

aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do SESI. 

As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas judicialmente, caso 

não haja pagamento espontâneo. 

As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 

No caso de atraso da entrega do objeto, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, o 

contrato poderá ser imediatamente rescindido, a critério do CONTRATANTE. Nesta situação, o CONTRATANTE poderá 

convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 

Fica facultada a defesa prévia da empresa, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), contados da intimação do ato. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, até 

60 (sessenta) meses, mediante comum acordo entre as partes. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

Além das hipóteses previstas no Regulamento, este contrato será rescindido, de pleno direito, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 

a) Não iniciar ou concluir o objeto deste contrato nos prazos estabelecidos; 

b) Criar dificuldades à Fiscalização do SESI; 

c) Entrar em falência, recuperação da empresa ou liquidação; 

d) Ceder, transferir ou caucionar o objeto deste contrato, sem prévia autorização; 

e) Não observar o recomendado nos Projetos, Memorial Descritivo e especificações fornecidas. 

Parágrafo Primeiro: Rescindido o contrato, a CONTRATADA será paga proporcionalmente pela execução do objeto 

deste contrato, devendo o SESI ser indenizado em razão dos prejuízos sofridos, além das multas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: Em havendo rescisão de contrato, o SESI imitir-se-á, de imediato, no momento da execução do 

objeto deste contrato, independentemente de mandato, interpelação, notificação ou protesto. 

Parágrafo Terceiro: Se, por motivos imperiosos e justos, o SESI ordenar a paralisação do objeto deste contrato, este 

será rescindido, de pleno direito, mediante denúncia formulada por escrito com a antecedência mínima de 10 (dez) dias 

corridos. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese prevista pelo parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá ser paga, proporcionalmente, 

pela execução do objeto deste contrato, não tendo direito à indenização por lucros cessantes. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE a importância conforme quadro abaixo: 

 
ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UF QTDE PREÇO UNITARIO 

1 
SERVICOS ODONTOLOGICOS SEM 
COPARTICIPAÇÃO  

SERV 21.788 R$ xx 
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2 
SERVICOS ODONTOLOGICOS COM 
COPARTICIPAÇÃO 

SERV 9.774 R$ xx 

3 

SERVICOS DE PROCEDIMENTOS 
ODONTOLOGICOS (conforme tabela 
de procedimentos constante no ANEXO 
X) 

UND 1 R$ xx 

4 
SERVICO DE CUSTOMIZACAO DE 
SISTEMA DA OPERADORA DE 
PLANOS ODONTOLOGICOS 

HORAS 1.000 R$ xx 

 
Os pagamentos serão realizados, com vencimento para 28 (vinte e oito) dias corridos, a contar da data de entrega 

final dos serviços prestados. 

Os pagamentos serão realizados, desde que o objeto deste contrato tenha sido executado e previamente aprovado pela 

Fiscalização do SESI. 

Os valores devidos pelo SESI serão depositados em conta bancária cadastrada pela CONTRATADA no Sistema de 

Compras do SESI – http://compras.fiepr.org.br . É de responsabilidade da CONTRATADA a atualização de dados 

cadastrais no Sistema de Compras do SESI. 

Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo atestada a sua 

conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo de pagamento será 

prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE. 

Para os serviços que figuram contratação mensal, a respectiva Nota Fiscal / Fatura deverá ser emitida com data 

do primeiro dia útil do mês subsequente ao do fornecimento dos materiais/serviços e entregue no endereço da 

CONTRATANTE no prazo máximo de três dias após sua emissão. 

Os valores devidos à CONTRATADA serão pagos mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhada de relatório 

dos serviços prestados e das Certidões Negativas de Débitos nas esferas federal, estadual e municipal, bem como dos 

Comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com validade no momento de sua apresentação, sob pena de 

notificação e atribuição de prazo para a efetiva regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em 

edital/contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 

a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação. 

b) Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes pessoais, taxas, 

emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 

c) Os encargos sujeitos, por disposição legal, a retenção na fonte, serão descontados da fatura respectiva. 

d) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e suas 

respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração devidamente assinada pelo 

representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos Anexos II, III ou IV, de acordo com o 

caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015 que alterou a   RFB nº 1.234, de 11 de 

janeiro de 2012. A empresa Contratada deverá informar na Nota Fiscal: Empresa Optante pelo Simples Nacional IN 

RFB nº 1540/2015. 

Parágrafo Primeiro: Os encargos sujeitos, por disposição legal, a retenção na fonte, serão descontados da fatura 

respectiva. 

http://compras.fiepr.org.br/
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO SIGILO  

Todos e quaisquer documentos, informações e materiais de propriedade do CONTRATANTE que a CONTRATADA, 

seus empregados ou prepostos venham a ter acesso ou conhecimento em virtude direta ou indireta do presente contrato, 

deverão ser tratados com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de forma a impedir que terceiros venham a ter 

acesso ou conhecimento de tais documentos, informações e materiais, obrigação esta que perdurará durante toda a 

vigência do presente contrato e mesmo após o seu término ou rescisão, sob pena de sofrer sanções civis e penais 

cabíveis, pela não observância do ora pactuado. 

A CONTRATADA obriga-se a esclarecer seus empregados e prepostos a respeito dessa obrigação, obtendo deles o 

comprometimento de seu fiel cumprimento e zelando para que apenas os empregados e prepostos que tenham efetiva 

necessidade, tenham acesso a tais documentos, informações ou materiais para a boa execução dos serviços objeto do 

presente contrato. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame.  

Será permitida apenas a subcontratação parcial dos serviços que não constituam o escopo principal do objeto, limitados 

a 30% do valor do contrato. 

Parágrafo Primeiro: Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de 

habilitação técnica, foi exigida a apresentação de atestados que comprovassem execução do objeto deste contrato com 

características semelhantes. 

Parágrafo Segundo: A subcontratação não exclui a responsabilidade da contratada perante a CONTRATANTE quanto 

à qualidade técnica a ser prestada. 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido expresso 

e motivado de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da 

respectiva documentação, que deve corresponder a exigida para habilitação na licitação. A subcontratação ocorrerá 

somente com pessoas jurídicas devidamente constituídas, com objeto social vinculado ao serviço subcontratado e das 

quais não participem a que título for, dirigente ou empregados do SESI, que tenha participado do procedimento licitatório, 

que se enquadram em qualquer um dos subitens mencionados no item 3.5 do preâmbulo do edital. A subcontratação 

depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar 

se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços.  

Parágrafo Quarto: A(s) empresa(s) subcontratada(s), em momento prévio a execução da parcela do objeto, deve(m) 

apresentar os mesmos documentos previstos para a CONTRATADA quanto à habilitação jurídica, regularidade 

trabalhista e com o INSS e FGTS. Quanto às exigências de qualificação técnica da(s) empresa(s) subcontratada(s), 

estas deverão ser pertinentes à sua respectiva parcela, podendo, eventual e motivadamente, ser dispensada a sua 

exigência quando a parcela a ser executada não envolver uma peculiaridade técnica especial, for de vulto reduzido e 

baixo risco. Portanto, quando a CONTRATADA efetivamente deixar subcontratar parcela do objeto deste contrato, deve 

submeter o assunto ao CONTRATANTE que apontará o teor da qualificação técnica a ser apresentada. 

Parágrafo Quinto: Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA 

pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, 
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bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS GESTORES DO CONTRATO 

As partes designam, neste ato, o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CPF nº) pelo SESI e o Sr. (nome do responsável 

da empresa pela obra) para atuarem na condição de gestores do CONTRATANTE e do CONTRATADO, 

respectivamente, que tornam-se responsáveis por acompanhar a execução do objeto deste contrato e manterão, entre 

si, relacionamento direto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade técnica pelo conteúdo dos trabalhos prestados ao SESI, não 

havendo qualquer vínculo empregatício entre CONTRATANTE e CONTRATADA, nem entre CONTRATANTE e os 

empregados da CONTRATADA. 

A CONTRATADA autoriza o uso, pelo SESI, do material que produzir, por período indeterminado. 

A CONTRATADA autoriza a publicação, pelo SESI, do material por si criado e colhido para as finalidades deste contrato. 

A CONTRATADA autoriza o uso, pelo SESI, da numeração de registro junto à ANS (Agência Nacional de Saúde 

Suplementar) para fins de informação à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de valores de mensalidade dos 

planos odontológicos e/ou uso dos respectiros serviços odontológicos. 

Ao SESI cabe o poder de fiscalizar a execução do contrato, de modo a garantir sua qualidade não podendo, porém, 

interferir diretamente nos trabalhos da CONTRATADA. 

Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Contrato estão previstos em conta própria da dotação 

orçamentária do SESI para o ano em curso, indicada no processo licitatório supra referido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Para dirimência de dúvidas suscitadas durante a aplicação deste contrato e não solucionadas de comum acordo, as 

partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, com expressa renúncia a qualquer 

outro por mais privilegiado que possa vir a ser. 

 

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam este Contrato em suas 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente 

com as testemunhas abaixo qualificadas, que a tudo assistiram e acharam conforme.                                                         

 

Curitiba, ......  de ................. de ......... 

Pelo CONTRATANTE  Pela CONTRATADA 

Autoridade com alçada do SESI Representante da CONTRATADA 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: 

CPF: 

  

Nome: 

CPF: 



 

 

 
 

 
Processo nº 17735/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0115/2019 
 

 

 
N.J.S 

CPL 

 

 

62 / 123 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITE  

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO RESULTADO DO 

JULGAMENTO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA /EDITAL N° XXX/201X 

(obrigatoriamente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

NOME DA EMPRESA: 

OBJETO:  

 

 

A empresa acima referenciada, caso o seu Representante Legal não se faça presente à reunião de abertura 

e julgamento da presente licitação DECLARA desde já perante a Comissão de Licitação do SESI, que estará 

de pleno acordo com o julgamento a ser proferido pela Comissão quanto ao resultado da Habilitação e 

Proposta de Preços, renunciando expressamente ao direito de interposição de Recurso Administrativo contra 

tal ato, conforme previsto no Art. 22 do Regulamento de Licitação e Contratos publicado no site do SESI, nada 

tendo a opor quanto a conclusão do Certame Licitatório nos termos do Art. 14 de ambos os regulamentos. 

 

Declaramos, outrossim, que caso nosso Representante Legal se faça presente à referida reunião, a ele 

ficará transferida a prerrogativa de aceitar ou discordar dos atos de julgamento da Comissão de Licitação 

ficando, portanto, sem efeito o ora declarado. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE LEIS 
ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE CONDUTA DO 

SISTEMA FIEP 
 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SESI 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ____________________, 

por meio de seu representante legal Senhor _________________________________, portador da Cédula de 

Identidade n° ____________________, inscrito no CPF sob o n° ____________________, em atendimento ao 

presente Edital, declara: 

a) Ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 

12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992 e se compromete a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, bem como 

exigir o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por ela contratados.  

a.1.) Que adota políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, 

devendo disponibilizar tais políticas e procedimentos ao Sistema Fiep, sempre que solicitado. 

b) Observar as seguintes condutas: i) não exploração de mão de obra infantil; ii) não exploração de qualquer 

forma de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolerar quaisquer práticas que importem 

em discriminação de raça ou gênero. 

b.1.) Não empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, não empregar em 

qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

c) Ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Conduta do 

Sistema Fiep, disponível no endereço eletrônico http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o cumprimento 

do referido código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua observância por seus colaboradores e 

terceiros contratados. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 

http://www.sistemafiep.org.br/
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ANEXO VIII – MINUTA CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
 

Contrato para recebimento e divulgação de informações confidenciais nº  

_______/_________ 

 
 

 
Pelo presente Acordo de Confidencialidade e de Sigilo de Informações e na melhor forma de direito, de um 

lado Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Paraná, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial, Departamento Regional do Paraná e o Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional 

do Paraná, doravante simplesmente denominados SISTEMA FIEP, de outro lado,, e de outro lado, o [RAZÃO 

SOCIAL FORNECEDOR], ESTABELECIDA NO MUNICÍPIO DE [NOME DO MUNICÍPIO], ESTADO DE [NOME 

DO ESTADO], NA [ENDEREÇO E CEP], INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº [NÚMERO DO CNPJ DO CLIENTE], 

DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE CONTRATADA., sendo que a CONTRATANTE e 

CONTRATADA serão doravante mencionados algumas vezes individualmente como uma “Parte” e 

conjuntamente como as “Partes”.   

 
 
 
INTRODUÇÃO: 

 
 
A. As Partes possuem Informações Confidenciais conforme definido na Cláusula Primeira, abaixo. 

 

B. Para que cada Parte possa avaliar seu interesse em participar em um futuro relacionamento empresarial, 

torna-se necessário que as Partes revelem, uma à outra, certas Informações Confidenciais.  

 

C. As Partes desejam assim revelar e receber tais informações de acordo com os termos e condições deste 

Contrato. 

 

Assim, visando regular e proteger a troca de Informações Confidenciais entre as partes, resolvem elas assinar 

o presente Acordo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: ”Informações Confidenciais”, nos termos deste contrato, representam as informações 

confidenciais que são de propriedade ou controladas por uma Parte, incluindo, sem limitações, (a) os softwares 

das partes, em forma de fonte ou de objeto, e quaisquer tecnologias, ideias, algoritmos relacionados ou 

informações que digam respeito a eles, incluindo quaisquer segredos empresariais relacionados a qualquer um 

dos itens precedentes; (b) planos de produtos de uma das Partes, seus projetos, custos, preços e nomes; 

informações financeiras não publicadas na mídia, planos de marketing, oportunidades de negócios, recursos 
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humanos, pesquisa, desenvolvimento ou know-how; (c) qualquer informação que deva, por boa razão, ser 

reconhecida pela Parte Receptora como sendo confidencial ou de propriedade privada; ou (d) qualquer 

informação designada ou assinalada pela Parte emissora por escrito, como sendo confidencial, ou de forma 

verbal, quando de sua emissão, porém devidamente confirmada por escrito à Parte Receptora dentro de 10 

(dez) dias após sua emissão. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: As partes declaram que possuem direito de revelar suas Informações confidenciais, 

uma à outra, desde que não violem direitos de terceiros. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: As Informações Confidenciais reveladas à Parte receptora deverão ser guardadas 

em segredo pela Parte receptora, não devendo ser reveladas a terceiros ou utilizadas para fins diversos do 

contratado, sem a devida autorização da Parte emissora.  

 
CLÁUSULA QUARTA: As obrigações e deveres especificados pela cláusula terceira deste instrumento não se 

aplicam às informações que: 

 

(a) sejam de domínio público, ou estejam disponíveis para o público de maneira geral antes de serem recebidas 

pela Parte receptora da Parte emissora, ou que venham posteriormente a tornarem-se de domínio público ou 

disponíveis de maneira geral para o público, antes de qualquer ação violadora da Parte receptora ou de um 

empregado ou agente da Parte receptora;  

 

(b) estejam de posse da Parte receptora, sem quebra de quaisquer obrigações aqui discriminadas perante a 

Parte emissora, antes do seu recebimento da Parte emissora; 

 
 

(c) sejam recebidas pela Parte receptora posteriormente por meio de terceiros, exceto se a Parte receptora 

tiver conhecimento ou tenha razões para tornar-se ciente de uma obrigação estabelecida entre terceiros e a 

Parte emissora, para manter segredo com respeito a tais informações;  

 

(d) sejam desenvolvidas pela Parte receptora, independentemente das informações recebidas da Parte 

emissora; 

 

(e) tenham sido previamente emitidas pela Parte emissora a terceiros sem obrigação de manter segredo. 

 
CLÁUSULA QUINTA: Não obstante o disposto na cláusula terceira deste instrumento, as Informações 

Confidenciais poderão ser reveladas por uma Parte receptora: 

 

(a) para aqueles empregados, agentes e consultores que necessitem do conhecimento dessas informações 

relacionadas a suas funções profissionais, na forma e condições deste instrumento, e que estejam obrigados 
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a guardar tais Informações Confidenciais em confiança, restringindo sua utilização em concordância com as 

obrigações da Parte receptora conforme os termos deste Contrato;  

 
(b) na forma da lei, mediante solicitação judicial ou em processo administrativo, contanto que a Parte 

receptora notifique a Parte emissora antes de tal revelação de modo a permitir que a Parte emissora apresente 

objeções ou procure amparo legal para impedir ou limitar o âmbito de tal revelação;  

 
CLÁUSULA SEXTA: Mediante solicitação por escrito emitida pela Parte que transmitiu Informações 

Confidenciais à Parte receptora, a Parte receptora deverá prontamente restituir todas as Informações 

Confidenciais, bem como destruir quaisquer anotações, memorandos ou outros documentos referentes às 

Informações Confidenciais, e fornecer uma declaração à Parte Reveladora, assinada por seu representante 

legal, certificando ao mesmo que tais documentos foram destruídos. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: Este Contrato não deverá ser interpretado como sendo uma garantia de fornecimento a 

qualquer uma das Partes de qualquer patente, licenciamento de know-how, propriedade intelectual ou qualquer 

outro direito. 

 

CLÁUSULA OITAVA: Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, e permanecerá vigente pelo 

prazo de duração do contrato de prestação de serviços vinculado. Não obstante, as obrigações de 

confidencialidade e sigilo, previstas pela cláusula terceira supra, permanecerão em vigor pelo prazo de dois 

(02) anos anos após a rescisão ou término deste contrato. 

 
CLÁUSULA NONA: Pelo presente, nenhuma das partes apresenta qualquer garantia, expressa ou implícita, 

com respeito às informações fornecidas, aqui discriminadas, especialmente quanto a sua precisão, 

performance e totalidade. A Parte Reveladora não assume, ainda, qualquer responsabilidade perante a 

Receptora ou qualquer outra pessoa pelo resultado do uso das Informações Confidenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: As Partes não poderão ceder ou de qualquer forma transferir os direitos e obrigações 

decorrentes do presente contrato sem a prévia autorização, por escrito, da outra Parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A tolerância, por uma das partes, no que tange ao descumprimento, pela 

outra parte, de qualquer obrigação inserida neste Contrato, em especial, mas não se limitando à não aplicação 

de penalidades, não caracterizará novação, renúncia, precedente ou alteração do pacto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A não observância de quaisquer das disposições de confidencialidade 

estabelecidas neste instrumento importará em responsabilidade da Parte infratora, por ação ou omissão, 

pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos, inclusive as de ordem moral ou 

concorrencial, sem prejuízo das sanções civis e criminais que poderão ser apuradas em processo judicial. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Este contrato não cria qualquer tipo de joint venture, franquia, associação, 

filial ou relação de emprego entre as partes. Nenhuma das partes deverá agir de modo a sugerir, implícita ou 

expressamente, que existe qualquer outro tipo de relação entre elas senão aquela mútua a independentemente 

estabelecida entre elas por força contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Este Contrato será regido pelas leis brasileiras.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Este Contrato expressa o entendimento amplo e completo de ambas as Partes 

com respeito ao tema deste instrumento, substituindo todas as representações e entendimentos anteriores, 

tanto verbais quanto por escritos. Nenhuma modificação poderá ser feita neste Contrato, exceto por meio de 

aditamento por escrito, por mútuo acordo de ambas as Partes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana da 

Curitiba – Paraná para a solução das questões derivadas deste instrumento. 

 

E por estarem justas e acordadas, celebram as partes o presente Contrato, em duas vias de igual teor e forma, 

na presença das testemunhas abaixo. 

 

[Cidade, dd de mmmm de aaaa.] 
 
 

_______________________________ 
[Nossa Razão Social] 
 Representante Legal 

 
 
 

Testemunhas: 

 
 

________________________________ 
[Razão Social do Fornecedor] 

Representante Legal 
 

Assinatura_______________________ 
Nome:   
CPF  

 

Assinatura__________________________ 
 Nome:   
 CPF  
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ANEXO IX  
 

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – 2018 – RN nº 428/2017 – ADAPTADO  
(disponível em http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/o-que-o-seu-plano-de-

saude-deve-cobrir/como-e-elaborado-o-rol-de-procedimentos) 
 

1. Procedimentos a serem ofertados para MODALIDADE 2 – Plano SEM COPARTICIPAÇÃO 

2. Os procedimentos descritos na lista a seguir a seguir fazem parte do ROL mínimo de procedimentos que devem 
ser oferecidos, de acordo com a ANS. Caso haja alteração desse ROL mínimo, por parte da agencia reguladora, 
prevalecerá aquele atualizado e determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

 

CÓDIGO 
TUSS 

PROCEDIMENTO - ROL 2018 SUBGRUPO - ROL 2018 OD 
Classificação 

SESI 

85100242 
ADEQUAÇÃO DO MEIO BUCAL (COM DIRETRIZ DE 
UTILIZAÇÃO) 

BOCA OD Básico 

85400017 AJUSTE OCLUSAL POR ACRÉSCIMO BOCA OD Básico 

85400025 AJUSTE OCLUSAL POR DESGASTE SELETIVO BOCA OD Básico 

82000034 ALVEOLOPLASTIA BOCA OD Básico 

82000050 
AMPUTAÇÃO RADICULAR COM OBTURAÇÃO 
RETRÓGRADA 

BOCA OD Especializado 

82000069 
AMPUTAÇÃO RADICULAR SEM OBTURAÇÃO 
RETRÓGRADA 

BOCA OD Especializado 

82000077 
APICETOMIA BIRRADICULARES COM OBTURAÇÃO 
RETRÓGRADA 

BOCA OD Especializado 

82000085 
APICETOMIA BIRRADICULARES SEM OBTURAÇÃO 
RETRÓGRADA 

BOCA OD Especializado 

82000158 
APICETOMIA MULTIRRADICULARES COM OBTURAÇÃO 
RETRÓGRADA 

BOCA OD Especializado 

82000166 
APICETOMIA MULTIRRADICULARES SEM OBTURAÇÃO 
RETRÓGRADA 

BOCA OD Especializado 

82000174 
APICETOMIA UNIRRADICULARES COM OBTURAÇÃO 
RETRÓGRADA 

BOCA OD Especializado 

82000182 
APICETOMIA UNIRRADICULARES SEM OBTURAÇÃO 
RETRÓGRADA 

BOCA OD Especializado 

84000031 APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO TERAPÊUTICA OD Intermediário 

84000058 APLICAÇÃO DE SELANTE (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) TERAPÊUTICA OD Intermediário 

84000074 APLICAÇÃO DE SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS TERAPÊUTICA OD Intermediário 

84000090 APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR TERAPÊUTICA OD Intermediário 

http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/o-que-o-seu-plano-de-saude-deve-cobrir/como-e-elaborado-o-rol-de-procedimentos
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/o-que-o-seu-plano-de-saude-deve-cobrir/como-e-elaborado-o-rol-de-procedimentos
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84000112 APLICAÇÃO TÓPICA DE VERNIZ FLUORETADO TERAPÊUTICA OD Intermediário 

82000190 APROFUNDAMENTO/AUMENTO DE VESTÍBULO BOCA OD Especializado 

87000016 
ATIVIDADE EDUCATIVA EM ODONTOLOGIA PARA PAIS 
E/OU CUIDADORES DE PACIENTES COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

CONSULTAS, VISITAS 
HOSPITALARES OU 

ACOMPANHAMENTO DE 
PACIENTES 

OD Especializado 

84000139 ATIVIDADE EDUCATIVA EM SAÚDE BUCAL 

CONSULTAS, VISITAS 
HOSPITALARES OU 

ACOMPANHAMENTO DE 
PACIENTES 

OD Básico 

82000212 AUMENTO DE COROA CLÍNICA BOCA OD Especializado 

82000239 BIÓPSIA DE BOCA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) BOCA OD Especializado 

82000247 
BIÓPSIA DE GLÂNDULA SALIVAR (COM DIRETRIZ DE 
UTILIZAÇÃO) 

GLÂNDULAS SALIVARES OD Especializado 

82000255 BIÓPSIA DE LÁBIO (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) LÁBIO OD Especializado 

82000263 BIÓPSIA DE LÍNGUA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) LÍNGUA OD Especializado 

82000271 
BIÓPSIA DE MANDÍBULA/MAXILA (COM DIRETRIZ DE 
UTILIZAÇÃO) 

MANDÍBULA E MAXILA OD Especializado 

82000298 BRIDECTOMIA BOCA OD Especializado 

82000301 BRIDOTOMIA BOCA OD Especializado 

85100013 
CAPEAMENTO PULPAR DIRETO - EXCLUINDO 
RESTAURAÇÃO FINAL 

BOCA OD Especializado 

82000352 CIRURGIA PARA EXOSTOSE MAXILAR BOCA OD Especializado 

82000360 CIRURGIA PARA TORUS MANDIBULAR BOCA OD Especializado 

82000395 CIRURGIA PARA TORUS PALATINO BOCA OD Especializado 

82000417 CIRURGIA PERIODONTAL A RETALHO BOCA OD Especializado 

85100048 COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS BOCA OD Básico 

82000441 
COLETA DE RASPADO EM LESÕES OU SÍTIOS 
ESPECÍFICOS DA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

BOCA OD Especializado 

81000014 
CONDICIONAMENTO EM ODONTOLOGIA (COM DIRETRIZ 
DE UTILIZAÇÃO) 

CONSULTAS, VISITAS 
HOSPITALARES OU 

ACOMPANHAMENTO DE 
PACIENTES 

OD Intermediário 

81000030 CONSULTA ODONTOLÓGICA 

CONSULTAS, VISITAS 
HOSPITALARES OU 

ACOMPANHAMENTO DE 
PACIENTES 

OD Básico 
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81000049 CONSULTA ODONTOLÓGICA DE URGÊNCIA 

CONSULTAS, VISITAS 
HOSPITALARES OU 

ACOMPANHAMENTO DE 
PACIENTES 

OD Básico 

81000057 CONSULTA ODONTOLÓGICA DE URGÊNCIA 24 HORAS 

CONSULTAS, VISITAS 
HOSPITALARES OU 

ACOMPANHAMENTO DE 
PACIENTES 

OD Básico 

81000065 CONSULTA ODONTOLÓGICA INICIAL 

CONSULTAS, VISITAS 
HOSPITALARES OU 

ACOMPANHAMENTO DE 
PACIENTES 

OD Básico 

81000073 
CONSULTA ODONTOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA 
DE AUDITORIA 

CONSULTAS, VISITAS 
HOSPITALARES OU 

ACOMPANHAMENTO DE 
PACIENTES 

OD Básico 

84000163 CONTROLE DE BIOFILME DENTAL (PLACA BACTERIANA) AVALIAÇÕES/ACOMPANHAMENTOS OD Básico 

82000468 
CONTROLE DE HEMORRAGIA COM APLICAÇÃO DE 
AGENTE HEMOSTÁTICO EM REGIÃO BUCO-MAXILO-
FACIAL 

BOCA OD Básico 

82000484 
CONTROLE DE HEMORRAGIA SEM APLICAÇÃO DE 
AGENTE HEMOSTÁTICO EM REGIÃO BUCO-MAXILO-
FACIAL 

BOCA OD Básico 

83000020 COROA DE ACETATO EM DENTE DECÍDUO BOCA OD Avançado 

83000046 COROA DE AÇO EM DENTE DECÍDUO BOCA OD Avançado 

83000062 COROA DE POLICARBONATO EM DENTE DECÍDUO BOCA OD Avançado 

85400076 COROA PROVISÓRIA COM PINO BOCA OD Avançado 

85400084 COROA PROVISÓRIA SEM PINO BOCA OD Avançado 

82000557 CUNHA PROXIMAL BOCA OD Especializado 

85300012 DESSENSIBILIZAÇÃO DENTÁRIA TERAPÊUTICA OD Básico 

81000111 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EM CITOLOGIA 
ESFOLIATIVA NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

PROCEDIMENTOS OD Especializado 

81000138 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EM MATERIAL DE 
BIÓPSIA NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

PROCEDIMENTOS OD Especializado 

81000154 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EM PEÇA 
CIRÚRGICA NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

PROCEDIMENTOS OD Especializado 

81000170 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EM PUNÇÃO NA 
REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

PROCEDIMENTOS OD Especializado 

82000662 ENXERTO GENGIVAL LIVRE BOCA OD Especializado 

82000689 ENXERTO PEDICULADO BOCA OD Especializado 
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82000700 
ESTABILIZAÇÃO DE PACIENTE POR MEIO DE CONTENÇÃO 
FÍSICA E/OU MECÂNICA 

CONSULTAS, VISITAS 
HOSPITALARES OU 

ACOMPANHAMENTO DE 
PACIENTES 

OD Especializado 

82000743 EXÉRESE DE LIPOMA NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL BOCA OD Especializado 

82000786 
EXÉRESE DE PEQUENOS CISTOS DE MANDÍBULA/MAXILA 
(COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) 

MANDÍBULA E MAXILA OD Especializado 

82000778 EXÉRESE OU EXCISÃO DE CÁLCULO SALIVAR GLÂNDULAS SALIVARES OD Especializado 

82000794 EXÉRESE OU EXCISÃO DE MUCOCELE GLÂNDULAS SALIVARES OD Especializado 

82000808 EXÉRESE OU EXCISÃO DE RÂNULA GLÂNDULAS SALIVARES OD Especializado 

82000816 EXODONTIA A RETALHO BOCA OD Especializado 

82000832 
EXODONTIA DE PERMANENTE POR INDICAÇÃO 
ORTODÔNTICA/PROTÉTICA 

BOCA OD Especializado 

82000859 EXODONTIA DE RAIZ RESIDUAL BOCA OD Básico 

83000089 EXODONTIA SIMPLES DE DECÍDUO BOCA OD Intermediário 

82000875 EXODONTIA SIMPLES DE PERMANENTE BOCA OD Básico 

85100064 FACETA DIRETA EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL BOCA OD Avançado 

82000883 FRENOTOMIA/FRENULOTOMIA LABIAL LÁBIO OD Especializado 

82000891 FRENOTOMIA/FRENULOTOMIA LINGUAL LÍNGUA OD Especializado 

82000905 FRENULECTOMIA  LABIAL LÁBIO OD Especializado 

82000913 FRENULECTOMIA LINGUAL LÍNGUA OD Especializado 

82000921 GENGIVECTOMIA BOCA OD Especializado 

82000948 GENGIVOPLASTIA BOCA OD Especializado 

85000787 IMOBILIZAÇÃO DENTÁRIA EM DENTES DECÍDUOS BOCA OD Intermediário 

85300020 IMOBILIZAÇÃO DENTÁRIA EM DENTES PERMANENTES BOCA OD Intermediário 

82001022 
INCISÃO E DRENAGEM EXTRA-ORAL DE ABSCESSO, 
HEMATOMA E/OU FLEGMÃO DA REGIÃO BUCO-MAXILO-
FACIAL 

BOCA OD Básico 

82001030 
INCISÃO E DRENAGEM INTRA-ORAL DE ABSCESSO, 
HEMATOMA E/OU FLEGMÃO DA REGIÃO BUCO-MAXILO-
FACIAL 

BOCA OD Básico 
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81000294 
LEVANTAMENTO RADIOGRÁFICO (EXAME 
RADIODÔNTICO/PERIAPICAL COMPLETO) 

RADIOGRAFIAS OD Radiologia 

85400211 NÚCLEO DE PREENCHIMENTO BOCA OD Básico 

82001073 ODONTO-SECÇÃO BOCA OD Especializado 

30204097 
PLASTIA DE DUCTO SALIVAR OU EXÉRESE DE CÁLCULO 
OU DE RÂNULA SALIVAR 

GLÂNDULAS SALIVARES OD Especializado 

84000198 PROFILAXIA: POLIMENTO CORONÁRIO AVALIAÇÕES/ACOMPANHAMENTOS OD Básico 

85200034 PULPECTOMIA BOCA OD Especializado 

85200042 PULPOTOMIA BOCA OD Especializado 

83000127 PULPOTOMIA EM DENTE DECÍDUO BOCA OD Especializado 

82001103 PUNÇÃO ASPIRATIVA NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL BOCA OD Especializado 

81000375 RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL - BITE-WING RADIOGRAFIAS OD Radiologia 

81000383 RADIOGRAFIA OCLUSAL RADIOGRAFIAS OD Radiologia 

81000405 
RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MANDÍBULA/MAXILA 
(ORTOPANTOMOGRAFIA) 

RADIOGRAFIAS OD Radiologia 

81000421 RADIOGRAFIA PERIAPICAL RADIOGRAFIAS OD Radiologia 

85300039 
RASPAGEM SUB-GENGIVAL E ALISAMENTO 
RADICULAR/CURETAGEM DE BOLSA PERIODONTAL 

BOCA OD Especializado 

85300047 RASPAGEM SUPRA-GENGIVAL E POLIMENTO CORONÁRIO BOCA OD Intermediário 

85400467 RECIMENTAÇÃO DE PEÇA/TRABALHO PROTÉTICO BOCA OD Básico 

82001170 REDUÇÃO CRUENTA DE FRATURA ALVÉOLO DENTÁRIA BOCA OD Especializado 

30207231 
REDUÇÃO DE LUXAÇÃO DA ATM (COM DIRETRIZ DE 
UTILIZAÇÃO) 

TERAPÊUTICA OD Especializado 

82001189 REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA ALVÉOLO DENTÁRIA BOCA OD Especializado 

85400475 REEMBASAMENTO DE COROA PROVISÓRIA BOCA OD Especializado 

82001251 REIMPLANTE DE DENTE AVULSIONADO COM CONTENÇÃO BOCA OD Especializado 
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84000201 REMINERALIZAÇÃO DENTÁRIA TERAPÊUTICA OD Básico 

85200050 REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO INTRACANAL BOCA OD Especializado 

82001286 REMOÇÃO DE DENTES INCLUSOS / IMPACTADOS BOCA OD Especializado 

82001294 REMOÇÃO DE DENTES SEMI-INCLUSOS / IMPACTADOS BOCA OD Especializado 

82001308 REMOÇÃO DE DRENO EXTRA-ORAL BOCA OD Básico 

82001316 REMOÇÃO DE DRENO INTRA-ORAL BOCA OD Básico 

85200077 REMOÇÃO DE NÚCLEO INTRACANAL BOCA OD Especializado 

82001367 REMOÇÃO DE ODONTOMA MANDÍBULA E MAXILA OD Especializado 

85400505 REMOÇÃO DE PEÇA/TRABALHO PROTÉTICO BOCA OD Intermediário 

85300055 
REMOÇÃO DOS FATORES DE RETENÇÃO DE BIOFILME 
DENTAL (PLACA BACTERIANA) 

BOCA OD Básico 

83000135 RESTAURAÇÃO ATRAUMÁTICA EM DENTE DECÍDUO BOCA OD Especializado 

85100099 RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA - 1 FACE BOCA OD Básico 

85100102 RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA - 2 FACES BOCA OD Básico 

85100110 RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA - 3 FACES BOCA OD Básico 

85100129 RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA - 4 FACES BOCA OD Básico 

85100137 RESTAURAÇÃO EM IONÔMERO DE VIDRO - 1 FACE BOCA OD Intermediário 

85100145 RESTAURAÇÃO EM IONÔMERO DE VIDRO - 2 FACES BOCA OD Intermediário 

85100153 RESTAURAÇÃO EM IONÔMERO DE VIDRO - 3 FACES BOCA OD Intermediário 

85100161 RESTAURAÇÃO EM IONÔMERO DE VIDRO - 4 FACES BOCA OD Intermediário 

85100196 RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 1 FACE BOCA OD Intermediário 

85100200 
RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 2 
FACES 

BOCA OD Intermediário 

85100218 
RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 3 
FACES 

BOCA OD Intermediário 

85100226 
RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 4 
FACES 

BOCA OD Avançado 

85200085 
RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIA / TRATAMENTO 
EXPECTANTE 

BOCA OD Básico 

85200093 
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO BIRRADICULAR EM 
DENTES PERMANENTES 

BOCA OD Avançado 

85200107 
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO MULTIRRADICULAR EM 
DENTES PERMANENTES 

BOCA OD Avançado 

85200115 
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO UNIRRADICULAR EM 
DENTES PERMANENTES 

BOCA OD Avançado 
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82001499 
SUTURA DE FERIDA EM REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 
(COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) 

CIRURGIA REPARADORA E 
FUNCIONAL DA FACE 

OD Especializado 

84000244 TESTE DE FLUXO SALIVAR PROCEDIMENTOS OD Especializado 

84000252 TESTE DE PH SALIVAR (ACIDEZ SALIVAR) PROCEDIMENTOS OD Especializado 

82001510 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS FÍSTULAS BUCO NASAL 
(COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) 

BOCA OD Especializado 

82001529 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS FÍSTULAS BUCO SINUSAL 
(COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) 

BOCA OD Especializado 

82001553 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HIPERPLASIAS DE TECIDOS 
MOLES NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL  (COM DIRETRIZ 
DE UTILIZAÇÃO) 

BOCA OD Especializado 

82001588 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HIPERPLASIAS DE TECIDOS 
ÓSSEOS/CARTILAGINOSOS NA REGIÃO BUCO-MAXILO-
FACIAL (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) 

MANDÍBULA E MAXILA OD Especializado 

82001596 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE TUMORES BENIGNOS DE 
TECIDOS ÓSSEOS/CARTILAGINOSOS NA REGIÃO BUCO-
MAXILO-FACIAL (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) 

MANDÍBULA E MAXILA OD Especializado 

82001634 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE TUMORES BENIGNOS 
ODONTOGÊNICOS SEM RECONSTRUÇÃO (COM DIRETRIZ 
DE UTILIZAÇÃO) 

MANDÍBULA E MAXILA OD Especializado 

82001618 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DOS TUMORES BENIGNOS DE 
TECIDOS MOLES NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL (COM 
DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) 

BOCA OD Especializado 

85300063 TRATAMENTO DE ABSCESSO PERIODONTAL BOCA OD Especializado 

82001650 TRATAMENTO DE ALVEOLITE BOCA OD Básico 

85100056 TRATAMENTO DE ODONTALGIA AGUDA BOCA OD Básico 

85200123 
TRATAMENTO DE PERFURAÇÃO (RADICULAR/CÂMARA 
PULPAR) 

BOCA OD Especializado 

85300080 TRATAMENTO DE PERICORONARITE BOCA OD Especializado 

85200140 
TRATAMENTO ENDODÔNTICO BIRRADICULAR EM DENTES 
PERMANENTES 

BOCA OD Especializado 

85200131 
TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE DENTE COM 
RIZOGÊNESE INCOMPLETA 

BOCA OD Especializado 

83000151 TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE DECÍDUO BOCA OD Especializado 
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85200158 
TRATAMENTO ENDODÔNTICO MULTIRRADICULAR EM 
DENTES PERMANENTES 

BOCA OD Especializado 

85200166 
TRATAMENTO ENDODÔNTICO UNIRRADICULAR EM 
DENTES PERMANENTES 

BOCA OD Especializado 

85100080 
TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (COM 
DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) 

BOCA OD Intermediário 

82001685 TUNELIZAÇÃO (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) BOCA OD Especializado 

82001707 ULECTOMIA BOCA OD Especializado 

82001715 ULOTOMIA BOCA OD Especializado 
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ANEXO X 

TABELA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS – SESI/PR 
 

Definições: 
 

1. Procedimentos a serem ofertados para MODALIDADE 1 – Plano COM COPARTICIPAÇÃO; 
2. Valor Operadora: valor máximo que o Sesi/PR poderá ressarcir à Operadora de Plano Odontológico pelos 

procedimentos realizados na modalidade 1 (plano com coparticipação); 
3. Quantidade anual estimada: quantidade aproximada realizada em 2018 pelo Cartão Sesi Viva+; os 

procedimentos com a quantidade “1” foram realizados apenas uma única vez ou não foram realizados em 
2018; 

 

 
CÓDIGO 

TUSS 
PROCEDIMENTO - ROL 2018 

Classificação 
SESI 

Quantidade 
estimada ANUAL 

VALOR 
OPERADORA 

85100242 ADEQUAÇÃO DO MEIO BUCAL Básico 1 
R$                          

9,20 

85400017 AJUSTE OCLUSAL POR ACRÉSCIMO Básico 1 
R$                          

9,20 

85400025 AJUSTE OCLUSAL POR DESGASTE SELETIVO Básico 1 
R$                          

9,20 

82000034 ALVEOLOPLASTIA Básico 1 
R$                       

99,60 

82000050 AMPUTAÇÃO RADICULAR COM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA Especializado 1 
R$                      

176,00 

82000069 AMPUTAÇÃO RADICULAR SEM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA Especializado 1 
R$                      

176,00 

82000077 APICETOMIA BIRRADICULARES COM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA Especializado 1 
R$                     

240,00 

82000085 APICETOMIA BIRRADICULARES SEM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA Especializado 1 
R$                     

200,00 

82000158 
APICETOMIA MULTIRRADICULARES COM OBTURAÇÃO 
RETRÓGRADA 

Especializado 1 
R$                     

230,78 

82000166 
APICETOMIA MULTIRRADICULARES SEM OBTURAÇÃO 
RETRÓGRADA 

Especializado 1 
R$                     

207,70 

82000174 
APICETOMIA UNIRRADICULARES COM OBTURAÇÃO 
RETRÓGRADA 

Especializado 1 
R$                      

159,24 

82000182 APICETOMIA UNIRRADICULARES SEM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA Especializado 1 
R$                       

150,01 

84000031 APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO Intermediário 1 
R$                       

38,70 

84000058 APLICAÇÃO DE SELANTE - TÉCNICA INVASIVA Intermediário 1 
R$                       

20,00 

84000074 APLICAÇÃO DE SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS Intermediário 380 
R$                        

28,15 

84000090 APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR Intermediário 615 
R$                       

25,96 

84000112 APLICAÇÃO TÓPICA DE VERNIZ FLUORETADO Intermediário 1 
R$                       

37,00 

82000190 APROFUNDAMENTO/AUMENTO DE VESTÍBULO Avançado 1 
R$                       

40,00 

86000144 ARCO LINGUAL Avançado 2 
R$                       

60,00 

87000016 
ATIVIDADE EDUCATIVA EM ODONTOLOGIA PARA PAIS E/OU 
CUIDADORES DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Especializado 1 
R$                       

33,60 

84000139 ATIVIDADE EDUCATIVA EM SAÚDE BUCAL Básico 1 
R$                        

21,00 

82000212 AUMENTO DE COROA CLÍNICA Especializado 1 
R$                       

85,00 

82000239 BIÓPSIA DE BOCA Especializado 1 
R$                       

97,80 

82000247 BIÓPSIA DE GLÂNDULA SALIVAR Especializado 1 
R$                       

97,80 

82000255 BIÓPSIA DE LÁBIO Especializado 1 
R$                       

97,80 
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82000263 BIÓPSIA DE LÍNGUA Especializado 1 
R$                       

97,80 

82000271 BIÓPSIA DE MANDÍBULA Avançado 1 
R$                       

97,80 

82000280 BIÓPSIA DE MAXILA Avançado 1 
R$                       

97,80 

82000298 BRIDECTOMIA Especializado 1 
R$                       

86,40 

82000301 BRIDOTOMIA Especializado 1 
R$                       

86,40 

85100013 
CAPEAMENTO PULPAR DIRETO - EXCLUINDO RESTAURAÇÃO 
FINAL 

Especializado 1 
R$                       

28,20 

82000336 CIRURGIA ODONTOLÓGICA A RETALHO Especializado 305 
R$                       

95,94 

82000352 CIRURGIA PARA EXOSTOSE MAXILAR Avançado 1 
R$                      

130,80 

82000360 CIRURGIA PARA TORUS MANDIBULAR - BILATERAL Avançado 1 
R$                     

222,00 

82000387 CIRURGIA PARA TORUS MANDIBULAR - UNILATERAL Avançado 1 
R$                      

133,80 

82000395 CIRURGIA PARA TORUS PALATINO Avançado 1 
R$                      

130,80 

82000417 CIRURGIA PERIODONTAL A RETALHO Especializado 17 
R$                      

100,00 

85200018 CLAREAMENTO DE DENTE DESVITALIZADO Avançado 12 
R$                       

80,00 

85100021 CLAREAMENTO DENTÁRIO CASEIRO Avançado 58 
R$                     

250,00 

85100030 CLAREAMENTO DENTÁRIO DE CONSULTÓRIO Avançado 8 
R$                     

259,50 

85100048 COLAGEM DE FRAGMENTOS DENTÁRIOS Básico 1 
R$                       

22,20 

82000441 
COLETA DE RASPADO EM LESÕES OU SÍTIOS ESPECÍFICOS DA 
REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

Especializado 1 
R$                       

79,00 

81000014 CONDICIONAMENTO EM ODONTOLOGIA Intermediário 1 
R$                       

44,40 

81000030 CONSULTA ODONTOLÓGICA Básico 5070 
R$                         

19,19 

81000049 CONSULTA ODONTOLÓGICA DE URGÊNCIA Básico 205 
R$                       

22,20 

81000057 CONSULTA ODONTOLÓGICA DE URGÊNCIA 24 HORAS Básico 1 
R$                       

30,00 

81000065 CONSULTA ODONTOLÓGICA INICIAL Básico 1 
R$                       

22,80 

81000073 
CONSULTA ODONTOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA DE 
AUDITORIA 

Básico 1 
R$                       

22,50 

84000163 CONTROLE DE BIOFILME DENTAL (PLACA BACTERIANA) Básico 1 
R$                        

16,80 

82000468 
CONTROLE DE HEMORRAGIA COM APLICAÇÃO DE AGENTE 
HEMOSTÁTICO EM REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

Básico 1 
R$                       

22,20 

82000484 
CONTROLE DE HEMORRAGIA SEM APLICAÇÃO DE AGENTE 
HEMOSTÁTICO EM REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

Básico 1 
R$                       

22,20 

83000020 COROA DE ACETATO EM DENTE DECÍDUO Avançado 1 
R$                      

104,70 

83000046 COROA DE AÇO EM DENTE DECÍDUO Avançado 1 
R$                      

122,40 

83000062 COROA DE POLICARBONATO EM DENTE DECÍDUO Avançado 1 
R$                      

122,40 

85400076 COROA PROVISÓRIA COM PINO Avançado 1 
R$                       

99,60 

85400084 COROA PROVISÓRIA SEM PINO Avançado 97 
R$                       

99,60 

85400114 COROA TOTAL EM CERÔMERO Avançado 1 
R$                     

360,00 

85400149 COROA TOTAL METÁLICA Avançado 1 
R$                     

332,70 

85400157 COROA TOTAL METALO CERAMICA Avançado 70 
R$                     

550,00 

82000557 CUNHA PROXIMAL Especializado 1 
R$                      

108,60 
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85300012 DESSENSIBILIZAÇÃO DENTÁRIA Básico 1 
R$                          

5,70 

81000111 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EM CITOLOGIA 
ESFOLIATIVA NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

Avançado 1 
R$                       

79,00 

81000138 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EM MATERIAL DE BIÓPSIA 
NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

Avançado 1 
R$                       

79,00 

81000154 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EM PEÇA CIRÚRGICA NA 
REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

Avançado 1 
R$                       

79,00 

81000170 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO EM PUNÇÃO NA REGIÃO 
BUCO-MAXILO-FACIAL 

Avançado 1 
R$                       

79,00 

82000662 ENXERTO GENGIVAL LIVRE Avançado 1 
R$                      

138,00 

82000689 ENXERTO PEDICULADO Avançado 1 
R$                      

138,00 

82000700 
ESTABILIZAÇÃO DE PACIENTE POR MEIO DE CONTENÇÃO FÍSICA 
E/OU MECÂNICA 

Especializado 1 
R$                       

50,00 

82000743 EXÉRESE DE LIPOMA NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL Avançado 1 
R$                       

96,00 

82000786 EXÉRESE DE PEQUENOS CISTOS DE MANDÍBULA/MAXILA Avançado 1 
R$                      

176,00 

82000778 EXÉRESE OU EXCISÃO DE CÁLCULO SALIVAR Avançado 1 
R$                       

111,90 

82000794 EXÉRESE OU EXCISÃO DE MUCOCELE Avançado 1 
R$                      

146,70 

82000808 EXÉRESE OU EXCISÃO DE RÂNULA Avançado 1 
R$                      

177,60 

82000816 EXODONTIA A RETALHO Especializado 1 
R$                       

67,50 

82000832 
EXODONTIA DE PERMANENTE POR INDICAÇÃO 
ORTODÔNTICA/PROTÉTICA 

Especializado 1 
R$                       

60,00 

82000859 EXODONTIA DE RAIZ RESIDUAL Básico 180 
R$                       

55,00 

83000089 EXODONTIA SIMPLES DE DECÍDUO Intermediário 145 
R$                       

35,00 

82000875 EXODONTIA SIMPLES DE PERMANENTE Básico 335 
R$                       

55,00 

85100064 FACETA DIRETA EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Avançado 12 
R$                       

117,95 

85400181 FACETA EM CERÂMICA PURA Avançado 10 
R$                     

650,00 

82000883 FRENULECTOMIA LABIAL Especializado 1 
R$                      

135,90 

82000891 FRENULECTOMIA LINGUAL Especializado 1 
R$                       

86,40 

82000905 FRENULOTOMIA LABIAL Especializado 1 
R$                      

127,80 

82000913 FRENULOTOMIA LINGUAL Especializado 1 
R$                       

86,40 

82000921 GENGIVECTOMIA Especializado 30 
R$                        

89,10 

82000948 GENGIVOPLASTIA Especializado 1 
R$                       

86,00 

85000787 IMOBILIZAÇÃO DENTÁRIA EM DENTES DECÍDUOS Especializado 1 
R$                       

22,20 

85300020 IMOBILIZAÇÃO DENTÁRIA EM DENTES PERMANENTES Especializado 1 
R$                       

22,20 

85500011 IMPLANTE - COROA ACRILICA Avançado 7 
R$                     

239,58 

82000980 IMPLANTE - PARTE CIRÚRGICA Avançado 28 
R$                     

850,00 

85500038 IMPLANTE - PARTE PROTÉTICA Avançado 19 
R$                       

913,97 

82001022 
INCISÃO E DRENAGEM EXTRA-ORAL DE ABSCESSO, HEMATOMA 
E/OU FLEGMÃO DA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

Básico 1 
R$                        

15,82 

82001030 
INCISÃO E DRENAGEM INTRA-ORAL DE ABSCESSO, HEMATOMA 
E/OU FLEGMÃO DA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

Básico 2 
R$                        

15,82 

81000294 
LEVANTAMENTO RADIOGRÁFICO (EXAME 
RADIODÔNTICO/PERIAPICAL COMPLETO) 

Radiologia 1 
R$                       

149,10 

86000357 MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO - APARELHO FIXO Avançado 870 
R$                        

81,48 
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86000373 
MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO - APARELHO 
REMOVÍVEL 

Avançado 1 
R$                      

107,70 

81000308 
MODELOS ORTODÔNTICOS (DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA – 
Compreende: 1x Radiografia Panorâmica, 1x Telerradiografia de perfil 
com traçado, 2x modelos de gesso, 5x fotografias) 

Avançado 2 
R$                       

135,00 

85400211 NÚCLEO DE PREENCHIMENTO Básico 90 
R$                        

18,78 

85400220 NÚCLEO METÁLICO FUNDIDO Avançado 75 
R$                      

132,69 

82001073 ODONTO-SECÇÃO Especializado 1 
R$                        

44,10 

85400246 ÓRTESE MIORRELAXANTE (PLACA OCLUSAL ESTABILIZADORA) Avançado 16 
R$                     

282,70 

85400254 
ÓRTESE REPOSICIONADORA (PLACA OCLUSAL 
REPOSICIONADORA) 

Avançado 12 
R$                      

314,52 

86000462 PLACA DE HAWLEY Avançado 17 
R$                      

162,95 

30204097 
PLASTIA DE DUCTO SALIVAR OU EXÉRESE DE CÁLCULO OU DE 
RÂNULA SALIVAR 

Especializado 1 
R$                      

138,00 

84000198 PROFILAXIA: POLIMENTO CORONÁRIO Básico 1483 
R$                         

17,21 

85400297 
PRÓTESE FIXA ADESIVA EM CERÔMERO LIVRE DE METAL (METAL 
FREE) 

Avançado 1 
R$                     

380,00 

85400300 PRÓTESE FIXA ADESIVA INDIRETA EM METALO CERÂMICA Avançado 2 
R$                     

380,00 

85400351 
PRÓTESE PARCIAL FIXA IN CERAN LIVRE DE METAL (METAL 
FREE) 

Avançado 14 
R$                     

665,33 

85400378 
PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ENCAIXES DE PRECISÃO OU 
DE SEMI PRECISÃO 

Avançado 14 
R$                     

865,37 

85400386 PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM GRAMPOS BILATERAL Avançado 9 
R$                     

705,06 

85400394 
PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL PROVISÓRIA EM ACRÍLICO COM 
OU SEM GRAMPOS 

Avançado 7 
R$                      

291,39 

85400408 PRÓTESE TOTAL Avançado 10 
R$                     

782,78 

85400416 PRÓTESE TOTAL IMEDIATA Avançado 4 
R$                     

476,88 

85200034 PULPECTOMIA Especializado 1 
R$                       

22,20 

85200042 PULPOTOMIA Especializado 1 
R$                        

65,10 

83000127 PULPOTOMIA EM DENTE DECÍDUO Especializado 7 
R$                       

70,46 

82001103 PUNÇÃO ASPIRATIVA NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL Especializado 1 
R$                       

96,00 

81000375 RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL - BITE-WING Radiologia 182 
R$                          

9,60 

81000383 RADIOGRAFIA OCLUSAL Radiologia 1 
R$                       

29,00 

81000405 
RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MANDÍBULA/MAXILA 
(ORTOPANTOMOGRAFIA) 

Radiologia 330 
R$                       

47,70 

81000421 RADIOGRAFIA PERIAPICAL Radiologia 3250 
R$                          

9,60 

85300039 
RASPAGEM SUB-GENGIVAL E ALISAMENTO 
RADICULAR/CURETAGEM DE BOLSA PERIODONTAL 

Especializado 618 
R$                       

25,20 

85300047 RASPAGEM SUPRA-GENGIVAL E POLIMENTO CORONÁRIO Intermediário 6571 
R$                        

21,60 

85400467 RECIMENTAÇÃO DE PEÇA/TRABALHO PROTÉTICO Básico 1 
R$                       

22,20 

82001170 REDUÇÃO CRUENTA DE FRATURA ALVÉOLO DENTÁRIA Especializado 1 
R$                      

120,00 

30207231 REDUÇÃO DE LUXAÇÃO DA ATM Avançado 1 
R$                       

22,20 

82001189 REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA ALVÉOLO DENTÁRIA Especializado 1 
R$                      

125,00 

82001197 
REDUÇÃO SIMPLES DE LUXAÇÃO DE ARTICULAÇÃO TÊMPORO-
MANDIBULAR (ATM) 

Especializado 1 
R$                       

22,20 

85400475 REEMBASAMENTO DE COROA PROVISÓRIA Especializado 1 
R$                       

67,20 

85400491 
REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL OU PARCIAL - MEDIATO 
(EM LABORATÓRIO) 

Avançado 3 
R$                      

120,00 
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82001251 REIMPLANTE DE DENTE AVULSIONADO COM CONTENÇÃO Especializado 1 
R$                       

22,20 

84000201 REMINERALIZAÇÃO DENTÁRIA Básico 1 
R$                       

28,20 

85200050 REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO INTRACANAL Avançado 1 
R$                       

112,00 

82001286 REMOÇÃO DE DENTES INCLUSOS / IMPACTADOS Especializado 249 
R$                     

200,00 

82001294 REMOÇÃO DE DENTES SEMI-INCLUSOS / IMPACTADOS Especializado 1 
R$                      

169,80 

82001308 REMOÇÃO DE DRENO EXTRA-ORAL Básico 1 
R$                       

50,00 

82001316 REMOÇÃO DE DRENO INTRA-ORAL Básico 1 
R$                       

50,00 

85200077 REMOÇÃO DE NÚCLEO INTRACANAL Especializado 1 
R$                       

78,00 

82001367 REMOÇÃO DE ODONTOMA Avançado 1 
R$                      

128,70 

85400505 REMOÇÃO DE PEÇA/TRABALHO PROTÉTICO Intermediário 1 
R$                       

49,00 

85300055 
REMOÇÃO DOS FATORES DE RETENÇÃO DE BIOFILME DENTAL 
(PLACA BACTERIANA) 

Básico 1 
R$                       

20,00 

83000135 RESTAURAÇÃO ATRAUMÁTICA EM DENTE DECÍDUO Especializado 1 
R$                       

58,00 

85100099 RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA - 1 FACE Básico 10 
R$                       

25,82 

85100102 RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA - 2 FACES Básico 12 
R$                       

47,03 

85100110 RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA - 3 FACES Básico 6 
R$                        

30,51 

85100129 RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA - 4 FACES Básico 10 
R$                       

39,57 

85400521 RESTAURAÇÃO EM CERÂMICA PURA - ONLAY Avançado 23 
R$                     

575,60 

85400530 RESTAURAÇÃO EM CERÔMERO - ONLAY Avançado 13 
R$                     

390,54 

85100137 RESTAURAÇÃO EM IONÔMERO DE VIDRO - 1 FACE Intermediário 1 
R$                       

39,00 

85100145 RESTAURAÇÃO EM IONÔMERO DE VIDRO - 2 FACES Intermediário 1 
R$                       

57,60 

85100153 RESTAURAÇÃO EM IONÔMERO DE VIDRO - 3 FACES Intermediário 1 
R$                       

58,00 

85100161 RESTAURAÇÃO EM IONÔMERO DE VIDRO - 4 FACES Intermediário 64 
R$                       

37,38 

85100196 RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 1 FACE Intermediário 550 
R$                       

33,22 

85100200 RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 2 FACES Intermediário 465 
R$                       

40,00 

85100218 RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 3 FACES Intermediário 1560 
R$                       

45,00 

85100226 RESTAURAÇÃO EM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL 4 FACES Avançado 9 
R$                       

66,60 

85400556 RESTAURAÇÃO METÁLICA FUNDIDA Avançado 1 
R$                      

180,00 

85200085 RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIA / TRATAMENTO EXPECTANTE Básico 1 
R$                       

20,00 

85200093 
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO BIRRADICULAR EM DENTES 
PERMANENTES 

Avançado 9 
R$                      

217,50 

85200107 
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO MULTIRRADICULAR EM DENTES 
PERMANENTES 

Avançado 9 
R$                     

343,24 

85200115 
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO UNIRRADICULAR EM DENTES 
PERMANENTES 

Avançado 13 
R$                      

175,03 

82001499 SUTURA DE FERIDA EM REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL Avançado 1 
R$                       

22,20 

84000244 TESTE DE FLUXO SALIVAR Especializado 1 
R$                        

51,00 

84000252 TESTE DE PH SALIVAR (ACIDEZ SALIVAR) Avançado 1 
R$                        

51,00 

82001510 TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS FÍSTULAS BUCO NASAL Avançado 1 
R$                     

250,00 
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82001529 TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS FÍSTULAS BUCO SINUSAL Avançado 1 
R$                     

280,00 

82001553 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HIPERPLASIAS DE TECIDOS MOLES 
NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

Especializado 1 
R$                       

134,10 

82001588 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HIPERPLASIAS DE TECIDOS 
ÓSSEOS/CARTILAGINOSOS NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

Avançado 1 
R$                      

199,20 

82001596 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE TUMORES BENIGNOS DE TECIDOS 
ÓSSEOS/CARTILAGINOSOS NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

Avançado 1 
R$                       

211,20 

82001634 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE TUMORES BENIGNOS 
ODONTOGÊNICOS SEM RECONSTRUÇÃO 

Avançado 1 
R$                     

234,00 

82001618 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DOS TUMORES BENIGNOS DE 
TECIDOS MOLES NA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL 

Avançado 1 
R$                       

101,70 

85300063 TRATAMENTO DE ABSCESSO PERIODONTAL Especializado 1 
R$                       

22,20 

82001650 TRATAMENTO DE ALVEOLITE Básico 1 
R$                       

22,20 

85100056 TRATAMENTO DE ODONTALGIA AGUDA Básico 225 
R$                       

22,20 

85200123 TRATAMENTO DE PERFURAÇÃO (RADICULAR/CÂMARA PULPAR) Especializado 1 
R$                      

122,70 

85300080 TRATAMENTO DE PERICORONARITE Especializado 1 
R$                       

22,20 

85200140 
TRATAMENTO ENDODÔNTICO BIRRADICULAR EM DENTES 
PERMANENTES 

Especializado 130 
R$                      

180,86 

85200131 
TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE DENTE COM RIZOGÊNESE 
INCOMPLETA 

Especializado 85 
R$                       

30,86 

83000151 TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE DECÍDUO Especializado 34 
R$                       

121,76 

85200158 
TRATAMENTO ENDODÔNTICO MULTIRRADICULAR EM DENTES 
PERMANENTES 

Especializado 305 
R$                     

275,20 

85200166 
TRATAMENTO ENDODÔNTICO UNIRRADICULAR EM DENTES 
PERMANENTES 

Especializado 125 
R$                      

133,67 

85100080 
TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (COM DIRETRIZ DE 
UTILIZAÇÃO) 

Intermediário 1 
R$                       

30,00 

82001685 TUNELIZAÇÃO Avançado 1 
R$                       

86,00 

82001707 ULECTOMIA Especializado 1 
R$                       

58,50 

82001715 ULOTOMIA Especializado 1 
R$                       

43,50 
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ANEXO XI 

TABELA DE MUNICÍPIOS 

 

Local Endereço CEP 

Ampére Rua Erechim,383 – Bairro Rondinha 85640-000 

Apucarana Avenida Aviação, 1851 – Bairro Castelo Branco 86812-500 

Arapongas Avenida Maracanã, 3260 – Vila Araponguinha 86705-280 

Araucária Rua Pres. Castelo Branco, 192 – Bairro Thomaz Coelho 83707-130 

Bandeirantes Rua Sebastião do Nascimento, 146 86220-000 

Campo Largo Rua Rui Barbosa, 868 – Bairro Centro 83601-140 

Campo Mourão Rodovia BR 272, Km 01 – Parque Augusto Tezelli Filho 87306-010 

Capanema Avenida Botucaris, 1030 – Bairro Santa Cruz 85760-000 

Cascavel Rua Doutor Heitor Stocler de França, 161 – Bairro Jardim Maria Luiza 85819-750 

Castro Avenida Nicolau Jacob, 398 – Bairro Vila Santa Cruz 84168-210 

Cianorte Travessa 1, 63 – Parque Industrial 87200-000 

Dois Vizinhos Rua Pedro Álvares Cabral, 905 – Bairro São Francisco de Assis 85660-000 

Foz do Iguaçu Rua Perdigão, 58 – Vila A 85866-460 

Francisco Beltrão Rua União da Vitória, 66 – Bairro Miniguaçu 85605-040 

Guarapuava Rua Coronel Lustosa, 1736 – Bairro Batel 85015-340 

Irati Rua Coronel Emílio Gomes, 03 – Bairro Centro 84500-000 

Jaguariaíva Rua Raul Pinto de Castilho, s/nº – Bairro Jardim Matarazzo II 84200-000 

Londrina Rua Deputado Fernando Ferrari, 160 – Bairro Jardim Bancários 86062-030 

Marechal Cândido Rondon Avenida Rio Grande do Sul, 3199 – Parque Industrial 85960-000 

Maringá Rua Antônio Carniel, 499 – Zona 5 87015-230 

Palmas Rua Marechal Deodoro, 2176 – Bairro São José 85555-000 

Paranaguá Rua Presidente Washington Luiz, 1189 – Bairro Porto dos Padres 83221-052 

Paranavaí Rua José Virgílio Fernandes, s/nº – Jardim Guanabara 87706-360 

Pato Branco Rua Xingu, 833 – Bairro Amadori 85502-090 

Ponta Grossa Rua Joaquim de Paula Xavier, 1050 – Bairro Estrela 84050-000 

Quatro Barras Avenida de Acesso II, 740 – Bairro Centro 83420-000 

Rio Branco do Sul Avenida Santos Dumont, s/nº – Bairro Centro 83540-000 

Rio Negro Rua Severo de Almeida, 954 – Bairro Bom Jesus 83880-000 

Santo Antônio da Platina Rua José Viêira Gusmão, 850 86430-000 

São José dos Pinhais Rua Maria Helena, 707 – Vila Heitor 83005-480 

São Mateus do Sul Avenida Ozi Mendonça Delina, 1186 – Bairro Centro 83900-000 

Telêmaco Borba Rua Vidal de Negreiros, 225 – Bairro Centro 84261-560 

Toledo Rua do Cedro, 873 – Bairro Jardim Paulista 85909-625 

Umuarama Rua Capital da Amizade, 2635 – Jardim Colibri 87506-305 

União da Vitória Rua Marechal Deodoro, 70 – Bairro Centro 84600-000 
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ANEXO XII 

ENDEREÇOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO SESI 

 

Município Endereço CEP 

Apucarana Avenida Aviação, 1851 – Bairro Castelo Branco 86812-500 

Arapongas Avenida Maracanã, 3260 – Vila Araponguinha 86705-280 

Cascavel Rua Doutor Heitor Stocler de França, 161 – Bairro Jardim Maria Luiza 85819-750 

Curitiba (CIC) Rua Senador Accioly Filho, 250 – Bairro Cidade Industrial 81310-000 

Curitiba (Boqueirão) Rua Dr. Heleno da Silveira, 351 – Bairro Boqueirão 81750-340 

Curitiba (Sede) * Avenida Cândido de Abreu, 200 – Bairro Centro Cívico 80530-902 

Francisco Beltrão Rua União da Vitória, 66 – Bairro Miniguaçu 85605-040 

Guarapuava Rua Coronel Lustosa, 1736 – Bairro Batel 85015-340 

Pato Branco Rua Xingu, 833 – Bairro Amadori 85502-090 

Ponta Grossa Rua Joaquim de Paula Xavier, 1050 – Bairro Estrela 84050-000 

Quatro Barras Avenida de Acesso II, 740 – Bairro Centro 83420-000 

São José dos Pinhais Rua Maria Helena, 707 – Vila Heitor 83005-480 

Santo Antônio da Platina Rua José Viêira Gusmão, 850 – Povoado da Platina 86430-000 

 
* Atende somente funcionários do Sistema FIEP e seus dependentes 
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ANEXO XIII 

MINUTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES CARTÃO SESI 
VIVA+ 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE INDÚSTRIA, SESI/PR, OPERADORA DE CARTÕES 

E OPERADORA DE PLANO ODONTOLÓGICO 
C.P.S. nº NUMERO_CONTRATO 

PROPOSTA COMERCIAL Nº NUMERO_PROPOSTA 
Editais nº 2.0029/2019 e nº 2.0115/2019 

 
 
 
PORTE DA EMPRESA: 

(  ) Microempresa    (  ) Pequeno    (  ) Médio    (  ) Grande 

 
CONTRATANTE: EMPRESA_CLIENTE, CNPJ nº (XX.XXX.XXX/XXXX-XX) sito na (endereço empresa), neste 

ato representado por seu representante legal, conforme consta em Contrato Social/Estatuto da empresa. 
 
CONTRATADOS: Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Paraná, por meio da Unidade de 

Negócios SESI (UNIDADE) CNPJ nº (XX.XXX.XXX/XXXX-XX) sito na (endereço unidade), aqui representado 
por seu representante legal ao final assinado, a empresa OPERADORA DE CARTÕES, com sede à (endereço 
operadora cartões), CNPJ nº (XX.XXX.XXX/XXXX-XX), aqui representado por (representante operadora 
cartões), portador(a) da Carteira de identidade inscrita no RG nº (XXXXXX) SSP/UF e CPF nº (XXX.XXX.XXX-
XX), e a empresa OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, com sede à (endereço operadora plano 
odontológico), CNPJ nº (XX.XXX.XXX/XXXX-XX) e registro na ANS nº (XXXXXX), aqui representado por 
(representante operadora planos odontológicos), portador (a) da Carteira de identidade inscrita no RG nº 
(XXXXXX) SSP/UF e CPF nº (XXX.XXX.XXX-XX). 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestação dos seguintes serviços por meio do Cartão Sesi Viva+ 

aos trabalhadores/dependentes do CONTRATANTE: 

 
(    ) BENEFÍCIO +CONVÊNIOS  (    ) BENEFÍCIO +ODONTOLOGIA 

 (     ) Farmácia  (     ) Modalidade 1 

 (     ) Supermercado   * Mensalidade por grupo familiar 

 (     ) Livrarias e Papelarias   * Todos os procedimentos com coparticipação 

 (     ) Óticas     

   (     ) Modalidade 2 

    * Mensalidade por indivíduo / usuário 

    * Procedimentos (ROL mínimo ANS) sem custo 

 

 
 
1.2 Pela adesão ao Cartão Sesi Viva+, o usuário terá acesso:  

1.2.1 A descontos nos Cursos fornecidos pelo Sistema FIEP (Sesi/Senai/IEL), mediante simples 
apresentação do cartão; 

1.2.2 Ao clube de vantagens disponibilizado pelo Cartão Sesi Viva+; 

1.2.3 Aos sistemas para consulta do clube de vantagem, utilização do cartão nos estabelecimentos 
credenciados ou odontologia (site de internet ou aplicativo para dispositivos móveis) 

 

1.3 Benefício +Odontologia - Consiste na realização de procedimentos odontológicos aos usuários do 
Cartão Sesi Viva+, que poderão ser executados nas Unidades SESI (que dispõem desse serviço) e/ou 
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nas Clínicas Odontológicas Credenciadas. Os procedimentos elegíveis para serem realizados por meio do 
Cartão Sesi Viva+ compreendem aqueles do rol mínimo de procedimentos da Agencia Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) 
1.3.1 O credenciamento dos profissionais, prestadores de serviços odontológicos, seja para 

atendimento nas Unidades do Sesi/PR, seja para atendimento em clínicas próprias, é de 
responsabilidade da CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS. 

1.3.2 Para a opção da Modalidade 1, plano odontológico em que o usuário paga a mensalidade por 
grupo familiar e coparticipação por todos os procedimentos, estão incluídos estes 
procedimentos: 

 PRÓTESE: Coroa de Jaqueta acrílica prensada, Núcleo Metálico Fundido, Prótese Fixa 
Metalocerâmica (ant/post), Prótese Fixa In Ceram (anterior), Prótese Parcial Removível em 
acrílico (com ou sem grampos), Prótese Parcial Removível com grampos bilateral, Prótese 
Parcial Removível para encaixes, Prótese Total, Prótese Imediata, Reembasamento de 
Prótese Total, Onlay/Inlay em cerâmica, Onlay/inlay em resina cerâmica, Faceta porcelana, 
Prótese Fixa Adesiva Metalocerâmica, Prótese Fixa Adesiva Fibra de Vidro, Placa de 
Bruxismo (acrílica), Placa Miorrelaxante (acetato/silicone), Reconstrução em resina 
composta, Faceta em resina composta; 

 ORTODONTIA: Manutenção mensal sem cobrança do aparelho e Aparelho Móvel 
(contenção); 

 ESTÉTICA: Clareamento caseiro, clareamento profissional em consultórioInterno; de  

 IMPLANTODONTIA: implante ósseo integrado de titânio (etapa cirúrgica + implante), coroa 
acrílica (provisória); coroa metalocerâmica unitária (prótese sobre implante); 

 ENDODONTIA: clareamento de dente desvitalizado (interno) 
 

1.4 Benefício +Convênios: farmácia, supermercado, odontologia, ótica, livrarias e papelarias, academia, 
bem-estar, alimentação saudável, ações culturais do Sesi/PR e Educação Sesi/Senai/IEL – Aquisição de 
produtos na rede de estabelecimentos credenciados com prazos de até 40 dias para pagamento, podendo 
em alguns casos serem parcelados de acordo com política de preço do estabelecimento credenciado, com 
a facilidade de desconto em folha. 
1.4.1 A disponibilidade dos serviços dependerá da rede credenciada na região. 

 
 

1.5 A CONTRATANTE poderá optar por apenas um dos benefícios citados no item 1.1 ou ambos os 

benefícios: 
1.5.1 Para o Benefício +Convênios, a empresa poderá optar por quais produtos ou segmentos 

permitirá o uso por seus funcionários; 
1.5.2 Para o Benefício +Odontologia, a empresa poderá optar por apenas uma das modalidades, 1 ou 

2. 
 
 
1.6 No decorrer do contrato, a CONTRATANTE poderá incluir outros produtos e/ou segmentos, dentro dos 

benefícios ofertados, quando estes estiverem disponíveis na sua localidade, bem como incluir/excluir os 
segmentos mediante termo aditivo e no gerenciador do Cartão Sesi Viva+.  

 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
2.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES uma mensalidade por grupo 

familiar (Modalidade 1) ou uma mensalidade para cada pessoa optante pelo plano odontológico 
(Modalidade 2), de acordo com os benefícios aderidos pela Indústria, especificado item 1.1, e pelo 
trabalhador (através do preenchimento da Ficha Cadastral). 

2.2 O benefício que incide mensalidade é o Benefício +Odontologia, independente da modalidade escolhida. O 
Benefício +Convênios, assim como o acesso ao clube de Vantagens, não incide mensalidade. O pagamento 

da mensalidade é independente do uso do serviço e passa a valer a partir do desbloqueio dos cartões. 
2.3 A CONTRATANTE fará o pagamento à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES referente às 

mensalidades do Benefício +Odontologia, quando aderido, e aos serviços odontológicos prestados. 
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2.4 A CONTRATANTE fará o pagamento à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES referente ao 
consumido no Benefício +Convênios, quando aderido, sendo utilização em: farmácia, supermercado, ótica, 
livrarias e papelarias, academia, bem-estar, alimentação saudável, ações culturais do Sistema FIEP 
(Sesi/PR) e Educação Sistema FIEP (Sesi/Senai/IEL), diretamente à CONTRATADA OPERADORA DE 
CARTÕES, que fará o repasse dos valores à sua rede credenciada e ao CONTRATADO SESI/PR. 

2.5 A CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES e a CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS 
ODONTOLÓGICOS emitirão relatórios analíticos mensais à CONTRATANTE e ao CONTRATADO 
SESI/PR, contendo todas as operações e transações físicas e financeiras conforme data acordada à última 

página deste instrumento. 
2.6 Os valores gastos em odontologia, farmácia, supermercado, ótica, livrarias e papelarias, academia, bem-

estar, alimentação saudável, ações culturais do Sistema FIEP (Sesi/PR) e Sistema FIEP (Educação 
Sesi/Senai/IEL), e as mensalidades do Cartão Sesi Viva+, de acordo com os benefícios aderidos, (salvo 
quando a CONTRATANTE indústria arcar com as despesas das mensalidades), serão descontados na 

folha de pagamento do trabalhador. 
2.7 No que se refere à Modalidade 1 do Benefício +Odontologia, os valores dos procedimentos odontológicos, 

a título de coparticipação, são assim definidos: 
a) Básicos, Intermediários e Especializados: possuem valores únicos e fixos, conforme acordado na 

Proposta Comercial acima, parte integrante ao presente instrumento; 
b) Avançados: valores são individuais e estão disponíveis para consulta no site do Cartão Sesi Viva+ 

(www.cartaovivamais.com.br). 
2.8 No que se refere à classificação dos procedimentos odontológicos, entende-se como: 

a) Básicos: exames clínicos (diagnóstico bucal); orientações sobre saúde bucal individuais e 

coletivas; profilaxias por arcada (até 14 anos); restaurações em amálgama; exodontia (simples e 
de raiz residual); troca de curativos em casos de reabsorção interna/lesão; emergências e núcleo 
de preenchimento e CIV; 

b) Intermediários: tratamento de odontopediatria (aplicação tópica de flúor, aplicação de selante e 

restauração de ionômero de vidro) com idade até 14 anos), raspagem supra e sub gengival por 
arcada; restaurações em resina; 

c) Especializados: cirurgias com técnicas mais elaboradas; pulpotomia; tratamento endodôntico de 

dentes decíduos, tratamento endodôntico de dentes permanentes; tratamento de problemas 
gengivais com cirurgia; 

d) Avançados: prótese parcial ou total, ortodontia (manutenção mensal sem cobrança do aparelho), 

implantes, clareamento e retratamentos endodônticos;  
e) Radiologia / Radiodiagnóstico: radiografia periapical, interproximal (bite-wing) e, radiografia 

panorâmica e documentação ortodôntica básica. 
2.8.1 Essa classificação é apenas um referencial para controle interno pelo CONTRATADO SESI/PR, 

não tendo como objetivo qualquer tipo de parametrização junto à ANS; 
2.8.2 Alguns procedimentos podem NÃO estar contemplados em ambas as modalidades de 

contratação; 
2.9 Os procedimentos odontológicos poderão ser parcelados em até 6 vezes, desde que a parcela mínima seja 

de R$ 20,00. A manutenção da ortodontia, por se tratar de uma cobrança mensal, não poderá ser parcelada. 
2.10 Deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES um Cartão Sesi Viva+ 

para o titular e um para cada dependente por ele indicado e reconhecido como tal pela CONTRATANTE, 

sendo que o primeiro (titular) estará isento da taxa de confecção, enquanto os dependentes deverão pagar 
a importância de R$ 2,00 (dois reais). Em caso de perda, roubo ou danos, será cobrado do titular o mesmo 
valor fixado para dependentes, para emissão da segunda via. 

2.11 Fica assegurado à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES o direito de bloquear os cartões dos 

usuários que estiverem inadimplentes até 10 (dez) dias corridos após a data de vencimento da fatura, 
ficando a empresa ora CONTRATANTE responsável de comunicar tal direito aos seus funcionários 

usuários destes serviços. 
2.12 Fica assegurado à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES o direito de cobrar dos usuários juros 

de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) ao mês, quando houver atraso 
nos pagamentos, ficando a empresa ora CONTRATANTE responsável de comunicar tal direito aos seus 

funcionários usuários destes serviços. 
2.13 Fica assegurado à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES o direito de cancelar automaticamente 

o contrato em caso de inadimplência após 03 (três) meses, desde que realize uma comunicação formal 
ao CONTRATANTE. 
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2.14 Toda e qualquer transação comercial que porventura seja efetuada por dependentes menores de 18 
(dezoito) anos será de exclusiva responsabilidade do titular do Cartão Sesi Viva+, cujos custos deverão 
ser por ele suportados. A empresa ora CONTRATANTE é responsável de comunicar tal situação aos 

seus funcionários usuários destes serviços. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1 O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar das assinaturas do contrato, sendo 
renovado automaticamente, desde que vigente o contrato originário referente ao Edital nº xxxx/xxxx, 
firmados entre os CONTRATADOS SESI-PR, OPERADORA DE CARTÕES e OPERADORA DE PLANOS 
ODONTOLÓGICOS, e com prazo superior ao estipulado no mesmo. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA: LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Os endereços dos locais de prestação de serviços e dos postos de atendimentos/vendas estão disponíveis 
para consulta no site do Cartão Sesi Viva+ (www.cartaosesivivamais.com.br). Cabe à CONTRATANTE 
informar ao usuário do Cartão Sesi Viva+ a respeito dos benefícios e segmentos contratados pela empresa. 

 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
5.1 Pagar à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES os valores das mensalidades do Cartão Sesi Viva+ 

de seus trabalhadores, quando houver (de acordo com os benefícios aderidos), bem como os valores 
referentes aos serviços utilizados pelos trabalhadores/dependentes, até, no máximo, 10 (dez) dias após a 
data fixada na última página deste instrumento, para a emissão do relatório analítico mensal. 

5.2 Definir, controlar e se responsabilizar exclusivamente pelo limite de despesas e o comprometimento da 
folha de pagamento de seus trabalhadores. 

5.3 Providenciar o preenchimento e o arquivamento da Ficha Cadastral Usuário pelo trabalhador onde ele faz 
a adesão aos benefícios e segmentos da sua escolha, respeitando o que a indústria aderiu, e autoriza o 
desconto dos respectivos valores em folha de pagamento. 

5.4 Informar aos CONTRATADOS SESI-PR, OPERADORA DE CARTÕES e OPERADORA DE PLANOS 
ODONTOLÓGICOS sobre desligamentos dos trabalhadores de seu quadro profissional, perdas, roubo, 

danos nos cartões e/ou solicitação de cartões para o titular e eventuais dependentes; 
5.5 Nos casos de desligamentos dos usuários do Cartão Sesi Viva+ deverá a CONTRATANTE recolher os 

cartões do titular e seus dependentes, se houver. 
5.6 Caso ocorram despesas no período compreendido entre a data do fechamento da folha de pagamento e 

do cancelamento do Cartão Sesi Viva+, em decorrência da rescisão do contrato de trabalho do usuário, a 
CONTRATANTE compromete-se a descontar os valores gastos quando da rescisão contratual. Em caso 
de rescisão contratual negativa, a CONTRATANTE compromete-se a ressarcir os gastos efetuados pelo 

usuário junto à rede credenciada. 
5.7 Encaminhar ao CONTRATADO SESI/PR dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da assinatura 

deste contrato, a planilha de inclusão do Cartão Sesi Viva+ (conforme modelo) para repasse das 

informações à operadora, para confecção dos cartões do titular e dependentes. 
5.8 Entregar o Cartão Sesi Viva+ aos seus trabalhadores e respectivos dependentes, conforme adesão. 
5.9 Permitir o acesso da equipe do CONTRATADO SESI/PR para efetuar a divulgação junto aos trabalhadores, 

acerca do Cartão Sesi Viva+, em datas e horários previamente pactuados. 
5.10 A CONTRATANTE se compromete a manter seus funcionários, usuários do Cartão Sesi Viva+, vinculados 

ao cartão por um período mínimo de um ano, ressalvadas, as hipóteses de demissão dos referidos 
funcionários. 

5.11 As demais obrigações previstas nos Editais nº 2.0029/2019 e nº 2.0115/2019. 
 
 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO – SESI-PR 

6.1 Assumir todas as obrigações referentes aos seus funcionários, quando estiverem prestando serviços 
objeto deste contrato, e providenciar o recolhimento das taxas, contribuições, encargos sociais e 
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previdenciários que incidam sobre os serviços objeto do presente contrato, não implicando à 
CONTRATANTE nenhum tipo de responsabilidade, sequer subsidiária. 

6.2 Contratar e fornecer, sob sua exclusiva responsabilidade, mão de obra, equipamentos e material de 
consumo, necessários à realização de seus serviços, valendo-se de pessoal qualificado. 

6.3 Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus funcionários, quando estiverem 
prestando serviços objeto deste contrato, bem como, nesta qualidade, por danos ou prejuízos 
comprovadamente causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, desde que este tenha agido com 

comprovada culpa ou dolo. 
6.4 Efetuar a entrega dos cartões dos titulares e dependentes à CONTRATANTE. 

6.5 Atender o trabalhador e seus dependentes com seus serviços, objeto do presente contrato. 
6.6 Repassar a ficha cadastral e a planilha de inclusão ao CONTRATADO SESI/PR, que enviará à 

CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES para a confecção dos cartões. 

6.7 As demais obrigações previstas nos Editais nº 2.0029/2019 e nº 2.0115/2019. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - OPERADORA DE CARTÕES 

7.1 Confeccionar e disponibilizar os cartões dos usuários – titulares e dependentes. 
7.2 Entregar os cartões nas Unidades Operacionais do CONTRATADO SESI/PR, quando do primeiro lote e 

diretamente no endereço da CONTRATANTE nas demais inclusões. 
7.3 Entregar os cartões nas Unidades Operacionais do CONTRATADO SESI/PR gestora deste contrato no 

prazo máximo de 30 dias corridos a partir da data do envio da planilha de inclusão do Cartão Sesi Viva+ à 
CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES, para confecção dos cartões do titular e dependentes; 

7.4 Disponibilizar relatórios analíticos mensais para a CONTRATANTE e para o CONTRATADO SESI/PR, 
tendo como prazo máximo o dia de fechamento da folha de pagamento da CONTRATANTE. 

7.5 Efetuar o pagamento de sua rede credenciada, incluindo farmácia, supermercado, ótica, livrarias e 
papelarias, academia, bem-estar, alimentação saudável e ações culturais do Sistema FIEP (Sesi/PR), 
Sistema FIEP (Educação Sesi/Senai/IEL) e outros serviços que vierem a ser contratados, inclusive do 
CONTRATADO SESI/PR, quando este for o prestador de serviços. 

7.6 Disponibilizar a relação da rede credenciada com nome e endereço dos pontos de atendimentos/vendas, 
que serão disponibilizados para consulta no site do Cartão Sesi Viva+ (www.cartaosesivivamais.com.br). 

7.7 O Cartão Sesi Viva+ deverá estar programado para ser ativado por produto e/ou segmento. 
7.8 Fornecer “login” e senha para o CONTRATANTE para que o mesmo possa efetuar as seguintes atividades: 

emissão de relatórios para descontos em folha de pagamento e repasse financeiro; solicitação de Cartão 
Sesi Viva+ para dependentes; informação de baixa e de novas adesões e definição de limites de 
comprometimento da renda do trabalhador. 

7.9 As demais obrigações previstas nos Editais nº 2.0029/2019 e nº 2.0115/2019. 
 
 
 
CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS 
8.1 A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS disponibilizará representante e 

atendimento na praça de préstimos dos serviços de assistência odontológica para pronto atendimento. 
8.2 A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS deverá prestar os seguintes serviços:  

8.2.1 Fornecer atendimento aos usuários nos consultórios dos prestadores de serviços, 
comprometendo-se ainda a fornecer o nome e endereço dos respectivos profissionais ao 
CONTRATADO SESI/PR, com atualização mensal dos mesmos. 

8.2.2 Poderá alterar a relação dos prestadores de serviços, com oportuna comunicação prévia ao 
CONTRATADO SESI/PR. Essa alteração não deve prejudicar ou interromper qualquer tratamento 

que esteja em andamento.  
8.2.3 Os honorários, os materiais, medicamentos e quaisquer outras despesas que eventualmente 

possam ocorrer com o tratamento odontológico do usuário, relativos aos serviços cobertos, serão 
custeados integralmente pela CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS. 

8.2.4 Os procedimentos protéticos (próteses fixas e/ou móveis) realizados pelo profissional credenciado 
/ próprio deverão ter garantia de 1 (um) ano; demais procedimentos deverão ter garantia mínima 
de 6 (seis) meses. A contagem para os prazos de garantia dar-se-á a partir da data de sua 
conclusão, observando-se a natureza do procedimento odontológico e as circunstâncias em que o 
mesmo foi realizado.  
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8.3 A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS deverá permitir que o Cartão Sesi 
Viva+ possa ser utilizado mediante uso de senha pessoal ou outra medida de segurança, estabelecida pela 
CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS e assim acordado com o Sesi PR.  

8.4 Negociar, conforme sugestão do CONTRATANTE, a possibilidade de inclusão (credenciamento ou 

contratação) de profissionais ou entidades de Assistência Odontológica, conforme diretrizes administrativas 
da CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.  

8.5 Comunicar ao Núcleo do Cartão Sesi Viva+, executor do contrato, acerca da ocorrência de qualquer fato 
impeditivo à execução fiel do contrato.  

8.6 Observar as determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio de suas normas e 
entendimentos. 

8.7 Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades aos serviços acordados com o 
CONTRATANTE.  

8.8 Comunicar por escrito ao CONTRATADO SESI/PR qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessários. 
8.9 A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS deverá disponibilizar as informações 

sobre os usuários titulares e seus dependentes; 
8.10 A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS deverá permitir auditoria da 

realização dos procedimentos realizados pelos prestadores de serviços. 
8.11 A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS não poderá utilizar ou divulgar 

informações dos usuários do Cartão SESI Viva+ ou da CONTRATANTE, excetuando-se aquelas 

necessárias para Troca de Informação de Saúde Suplementar determinada pela ANS; 
8.12 Todas as informações sobre os usuários do Cartão Sesi Viva+ serão de propriedade do CONTRATADO 

SESI/PR, de forma que, em caso de extinção do contrato, independente das causas, o CONTRATADO 
SESI/PR deverá receber da CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS todos os 

arquivos com todas as orientações e rotinas para replicar em outro ambiente. 
8.12.1 O uso dessas informações será para o CONTRATADO SESI/PR conhecer o perfil geral dos 

trabalhadores, para influenciar na mudança de hábito e estilo de vida, visando a melhoria da 
qualidade de vida e a promoção da saúde do trabalhador. As informações dos trabalhadores não 
serão analisadas isolada e individualmente. 

8.13 O processo de custódia e manipulação de informações dos trabalhadores estará devidamente autorizado 
contratualmente e cobertos nos aspectos legais.  

 
 
CLÁUSULA NONA: RESCISÃO 

9.1 O inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato implicará em sua imediata rescisão, 
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sujeitando a parte inadimplente 
às sanções previstas na cláusula nona deste instrumento; 

9.2 Implicarão, da mesma forma, em rescisão contratual: 
9.2.1 O descumprimento de obrigações assumidas; 
9.2.2 A falência ou dissolução das PARTES; 
9.2.3 A transferência deste contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

9.3 As partes poderão rescindir o presente ajuste, bastando, para tanto, a comunicação com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias corridos e estar em dia com suas obrigações. 

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES 

10.1 O descumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente contrato sujeita a parte infratora às perdas 
e danos, eventualmente causados à outra parte ou a terceiros, além do pagamento de multa equivalente 
a 2% (dois por cento) do valor repassado pela CONTRATANTE à operadora, no mês imediatamente 

anterior. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE 
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11.1 Incidirá sobre o presente contrato reajuste anual mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC/IBGE), acumulado dos 12 (doze) últimos meses, ou outro que possa vir a substituí-lo, 
tendo como data base para o reajuste todo mês de JUNHO; 

11.2 O reajuste incidirá sobre: 
11.2.1 Valores das mensalidades dos benefícios disponibilizados; 
11.2.2 Valores dos procedimentos odontológicos. 

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Este contrato, além de seu conteúdo específico, rege-se pelas disposições legais existentes, apropriadas 
à sua natureza jurídica; 

12.2 Excluem-se, expressamente, dos serviços odontológicos oferecidos por meio do Cartão Sesi Viva+: 

enxertos ósseos, procedimentos para a correção de má-formação congênita (como fissura labial e lábio 
leporino) e suas consequências; tratamento de lesões decorrentes de acidentes de trabalho, atos ilícitos 
ou de risco, causados pela própria pessoa; procedimentos que exijam analgesia por sedação ou 
internação hospitalar de qualquer natureza; medicamentos de qualquer natureza; 

12.3 Os contratos, antes do aceite da CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES, passarão por uma 

análise de crédito; 
12.4 Os CONTRATADOS SESI-PR, OPERADORA DE CARTÕES E OPERADORA DE PLANOS 

ODONTOLÓGICOS ficam isentos de qualquer responsabilidade referente à taxas de cartões cancelados 

devido a desligamentos de funcionários/titulares que ocorrerem dentro do prazo previsto no item 5.6 deste 
contrato; 

12.5 No caso de desligamento do funcionário/titular da CONTRATANTE que estiver em tratamento ortodôntico, 

esse a partir de sua demissão será responsável pelos pagamentos mensais diretamente à clínica 
credenciada, ficando os CONTRATADOS SESI-PR, OPERADORA DE CARTÕES E OPERADORA DE 
PLANOS ODONTOLÓGICOS isentos desta responsabilidade; 

12.6 Não existe carência para a utilização dos procedimentos odontológicos básicos, intermediários e 
especializados ofertados por meio do Cartão Sesi Viva+. Após o recebimento do cartão, o usuário poderá 

utilizar os serviços objeto deste contrato; 
12.7 Para a utilização dos procedimentos avançados o usuário deverá atender obrigatoriamente as premissas 

a seguir: 
a) Ter concluído o tratamento odontológico no que se refere aos procedimentos básicos, intermediários 

e especializados; 
b) Ter saldo para realizar o tratamento proposto; 

 
12.8 São considerados dependentes para adesão ao Cartão Sesi Viva+ o cônjuge e filhos até 21 anos do 

trabalhador da indústria; 
12.9 O agendamento da consulta odontológica e/ou procedimentos que se fizerem necessários serão 

realizados pelo usuário do Cartão Sesi Viva+ diretamente na rede credenciada da CONTRATADA 
OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS: 

12.10 A utilização do Cartão Sesi Viva+ está condicionada a apresentação de documento de identificação, 

com foto; 
12.11 Havendo conflito entre as disposições deste instrumento e as dos Editais nº 2.0029/2019 e nº 

2.0115/2019, prevalecem aquelas dos Editais nº 2.0029/2019 e nº 2.0115/2019; 
12.12 Para eventuais estornos referente à desistência de tratamento ou cobrança indevida, o SESI solicitará 

os dados bancários da CONTRATANTE e realizará o depósito referente ao estorno: 

12.12.1 Em caso de contestação de valores debitados em folha de pagamento, o funcionário terá um 
prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de transação, para comunicar 
formalmente o CONTRATADO SESI/PR e fornecer os documentos necessários para uma 

possível devolução ou estorno; 
12.12.2 O prazo para análise dos valores a serem estornados será de 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data solicitação de valores e fornecimento de toda documentação exigida para a 
Unidade Operacional do CONTRATADO SESI/PR; 

12.12.3 Após análise dos valores a serem estornados, o CONTRATADO SESI/PR realizará o depósito 
referente ao estorno diretamente à CONTRATANTE, independentemente da manutenção do 

vínculo empregatício do trabalhador ou extinção do presente instrumento; 
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12.12.4 A devolução do valor ao titular é de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, eximindo o 
CONTRATADO SESI/PR de qualquer responsabilidade; 

 
12.13 O prazo limite para realização do plano de tratamento odontológico é de 12 meses a contar da data do 

pagamento. Caso não seja realizado o plano de tratamento proposto neste período, por vontade do 
paciente e sem aviso prévio aos CONTRATADOS SESI/PR E OPERADORA DE PLANOS 
ODONTOLÓGICOS, o CONTRATADO SESI/PR não fará o reembolso e/ou abono dos valores pagos 

pelo paciente. Após o encerramento do prazo de 12 meses, o paciente deverá retornar à rede 
credenciada da CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS; 

 
12.14 A renovação deste contrato se dará automaticamente, desde que o contrato inicial dos Editais nº 

2.0029/2019 e nº 2.0115/2019, entre os CONTRATADOS SESI/PR, OPERADORA DE CARTÕES E 
OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, esteja ainda vigente. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES 

 
13.1 Data de fechamento e emissão dos relatórios analíticos de despesa mensal para lançamento em folha 

de pagamento: 
(    ) Dia 15         (    ) Dia 20         (    ) Dia 25         (    ) Dia 30 
 

13.2 Total de funcionários da empresa cliente: ______________________________. 
 

Situação perante o sindicato 

(    ) Filiada         (    ) Associada         (    ) Não Filiada ou Não Associada         

(    ) Empresa com CNAE Indústria e Associada a Sindicato Patronal da Indústria filiado à FIEP 

 Mensalidades: 

o Sem custo (Benefício +Convênio - farmácia, supermercado, ótica, livrarias e papelarias, 

academia, bem-estar, alimentação saudável, Sistema FIEP (Sesi/Senai/IEL) e Educação 

Sistema FIEP (Sesi/Senai/IEL)). 

o R$ xx,xx por grupo familiar (Benefício +Odontologia – Modalidade 1). 

o R$ xx,xx por indivíduo / usuário (Benefício +Odontologia – Modalidade 2). 

 Coparticipação por Procedimento Odontológico (valores exclusivos para Modalidade 1): 

o R$ xx,xx (básicos);  

o R$ xx,xx (intermediários);  

o R$ xx,xx (especializados). 

(    ) Empresa Indústria e Empresa Contribuinte: 

 Mensalidades: 

o Sem custo (Benefício +Convênio - farmácia, supermercado, ótica, livrarias e papelarias, 

academia, bem-estar, alimentação saudável, Sistema FIEP (Sesi/Senai/IEL) e Educação 

Sistema FIEP (Sesi/Senai/IEL)). 

o R$ xx,xx por grupo familiar (Benefício +Odontologia – Modalidade 1). 

o R$ xx,xx por indivíduo / usuário (Benefício +Odontologia – Modalidade 2). 

 Coparticipação por Procedimento Odontológico (valores exclusivos para Modalidade 1): 

o R$ xx,xx (básicos);  

o R$ xx,xx (intermediários); 

o R$ xx,xx (especializados). 

(    ) Parcerias, Prefeituras, Associações, Cooperativas: 

 Mensalidades: 

o Sem custo (Benefício +Convênio - farmácia, supermercado, ótica, livrarias e papelarias, 

academia, bem-estar, alimentação saudável, cultura Sistema FIEP (Sesi/Senai/IEL) e 

Educação Sistema FIEP (Sesi/Senai/IEL)). 

o R$ xx,xx por grupo familiar (Benefício +Odontologia – Modalidade 1). 
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o R$ xx,xx por indivíduo / usuário (Benefício +Odontologia – Modalidade 2). 

 Coparticipação por Procedimento Odontológico (valores exclusivos para Modalidade 1): 

o R$ xx,xx (básicos);  

o R$ xx,xx (intermediários);  

o R$ xx,xx (especializados). 

(    ) Empresas não Contribuintes / Não Indústria: 

 Mensalidades: 

o Sem custo (Benefício +Convênio - farmácia, supermercado, ótica, livrarias e papelarias, 

academia, bem estar, alimentação saudável, cultura Sistema FIEP (Sesi/Senai/IEL) e 

Educação Sistema FIEP (Sesi/Senai/IEL)). 

o R$ xx,xx por grupo familiar (Benefício +Odontologia – Modalidade 1). 

o R$ xx,xx por indivíduo / usuário (Benefício +Odontologia – Modalidade 2). 

 Coparticipação por Procedimento Odontológico (valores exclusivos para Modalidade 1): 

o R$ xx,xx (básicos);  

o R$ xx,xx (intermediários);  

o R$ xx,xx (especializados). 

 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: FORO 

14.1 Para dirimir qualquer dúvida acaso verificada na execução do presente instrumento, as partes contratantes 
elegem o Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba, com expressa e bilateral renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que possa vir a ser; 

 
Por estarem justas e acordadas, perante as testemunhas, datam e assinam o presente, em três vias de iguais 
teor e forma, para a produção de todos os seus efeitos. 
 
 
 
Curitiba, ______ de _____________________ de ____________. 
 
 
 
___________________________________________________ 
CONTRATANTE: Nome da EMPRESA CLIENTE 
Nome do Representante da EMPRESA CLIENTE 
 
 
 
__________________________________________________ 
CONTRATADO: Nome da OPERADORA DE PLANO ODONTOLÓGICO 
Nome do Representante da OPERADORA DE PLANO ODONTOLÓGICO 
 
 
 
__________________________________________________ 
CONTRATADO: Nome da OPERADORA DE CARTÕES 
Nome do Representante da OPERADORA DE CARTÕES 
 
 
 
___________________________________________________ 
CONTRATADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA  
Nome do Representante do SESI/PR 
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_______________________________ _______________________________ 
Testemunha 01 Testemunha 02 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
 
 
 
 

Nome da empresa que deverá ser impresso no Cartão (com limite de 23 caracteres, incluindo 

espaços): ____________________________________________________________________ 

 

Nome do contato na Empresa no RH: 

____________________________Telefone:______________________  

E-mail: ____________________________________/_______________ 

 

Nome do contato na Empresa no Financeiro: 

___________________________Telefone:_______________________  

E-mail: ____________________________________________________ 

 

Nome do Sindicato Empresarial/Patronal: 

_______________________________________________________ 

Situação perante o Sindicato (Filiada ou Associada): 

_______________________________________________________ 

 

Data de fechamento e emissão dos relatórios analíticos de despesa mensal para lançamento em 

folha de pagamento:__________________________. 

 

Total de Funcionário da empresa:_____________________________ 

 

Observação: As informações constantes nesta página são imprescindíveis para a 

operacionalização do Cartão. 
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ANEXO XIV 

MINUTA DO TERMO DE PARCERIA ENTRE EMPRESAS CONTRATADAS 
 

TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO 

SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, XXXXXXXXXXXXXXXXX E 

XXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, 

Departamento Regional do Paraná, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 

03.802.018/0001-03, com sede na Avenida Cândido de Abreu, n.º 200, Centro Cívico, Curitiba – PR, a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º XX.XXX.XXX/XXXX-

XX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por seus legais representantes ao final assinados, têm justo e acordado do 

presente Termo de Parceria, nas seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente Termo de Parceria tem como objeto otimizar e formalizar a relação entre as 

empresas para transferência de informações dos usuários do Cartão Sesi Viva+ e credenciamento dos 

estabelecimentos da Odontologia para captura das transações do cartão nesse segmento. Após a implantação e 

estabilização do projeto, será acordado entre a CONTRATANTE e CONTRATADA a fase de implantação de 

integrações sistêmicas. 

       

CLÁUSULA SEGUNDA:  DA AUTORIZAÇÃO E FINALIDADE 

O presente ajuste tem fundamento na convergência de propósitos entre as entidades, 

devidamente autorizado pela autoridade competente do CONTRATANTE SESI-PR. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS COMPROMISSOS 

Os partícipes comprometem-se a observar todos os princípios constitucionais e 

infraconstitucionais que fazem parte do ordenamento jurídico, assim como aqueles constantes no Regulamento de 

Licitações do SESI/SENAI-PR para consecução dos objetivos do presente Termo de Parceria. 

 

 

I- Os Partícipes se comprometem a: 

 

I.I- Operadora de Cartões: 

 



 

 

 
 

 
Processo nº 17735/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0115/2019 
 

 

 
N.J.S 

CPL 

 

 

95 / 123 

a. Executar, avaliar e supervisionar as atividades contratadas; 

b. Manter todas as informações levantadas e analisadas sob estrito sigilo, conforme padrões éticos 

universalmente aceitos; 

c. Informar ao CONTRATANTE SESI/PR sobre possíveis substituições de profissionais, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias úteis; 

d. Cumprir o programa técnico e o cronograma físico-financeiro apresentado em sua proposta; 

e. Apresentar relatórios (parcial, final e de avaliação), das atividades desenvolvidas; 

f. Desenvolver suas atividades em conformidade com o Edital e com o escopo apresentado na proposta, 

devidamente aceita pelo CONTRATANTE SESI/PR; 

g. Cumprir os prazos para execução das atividades, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital, 

sem prejuízo à retenção de pagamento da parte inexecutada; 

h. Remunerar os profissionais por si contratados, não havendo qualquer vínculo específico entre o SESI-PR e o 

referido profissional; 

i. Sob todos os aspectos, prestar os serviços mediante o uso da melhor técnica, visando à mais perfeita 

consecução dos resultados, obedecidas as especificações técnicas exigidas pelo CONTRATANTE SESI/PR; 

j. As demais obrigações previstas no Edital. 

k. Emitir, personalizar e produzir o cartão físico de material plástico, de acordo com as especificações do presente 

Termo de Referência, tanto do ponto de vista técnico como visual; 

l. Personalizar obrigatoriamente os cartões com a identidade do Cartão Sesi Viva+ podendo também personalizar 

com a logomarca da Indústria local quando a quantidade inicial (primeiro lote) for igual ou superior a 200 cartões 

e/ou do sindicato patronal; 

m. Entregar de forma individualizada e protegida, cada cartão emitido, sendo os cartões do 1º lote entregues nas 

Unidades Operacionais do CONTRATANTE SESI/PR, e os demais cartões nos endereços indicados pelo 

CONTRATANTE SESI/PR; 

n. Emitir o cartão do titular e dependentes, isentos de taxa de confecção na primeira via do Cartão Sesi Viva+;  

o. Emitir os cartões dos portadores provenientes da migração de contratos vigentes e ativos no momento desta 

contratação e/ou reemissão de cartões por solicitação do CONTRATANTE SESI/PR, para inclusão de novas 

funcionalidades sem taxa de confecção; 

p. Na reemissão do cartão em caso de perda, roubo e danos, seja do titular ou dos dependentes, a CONTRATADA 

OPERADORA DE CARTÕES cobrará taxa de confecção limitada ao valor resultado desta contratação; 

q. Assumir o custo de reemissão de cartões em consequência de fraudes ou falhas de segurança sem ônus para 

o CONTRATANTE SESI/PR e responsabilizar-se pelos prejuízos causados aos portadores por fraude; 

r. Parametrizar o cartão para ativação por produtos e serviços; 

s. O cartão deverá estar programado para ser ativado por produto ou serviço, permitindo parcelamento dos 

valores transacionados conforme definido pelo CONTRATANTE SESI/PR; 

t. O cartão deverá possibilitar a segmentação de limites conforme regras de negócios estabelecidas pelo Sesi, 

permitindo pagamento via desconto em folha. 
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u. Prazos - cartão: 

 Para os casos de migração de contratos vigentes, o prazo de entrega do novo cartão deverá ser de, no 

máximo, 15 (quinze) dias corridos, contados do fornecimento, por parte da INDÚSTRIA local ao 

CONTRATANTE SESI/PR, dos dados relativos aos portadores contemplados, não devendo ser 

interrompido nesse prazo o serviço do contrato e cartão vigentes, que permanecerão válidos enquanto 

não for desbloqueado o novo cartão; 

 O prazo para entrega dos cartões para as novas adesões (1º lote) será de no máximo 30 dias corridos 

a partir do envio do Termo de adesão e da planilha de limites e inclusão, que serão entregues ao 

CONTRATANTE SESI/PR, responsável por essas entregas nas indústrias; 

 O prazo de envio dos cartões solicitados a partir do segundo lote, ou seja, via plataforma web, será de 

no máximo 10 dias corridos no local de entrega a ser definido pelo CONTRATANTE SESI/PR; 

 

v. Transações: 

 Capturar as transações com o cartão, tanto financeiras como, utilizando dispositivos conhecidos como 

POS, TEFs e outros dispositivos/aplicativos, instalados nas unidades de serviços do CONTRATANTE 

SESI/PR e nos estabelecimentos credenciados. A transação deverá ser autorizada tanto online como 

off-line; 

 Realizar a autorização das transações capturadas, fazendo as validações necessárias, em observância 

aos limites do cartão informado pela indústria a partir do limite previsto na lei 10.820/2003, bem como 

às regras de negócios definidas pelo CONTRATANTE SESI/PR e Indústria, submetendo-a a rotinas 

especializadas em detecção de fraudes; 

 Segmentar a fatura mensal com cobrança de valores de acordo com o responsável pela despesa 

(indústria e/ou trabalhador). 

 Fornecer relatórios com as informações oriundas das transações. 

 

w. Junto aos estabelecimentos Credenciados: 

 Realizar os pagamentos junto aos estabelecimentos da sua rede credenciada; 

 Disponibilizar rede credenciada para os usuários do Cartão Sesi Viva+, de abrangência estadual, de 

acordo com as necessidades do CONTRATANTE SESI/PR; 

 Credenciar os estabelecimentos seguindo o Portfólio de serviços e produtos descrito neste Termo de 

Referência e políticas e diretrizes do CONTRATANTE SESI/PR; 

 Justificar o não credenciamento dos estabelecimentos indicados pelo CONTRATANTE SESI/PR, de 

acordo com cronograma estabelecido em comum acordo para cada operação; 

 Apresentar listagem dos seus estabelecimentos credenciados por segmento de atuação; 

 O credenciamento terá abrangência estadual e deverá ser efetivado da seguinte forma: 

o O credenciamento dos estabelecimentos DO CONTRATANTE SESI/PR deverá ocorrer no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a aprovação do plano de implantação previsto no item 

Implantação deste Termo; 
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o O credenciamento dos demais segmentos, previstos neste termo de referência, deverá ocorrer no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a aprovação do plano de implantação e das 

indicações do CONTRATANTE SESI/PR toda vez que houver necessidade de novos 

credenciamentos. 

 

x. Prazos para pagamentos: 

 Realizar os pagamentos para o Sesi referente a serviços sujeitos a pagamentos mensais, até o dia 10 

do mês subsequente. 

 

y. Prazo para implantação: 

 O prazo de implantação dos serviços de instalação das máquinas POS ou forma de captura de 

transações equivalente nos estabelecimentos Sesi deverá ser de, no máximo, 15 (quinze) dias corridos, 

a partir da solicitação formal do Sesi; 

 

z. Disponibilizar um centro de atendimento telefônico com acesso através de ligações via 0800, Web e Correio 

Eletrônico que possibilitem a interação dos usuários do Cartão Sesi Viva+ com os profissionais treinados para 

consulta de saldo e informação de perda ou roubo do Cartão para bloqueio ou cancelamento. O Serviço de 

0800 deve ser disponibilizado também para transações off-line. Estes serviços devem ter atendimento 

automatizado, funcionando 16 horas diárias, durante sete dias por semana. 

aa. Este canal deve prover os seguintes serviços: 

 Atendimento ao beneficiário do Cartão Sesi Viva+ em regime 16 horas x 7 dias por semana; 

 Atendimento a reclamações de beneficiários, registro, e encaminhamento ao Sesi. 

 Para suportar a operação da central de relacionamentos, o Contact Center deverá possuir uma série de 

características que permitem a segurança e performance necessárias no provimento dos serviços, 

conforme descrito abaixo: 

o Software de Contact Center para execução das tarefas de relacionamento com emissão de 

relatórios estatísticos e gerenciais da função dos atendimentos; 

o Central de Telefonia 0800 nacional disponível para celular e fixo; 

o Gravação dos atendimentos telefônicos, tanto aspectos relacionados à conversa telefônica como 

todos os registros escritos feitos pelos atendentes, conforme definição do Sesi; 

o Integração e compartilhamento dos dados de acordo com definições do Sesi PR.; 

o Possibilitar a criação de perfis de usuários que permitam o controle dos processos do sistema, 

datas e horários de entrada (log-on) e saída (log-off) no sistema; 

o Todos os registros deverão ser mantidos por um período de tempo de 5 (cinco) anos, para auxiliar 

em investigações futuras e na monitoração do controle de acesso; 

o Garantir a confidencialidade dos dados. 
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bb. Fornecer ao titular do Cartão Sesi Viva+ o “Guia do Portador” detalhado de fácil entendimento no formato para 

impressão, disponibilizado no site do Cartão Sesi Viva+ e um aplicativo para smartphone com sistema 

operacional em IOS, Android e/ou Windows com a identidade e/ou máscara do Cartão Sesi Viva+. 

cc. Fornecer juntamente com o cartão a “Carta Berço” nos padrões definidos pelo Sesi; 

dd. Atender as novas solicitações de funcionalidades do cartão de acordo com as diretrizes do Sesi. Para cada 

nova solicitação deverá ser feito um plano para validação, implementação e ativação das novas funcionalidades 

ou serviços a serem suportados pelo cartão; 

ee. A prestação de serviços deverá abranger o Estado do Paraná. 

 

ff. Estrutura: 

 Fornecer toda infraestrutura lógica e física para operação do cartão Sesi Viva+; 

 Fornecer e instalar o POS, TEF e outros dispositivos/aplicativos sem ônus, para ser utilizado nas 

Unidades Operacionais do Sesi PR; 

 Deverá operar com as adquirentes do mercado; 

 Assumir o risco de crédito de todos os contratos vigentes do Sesi (migração); 

 Entregar envelope com a senha inicial juntamente com a da Carta Berço; 

 A CONTRATADA OPERADORA é responsável pelos custos de confecção dos cartões (a primeira via 

de titulares e dependentes), do material informativo (guia do portador, aplicativo de smartphone e carta 

berço), e de envio às indústrias; 

 

gg. Segurança: 

 Responsabilizar-se pela segurança em todos os ciclos de operação, incluindo processos e rotinas de 

detecção de fraudes; 

 Nas situações de perda, roubo ou danos em cartões pré-pago, o saldo existente será transferido 

 automaticamente para o novo cartão; 

 Nas situações de fraude os prejuízos causados ao portador do cartão serão de responsabilidade da 

CONTRATADA OPERADORA. 

 

 

I.II- Operadora de Planos Odontológicos: 

 

a. Disponibilizar representante e atendimento na praça de préstimos dos serviços de assistência odontológica 

para pronto atendimento. 

b. Cumprir o previsto e exigido pela Lei nº 8078 de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do 

consumidor, e normas estabelecidas pela ANS. 

c. Fornecer atendimento aos usuários nos consultórios dos prestadores de serviços, comprometendo-se ainda a 

fornecer o nome e endereço dos respectivos profissionais ao CONTRATANTE SESI/PR, com atualização 

mensal dos mesmos.  
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d. Os honorários, os materiais, medicamentos e quaisquer outras despesas que eventualmente possam ocorrer 

com o tratamento odontológico do usuário, relativos aos serviços cobertos, serão custeados integralmente pela 

CONTRATADA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS ou seus credenciados.  

e. Os procedimentos protéticos (próteses fixas e/ou móveis) realizados pelo profissional credenciado / próprio 

deverão ter garantia de 1 (um) ano; demais procedimentos deverão ter garantia mínima de 6 (seis) meses. A 

contagem para os prazos de garantia dar-se-á a partir da data de sua conclusão, observando-se a natureza do 

procedimento odontológico e as circunstâncias em que o mesmo foi realizado.  

f. Permitir que o Cartão Sesi Viva+ possa ser utilizado mediante uso de senha pessoal ou outra medida de 

segurança a ser disponibilizada pela CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES. 

g. Fornecer a cada usuário titular 1 (um) manual de orientação, impresso ou online, de todos os procedimentos 

inerentes à realização de consultas, exames de diagnóstico, tratamentos de urgência, reembolso e relação de 

credenciados. O material disponibilizado deverá contemplar a identidade visual do Cartão Sesi Viva+. 

h. Manter atualizada a relação dos prestadores de serviços, devendo as listagens com nome, endereço e telefone 

dos profissionais credenciados estarem disponíveis para consulta dos usuários. As alterações na relação dos 

profissionais não devem prejudicar ou interromper qualquer tratamento que esteja em andamento. 

i. Negociar, conforme sugestão do CONTRATANTE SESI/PR, a possibilidade de inclusão (credenciamento ou 

contratação) de profissionais ou entidades de Assistência Odontológica, conforme diretrizes administrativas da 

CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.  

j. Comunicar ao Núcleo do Cartão Sesi Viva+, executor do contrato, acerca da ocorrência de qualquer fato 

impeditivo à execução fiel do contrato.  

k. Comunicar por escrito ao Núcleo do Cartão Sesi Viva+ qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessários. 

l. Incluir e excluir como usuários do Plano de Assistência Odontológica, conforme disciplinado em contrato, Edital 

e seus Anexos.  

m. Incluir os usuários do Cartão Sesi Viva+, de acordo com a planilha de inclusão fornecida pelo CONTRATANTE 

SESI/PR, em até 7 (sete) dias úteis. 

 Na fase de implantação a integração com a Operadora de Cartões, no tocante à troca de informações, 

a CONTRATANTE não enviará a planilha de inclusão para a CONTRATADA. Neste caso, é de 

responsabilidade da CONTRATADA a inclusão dos dados dos usuários em seus sistemas e 

disponibilização das informações para o Sesi/PR e aos usuários; após a fase de implantação os novos 

usuários serão disponibilizados via integração com a Operadora de Cartões; 

 

n. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

o. Observar as determinações constantes da Súmula Normativa nº 10, de 30 de outubro de 2006, da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, bem como das demais normas e entendimentos emanadas por tal órgão. 

p. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades aos serviços acordados com o 

CONTRATANTE SESI/PR.  
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q. Disponibilizar ao CONTRATANTE SESI/PR as informações sobre os usuários titulares e seus dependentes; 

r. Permitir auditoria da realização dos procedimentos realizados pelos prestadores de serviços. As auditorias 

poderão contemplar: 

 Exame clínico inicial e/ou final, com prévia autorização por parte do paciente/usuário do Cartão Sesi 

Viva+. O exame clínico poderá ser realizado por dentista próprio, contratado ou credenciado do 

CONTRATANTE SESI/PR, designado para esta função. 

 Levantamento de informações a respeito de todo o tratamento realizado ou a ser realizado ao paciente 

/ usuário do Cartão Sesi Viva+, sejam essas informações disponibilizadas eletronicamente ou de modo 

físico, sendo esse último pela coleta e cópia de informações do prontuário clínico. 

 Levantamento de exames complementares do paciente / usuário do Cartão Sesi Viva+, disponibilizados 

eletronicamente ou de modo físico, sendo esse último pela coleta e cópia de informações do prontuário 

clínico. Por exames complementares, entende-se: 

o Imagens de radiografias intrabucais (periapicais, interproximais e/ou oclusais); 

o Imagens de radiografias extrabucais (panorâmica, telerradiografia e/ou punho/mão); 

o Imagens de tomografia computadorizada de acordo com o tratamento; 

o Outros tipos de exames de imagem que forem necessários para o tratamento; 

o Laudos de exames de imagem; 

o Laudos de exames laboratoriais, no caso de exames de citologia ou anatomopatológico; 

o Exames laboratoriais, no caso de exames de sangue (hemograma, coagulograma, KPTT, TAP, 

glicemia, hemoglobina glicada, ureia, creatinina, TGO, TGP); 

o Laudos de eletrocardiograma; 

 

s. Será de responsabilidade do prestador de serviço, independente da forma de contratação entre ele e a 

CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, pela segurança das informações e 

confirmação do usuário que está sendo atendido, ou seja, ele deverá identificar o usuário por meio do Cartão 

Sesi Viva+ e documento de identificação. 

t. Não poderá utilizar ou divulgar informações dos usuários do Cartão Sesi Viva+ ou das empresas clientes, 

excetuando-se aquelas necessárias para Troca de Informação de Saúde Suplementar determinada pela ANS; 

u. Todas as informações sobre os usuários do Cartão Sesi Viva+ serão de propriedade do CONTRATANTE 

SESI/PR, de forma que, em caso de extinção do contrato, independente das causas, o CONTRATANTE 

SESI/PR deverá receber da CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS todos os arquivos 

com todas as orientações e rotinas para replicar em outro ambiente. 

 O uso dessas informações será para o CONTRATANTE SESI/PR conhecer o perfil geral dos 

trabalhadores, para influenciar na mudança de hábito e estilo de vida, visando a melhoria da qualidade 

de vida e a promoção da saúde do trabalhador. As informações dos trabalhadores não serão analisadas 

isolada e individualmente. 

 

v. Disponibilizar ferramentas tecnológicas para atendimento ao usuário:  
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 Módulo de Gestão de Atendimento a Clientes (ferramenta e central telefônica típicas de SAC): Destinado 

à operacionalização dos serviços de atendimento (perfil “Atendimento”) aos usuários, que opere com 

transparência operacional em tempo real, e tenha as funcionalidades mínimas (perfil “Atendimento”), 

que deverá ser disponibilizado para acompanhamento da operação.  

 Sistema de Telefonia: A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS deverá 

apresentar estrutura de sistema de telefonia que permita a gestão de uma central de atendimentos com 

grande volume de ligações ativas e receptivas, demonstrando plataforma de tecnologia que faça todo o 

controle e integração com o sistema de telefonia, organizando fluxos, automatizando atendimentos, 

gravando e registrando atendimentos, controlando filas e gerando informações gerenciais para o 

controle da demanda de ligações. 

 

I.III- Serviço Social da Indústria – SESI – Departamento Regional do Paraná: 

 

a. Planejar campanhas estratégicas para a indústria, envolvendo a CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES, 

credenciados e regras específicas de negócio; 

b. Definir as diretrizes gerais do Cartão Sesi Viva+; 

c. Submeter à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES novos projetos e usos do cartão Sesi Viva+, 

participando do desenvolvimento e validação das novas funcionalidades; 

d. Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES possa 

cumprir o que estabelece o Edital, Termo de Referência e Contrato.  

e. Fornecer lista completa contendo os dados conforme planilha de inclusão de dados, recebida da empresa 

cliente, para que a CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES possa incluir os usuários do Cartão Sesi Viva+ 

em seu sistema; 

f. Atestar a execução dos serviços.  

g. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital, Termo de Referência e do 

Contrato.  

h. Notificar a CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, e/ou 

demais irregularidades constatadas na execução dos serviços previstos no Edital e Contrato e/ou nos materiais 

fornecidos, a fim de serem tomadas as providências cabíveis para a correção do que for notificado.  

i. Manter sigilo das informações relativas à utilização dos cartões por parte dos usuários do Cartão Sesi Viva+, 

assim como da empresa cliente. 

j. Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS 

ODONTOLÓGICOS possa cumprir o que estabelece o Edital, Termo de Referência e Contrato.  

k. Fornecer lista completa contendo os dados conforme planilha de inclusão de dados (ANEXO VI), recebida da 

empresa cliente, para que a CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS possa incluir os 

usuários do Cartão Sesi Viva+ em seu sistema (item 15), caso não haja integração entre os sistemas; 

l. Atestar a execução dos serviços da CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS. 
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m. Promover o pagamento pela prestação do serviço da CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS 

ODONTOLÓGICOS conforme a execução, na dependência da apresentação da Nota Fiscal de Serviços.  

n. Notificar a CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, por escrito, sobre as imperfeições, 

falhas, e/ou demais irregularidades constatadas na execução dos serviços previstos no Edital e Contrato e/ou 

nos materiais fornecidos, a fim de serem tomadas as providências cabíveis para a correção do que for 

notificado. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

Para a realização das atividades, os Participes se comprometem, no prazo máximo de 

30(trinta) dias, elaborar o Plano de Trabalho que definirá detalhadamente as contribuições e responsabilidades de 

cada um dos parceiros. 

  

CLÁUSULA QUINTA: VIGÊNCIA                            

O presente instrumento tem duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, se assim for de interesse de todas as partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DISPOSIÇÕES GERAIS    

I- O presente contrato, além de seu conteúdo específico, reger-se-á pelas disposições 

legais existentes, apropriadas à natureza jurídica do ora pactuado; 

II- As partes obrigam-se a dar mútuo destaque, as atividades objeto deste contrato, 

sempre que elas se referirem; 

 

III- Para a dirimência de qualquer dúvida acaso verificada na execução do presente 

instrumento, as partes contratantes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - PR, 

com expressa e bilateral renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 

 

E, por estarem assim justos e acordados com as condições e cláusulas estabelecidas, os 

partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente Instrumento, o qual lido e achado 

conforme, foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que vão assinadas pelos partícipes e 

duas testemunhas abaixo nomeadas e identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em juízo ou 

fora dele. 

Curitiba, XX de XXXXX de 2019. 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

Superintendente do SESI/PR 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX 
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XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

 

Testemunhas: 

 

Nome:  

CPF:  

 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO XV 

MODELO DE PLANILHA DE INCLUSÃO DE DADOS 

 

E
M

P
R

E
S

A
  

C
N

P
J
  

D
IR

E
T

Ó
R

IO
 E

X
P

O
R

T
A

Ç
Ã

O
  

C
O

N
J
U

G
E

F
IL

H
O

S
 A

T
E

 2
1
 A

N
O

S

M
A

T
R

IC
U

L
A

N
O

M
E

R
G

C
N

S
C

P
F

S
E

X
O

D
A

T
A

 D
E

 

N
A

S
C

IM
E

N
T

O
N

O
M

E
 D

A
 M

Ã
E

T
E

L
E

F
O

N
E

 

C
E

L
U

L
A

R
T

E
L

E
F

O
N

E
 F

IX
O

E
M

A
IL

T
IP

O
 d

e
 

U
S

U
Á

R
IO

P
A

R
E

N
T

E
S

C
O

C
P

F
 D

O
 

T
IT

U
L

A
R

L
IM

IT
E

 D
E

 

U
T

IL
IZ

A
Ç

Ã
O

B
E

N
E

F
IC

IO
S

M
O

D
A

L
ID

A
D

E
 

O
D

O
N

T
O

L
O

G
IA

C
:\

C
LI

Q
U

E 
A

Q
U

I,
P

A
R

A
 

EX
P

O
R

TA
R

 A
R

Q
U

IV
O

 .c
sv



 

 

 
 

 
Processo nº 17735/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0115/2019 
 

 

 
N.J.S 

CPL 

 

 

105 / 123 

ANEXO XVI 

INDICADORES PARA GESTÃO ODONTOLÓGICA 
 
 

1. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

1.1. Este indicador serve para monitorar os atendimentos aos usuários do Cartão Sesi Viva+ pelos prestadores 

de serviços odontológicos disponibilizados pela CONTRATADA.  

1.2. Deverão ser contempladas as seguintes informações: 

1.2.1. Usuários atendidos – geral  

1.2.2. Usuários atendidos – por município 

1.2.3. Usuários atendidos – por prestador de serviço 

1.2.4. Usuários atendidos – por modalidade 

1.2.5. Usuários titulares atendidos e dependentes atendidos 

1.2.6. Usuários atendidos por período (dia / semana / mês) 

1.2.7. Usuários atendidos – por idade 

1.2.8. Usuários atendidos – por empresa cliente 

 

 

2. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

2.1. Este indicador serve para medir os tratamentos e/ou procedimentos pelos quais os usuariso do Cartão 

Sesi Viva+ foram submetidos.  

2.2. O indicador deverá constar código e nome do procedimento: 

2.2.1. Procedimentos realizados e executados 

2.2.2. Procedimentos autorizados e não realizados 

2.2.3. Procedimentos glosados 

2.2.4. Procedimentos glosados por tipo de glosa (motivo) 

2.2.5. Procedimentos cancelados 

2.2.6. Procedimentos por especialidade 

 

 

3. GUIAS DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO (GTO) 

3.1. Este indicador serve para monitorar as GTOs geradas pelo sistema 

3.2. As GTOs são separadas por situação:  

a) Aguardando aprovação financeira 

b) Aguardando definição financeira 

c) Aguardando documentação final 

d) Aguardando documentação inicial 

e) Aguardando informação complementar 

f) Aguardando validação cadastral 
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g) Auditoria final 

h) Auditoria inicial 

i) Cancelada 

j) Consolidada 

k) Em tratamento 

l) Expirada 

m) Senha liberada 

3.3. As informações e relatórios deverão ser disponibilizados de acordo com: 

3.3.1. Quantidade de GTOs por situação 

3.3.2. Quantidade de GTOs por situação e data  

 

 

4. EMPRESA CLIENTE (INDUSTRIA) 

4.1. Este indicador serve para monitorar as empresas que constam no sistema da Operadora de Planos 

Odontológicos; 

4.2. Nos relatórios, deverão constar: 

a) Código do Cliente 

b) Nome 

c) CNPJ 

d) Inscrição Estadual 

e) Endereço 

f) Complemento do endereço 

g) Bairro 

h) Cidade 

i) UF 

j) CEP 

k) Status atual 

l) Data de atualização do último status 

m) Nome do contato 

n) E-mail do contato 

o) Telefone do contato 

p) Data de cadastro 

 

 

5. PRESTADORES DE SERVICOS  

5.1. Esse indicador serve para monitorar os prestadores de serviços (credenciados, contratados, próprios) da 

Operadora de Planos Odontológicos; 

5.2. Nos relatórios, deverão constar: 

a) Tipo de prestador de serviço - credenciado, contratado ou próprio 
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b) Personalidade jurídica – Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ) 

c) Nome completo ou Razão Social 

d) Nome do consultório ou Nome fantasia 

e) CPF ou CNPJ 

f) Endereço completo (logradouro, número, complemento, bairro, município, UF, CEP) 

g) Status atual – ativo, inativo, bloqueado 

h) Data de atualização do último status 

i) Nome do contato 

j) E-mail do contato 

k) Telefone do contato 

l) Data de cadastro 

 

 

6. TRANSACAO 

6.1. Este indicador aponta sobre a realização dos propcedimentos nos prestadores de serviços 

6.2. Deverão constar as seguintes informações: 

6.2.1. Modalidade – 1 (com coparticipação) ou 2 (sem coparticipação) 

6.2.2. Quando Modalidade 1 (com coparticipação) 

a) Procedimentos lançados 

b) Data da transação 

c) Valor total da transação 

d) Total de parcelas 

e) Número da parcela 

f) Data da parcela 

g) Valor da parcela 

h) Número Sequencial Único (NSU) - número gerado pela autorização da máquina de cartões 

i) Código da empresa cliente 

j) Número do cartão do usuário (oito últimos números) 

k) CPF do titular 

l) Código do Titular ou Dependente 

m) Código do estabelecimento credenciado 

n) Situação da transação – não concluída (cartão bloqueado, inativo, cancelado, sem saldo) ou 

concluída 

6.2.3. Quando Modalidade 2 (sem coparticipação) 

a) Procedimentos lançados 

b) Data da transação 

c) Número do cartão do usuário (oito últimos números) 

d) CPF do titular 
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e) Código do Titular ou Dependente 

f) Código do estabelecimento credenciado 

g) Situação da transação – não concluída (cartão bloqueado, inativo, cancelado) ou concluída 

 

 

7. REQUISITOS MÍNIMOS 

7.1. Os indicadores deverão ser disponibilizados para consulta por data inicial e final 

7.2. Nos relatórios em que constem os nomes dos usuários, deverá constar o CPF do usuário correspondente, 

o nome do empregador (empresa cliente) e o CNPJ respectivo; 

7.3. A CONTRATADA deve disponibilizar indicadores para o acompanhamento da gestão do negócio a 

CONTRATANTE por meio de relatórios e dashboards através de meio sistêmico, com a periodicidade 

diária, semanal, mensal, semestral e/ou anual – conforme a necessidade da CONTRATANTE; 

7.4. Os dados que serão trocados entre o Sesi, a CONTRATADA e a Operadora de Cartões, tanto em 

transações síncronas como assíncronas. Quando da implantação dos cartões, serão especificados em 

conjunto com a CONTRATADA todos os detalhes dos dados 
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ANEXO XVII 

POC (PROVA DE CONCEITO) 
 
 

Este será o roteiro utilizado para avaliação do Sistema e Integração Webservice apresentado pela empresa 

classificada em 1º (primeiro) lugar neste processo licitatório. 

A empresa classificada em 1º (primeiro) lugar deverá apresentar, nesta Prova de Conceito, as funcionalidades 

indicadas pela CONTRATANTE no ato da convocação, adaptando toda a funcionalidade atual utilizando os 

recursos funcionais listados nos itens 15 e 16 do edital nº 2.0115/2019, assim sendo: 

 

I. REQUISITOS FUNCIONAIS 

Código 
 

Requisitos 
 

Critério 
 

01 
Funcionalidades Gerais 

Indispensável 

01.1 

Relatórios que apresentem no mínimo os seguintes 
indicadores: Quantidade de Agentes Logados, Total de 
Chamadas, Total Atendidas, Total Abandonadas, 
Abandonadas Dentro do Nível de Serviço, ≤ 5% de Abandono, 
Atendidas Dentro do Nível de serviço , 99% Nível de Serviço, 
Tempo Falado Total Sem Fila, Tempo Falado Total com Fila, 
Tempo Médio Falado Sem Fila, Tempo Médio Falado com 
Fila, Tempo Total em Espera para Abandonar, Média de 
Tempo para Abandono, Tempo Máximo de Abandono, 
Chamadas Abaixo de 10 segundos, Tempo Logado, Tempo 
Total Aguardando Chamada, Tempo Médio de Fila Sem 
Abandono, Tempo Pausado, Tempo Disponível, % 
Ociosidade, % Tempo Aguardando Chamada, relatórios de 
pausas por agente e por tipo, contendo os filtros por período 
de data. 

Indispensável 

01.2 
Relatório de atendimentos por período, grupo, subgrupo, 
status do atendimento e grau de risco do paciente; Indispensável 

01.3 
Relatório de usuários por programa, grupo e subgrupo; 

Indispensável 

01.4 

Relatório com o acompanhamento das respostas dos 
questionários e resultados de exame por período, 
demonstrando inclusive os parâmetros de normalidade para 

cada resposta no período informado; 

Indispensável 

01.5 

Relatório demonstrando a evolução dos pacientes nos graus 
de risco, apresentando os pacientes que tiveram alteração de 
grau de risco dentro de um determinado período; 

Indispensável 

01.6 
Relatório com quantidade de atendimentos por tipo de 
finalização; Indispensável 

01.7 
Relatório dos modelos de documentos preenchidos com as 
respostas dadas durante a ligação telefônica; Indispensável 
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01.8 
Relatório de atendimentos programados/agendados. 

Indispensável 

 

 

 

II. REQUISITOS TÉCNICOS 

Código  Requisitos Critério 
Atend

e 
Não atende 

01 

Na POC a empresa ganhadora irá criar o registro 

de um atendimento na ferramenta com até 10 

campos contendo dados do usuário e do 

atendimento, esse deverá disponibilizar um 

WEBSERVICE SOAP (WSDL/XML) ou REST API 

(SWAGGER/JSON) contendo parâmetros capaz 

de paginar em lotes o fluxo de informação, que 

será consumido pela CONTRATANTE. 

Indispensável   

02 

Na POC a empresa ganhadora demonstrará que 

pode incluir uma chamada a um WEBSERVICE 

SOAP (WSDL) ou REST API 

(SWAGGER/JSON)  para verificar se o usuário 

está ativo. Para essa POC a CONTRATANTE 

disponibilizará esse serviço (Consulta a uma base 

teste). 

Indispensável   
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ANEXO XVIII  
 

Minuta do CONTRATO DE COMODATO PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS 
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DENTRO DAS UNIDADES SESI/PR 

 
CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE 

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANA E A 

(OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS) 

 

 

Pelo presente Contrato de Comodato, de um lado como COMODANTE, 

o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA– SESI, Departamento Regional do Paraná, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.802.018/0001-03, com sede na Avenida Cândido de Abreu, nº 200 e, de 

outro, como COMODATÁRIO, a OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, pessoa jurídica de direito público, 

inscrito no CNPJ/MF sob nº XXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXX XXXXXXXXXXXXX nº XXXX, bairro 

XXXXXXXXXX, município de XXXXXXXXXXX, estado de XXXXXXXXX, por seus representantes legais ao final 

assinados, têm justo e acordado o adiante exposto em cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: FORMA 

O presente ajuste foi devidamente autorizado e aprovado pelo Conselho Regional do 

Sesi-PR, atendendo as formalidades administrativas e regulamentares exigidas, revestindo-se das características 

legais existentes. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

O COMODANTE, sendo legítimo proprietário do imóvel objeto da matrícula nº 

XXXXXXXX do Registro de Imóveis de XXXXXXXXXX, situado à XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, nº XXX, bairro 

XXXXXXX, município de XXXXXXXXXXX, estado do Paraná, resolve ceder em comodato ao segundo qualificado 

uma área de XXXXXXXXXX m² (XXXXXXXXXXXXX) correspondente ao consultório odontológico instalado na 

respectiva Unidade Sesi/PR, assim como os bens móveis descrito no ANEXO A, parte integrante deste instrumento. 

 

Parágrafo único: os bens móveis especificados no ANEXO A fazem parte do 

consultório odontológico. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: NATUREZA JURÍDICA 

O presente Comodato reveste-se das características legais existentes, especialmente 

as da gratuidade, fixação de prazo, transferência de posse do objeto contratual, com reserva de domínio ao 

COMODANTE, dada a natureza infungível do bem comodato. 

 

Parágrafo único: Desta forma, os riscos do objeto do Comodato ficam sob a 

responsabilidade do COMODATÁRIO, que por eles responde de todo, salvo na hipótese de força maior ou caso 

fortuito. 

 

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO 

O presente instrumento terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, havendo interesse das partes, mediante termo aditivo e aprovação 

do Conselho Regional do Sesi-PR. 
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Parágrafo único: O COMODANTE, a qualquer momento, poderá pedir a 

desocupação do imóvel comodatado, bastando, para tanto, a simples notificação, por escrito, no prazo mínimo de 

60 (sessenta) dias. 

 

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO 

a) Guardar e conservar os bens cedidos; 

b) Responsabilizar-se pela limpeza dos ambientes frutos deste contrato de comodato, bem como limpeza e desinfecção 

dos equipamentos tanto quanto se fizerem necessários para o atendimento aos usuários; 

c) Responder pelos gastos inerentes à manutenção do espaço físico cedido em comodato tais como: água/esgoto, luz, 

taxas, limpeza, vigilância e manutenção; 

d) Proporcional à área ocupada, seguro do imóvel; 

e) Assumir e responder pelos riscos contratuais, salvo força maior ou caso fortuito; 

f) Responder pela mora do atraso na restituição do objeto, incorrendo, na hipótese, em débito de natureza locatícia; 

g) Reparar o COMODANTE, imediatamente, por quaisquer danos causados pela utilização do bem ou pela atividade 

desenvolvida pelo COMODATÁRIO, inclusive por seus contratados, credenciados ou funcionários; 

h) Responder pelos encargos trabalhistas por aqueles contratados sob sua responsabilidade; 

i) Abrir mão, em favor do COMODANTE, no espaço cedido a título de comodato, de todos os melhoramentos e 

benfeitorias, incorporando-os ao objeto, sem direito a reembolso ou indenização; 

 

Parágrafo único: A inobservância das obrigações referidas, além de acarretar as 

consequências previstas, obriga ao COMODATÁRIO às perdas e danos decorrentes. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO GESTOR 

Fica, neste ato, designado para atuar na condição de gestor do presente Contrato de 

Comodato, (NOME DO GERENTE DA UNIDADE SESI), tornando-se responsável pelo acompanhamento e 

execução deste instrumento. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

I- O COMODATÁRIO assumirá integral responsabilidade pelos danos que 

causar ao COMODANTE ou terceiros, por si ou seus prepostos, no cumprimento do ora contratado, isentando o 

COMODANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 

II- Ao COMODATÁRIO é possível subcomodatar o espaço a terceiros. 

III- É vedada, no todo ou em parte, a transferência de titularidade do comodato 

ora ajustado, sendo facultado ao COMODANTE, a qualquer tempo, supervisionar e inspecionar a utilização e a 

manutenção do bem objeto da presente avença. 

IV- Para dirimir qualquer dúvida acaso verificada na execução do presente 

instrumento, as partes contratantes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana da Curitiba- Paraná, 

com expressa e bilateral renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 

 

E por assim haverem livremente acordado, as partes assinam o presente em três vias 

de igual teor, para um só efeito, juntamente com duas testemunhas. 
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Curitiba, XX de XXXXXXXXXXXX de 2019. 

 

 

 SESI/PR OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS 

 COMODANTE COMODATÁRIA 

 

TESTEMUNHA 

 

 

Nome: _____________________   Nome: _____________________ 

CPF:_______________________   CPF:_______________________ 

 

  



 

 

 
 

 
Processo nº 17735/2019 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0115/2019 
 

 

 
N.J.S 

CPL 

 

 

114 / 123 

ANEXO A 

ANEXO AO CONTRATO DE COMODATO 

 

Comodato nº : __________/___________ 

Início  : ______/_______/________ 

Término  : ______/_______/________ 

 

 

COMODANTE: SESI – Departamento Regional do Paraná – CNPJ/MF sob nº ______________ 

 

COMODATÁRIO: _____________________________ 

 

Bens móveis que fazem parte do consultório odontológico, ora comodatado: 

 

Quantidade nº Patrimônio Descrição do bem 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 SESI/PR OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS 

 COMODANTE COMODATÁRIA 

 

 

 

TESTEMUNHA 

 

 

Nome: _____________________   Nome: _____________________ 

CPF:_______________________   CPF:_______________________ 
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ANEXO XIX 
 

Minuta do CONTRATO DE COMODATO PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DAS UNIDADES MÓVEIS 
ODONTOLÓGICAS DO SESI/PR 

 
CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANA E A (OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS) 

 

Pelo presente Contrato de Comodato, de um lado como 

COMODANTE, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA– SESI, Departamento Regional do Paraná, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob nº 03.802.018/0001-03, com sede na Avenida Cândido de 

Abreu, nº 200 e, de outro, como COMODATÁRIO, a OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, pessoa 

jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº XXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXX 

XXXXXXXXXXXXX nº XXXX, bairro XXXXXXXXXX, município de XXXXXXXXXXX, estado de XXXXXXXXX, 

por seus representantes legais ao final assinados, têm justo e acordado o adiante exposto em cláusulas e 

condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: FORMA 

O presente ajuste foi devidamente autorizado e aprovado pelo Conselho 

Regional do Sesi-PR, atendendo as formalidades administrativas e regulamentares exigidas, revestindo-se das 

características legais existentes. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

O COMODANTE, sendo legítimo proprietário dos bens abaixo relacionados, 

resolve ceder em comodato ao segundo qualificado, um veículo da marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 

415-CDI, placa XXX-XXXX, chassis XXXXXXXXXXXXX, com adaptação para consultório odontológico, aqui 

designado como “Unidade Móvel Odontológica – UMO”, assim como os bens móveis nela instalados descritos 

no ANEXO B: 

 

Parágrafo único: os bens móveis constantes do ANEXO B fazem parte da 

Unidade Móvel Odontológica. 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: NATUREZA JURÍDICA 

O presente Comodato reveste-se das características legais existentes, 

especialmente as da gratuidade, fixação de prazo, transferência de posse do objeto contratual, com reserva de 

domínio ao COMODANTE, dada a natureza infungível do bem comodato. 

 

Parágrafo único: Desta forma, os riscos do objeto do Comodato ficam sob a 

responsabilidade do COMODATÁRIO, que por eles responde de todo, salvo na hipótese de força maior ou 

caso fortuito. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO 

O presente instrumento terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, havendo interesse das partes, mediante termo aditivo e 

aprovação do Conselho Regional do Sesi-PR. 
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Parágrafo único: O COMODANTE, a qualquer momento, poderá pedir a 

desocupação do imóvel comodatado, bastando, para tanto, a simples notificação, por escrito, no prazo mínimo 

de 60 (sessenta) dias. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO 

j) Guardar e conservar os bens cedidos; 

k) Responsabilizar-se pela limpeza dos bens frutos deste contrato de comodato, bem como limpeza e desinfecção 

dos equipamentos tanto quanto se fizerem necessários para o atendimento aos usuários; 

l) Responder pelos gastos inerentes ao uso e à manutenção preventiva e/ou corretiva do veículo cedido em 

comodato tais como: combustíveis, substituição de fluídos, substituição de peças, reparação de peças ou 

partes internas e externas; 

m) Responder pelos gastos inerentes ao uso e à manutenção preventiva e/ou corretiva dos bens e equipamentos 

do consultório odontológico, assim como os equipamentos necessários ao seu funcionamento; 

n) Seguro total, proporcional ao período deste contrato; 

o) Impostos e taxas, proporcionais ao período deste contrato; 

p) Assumir e responder pelos riscos contratuais, salvo força maior ou caso fortuito; 

q) Responder pela mora do atraso na restituição do objeto, incorrendo, na hipótese, em débito de natureza 

locatícia; 

r) Reparar o COMODANTE, imediatamente, por quaisquer danos causados pela utilização do bem ou pela 

atividade desenvolvida pelo COMODATÁRIO, inclusive por seus contratados, credenciados ou funcionários; 

s) Responder pelos encargos trabalhistas por aqueles contratados sob sua responsabilidade; 

t) Abrir mão, em favor do COMODANTE, ao veículo cedido a título de comodato, de todos os melhoramentos e 

benfeitorias, incorporando-os ao objeto, sem direito a reembolso ou indenização; 

 

Parágrafo único: A inobservância das obrigações referidas, além de acarretar 

as consequências previstas, obriga ao COMODATÁRIO às perdas e danos decorrentes. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO GESTOR 

Fica, neste ato, designado para atuar na condição de gestor do presente 

Contrato de Comodato, (NOME DO GERENTE DA UNIDADE SESI), tornando-se responsável pelo 

acompanhamento e execução deste instrumento. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

I- O COMODATÁRIO assumirá integral responsabilidade pelos danos 

que causar ao COMODANTE ou terceiros, por si ou seus prepostos, no cumprimento do ora contratado, 

isentando o COMODANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo; 

II- Ao COMODATÁRIO é possível subcomodatar o espaço a terceiros; 

III- É vedada, no todo ou em parte, a transferência de titularidade do 

comodato ora ajustado, sendo facultado ao COMODANTE, a qualquer tempo, supervisionar e inspecionar a 

utilização e a manutenção do bem objeto da presente avença; 

IV- É vedada à CONTRATADA a alteração das características externas ou 

internas do veículo cedido em comodato, salvo por solicitação ou autorização expressa da CONTRATANTE; 

V- É facultada ao COMODATÁRIO a contratação de empresa 

especializada em vistoria veicular ou afins, com a finalidade de se atestar o estado das Unidades Móveis 

Odontológicas da COMODANTE. Os custos desta vistoria serão de responsabilidade do COMODATÁRIO. 
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VI- Para dirimir qualquer dúvida acaso verificada na execução do presente 

instrumento, as partes contratantes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana da Curitiba- 

Paraná, com expressa e bilateral renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 

 

E por assim haverem livremente acordado, as partes assinam o presente em três 

vias de igual teor, para um só efeito, juntamente com duas testemunhas. 

 

 

Curitiba, XX de XXXXXXXXXXXX de 2019. 

 

 

 

 

 

 SESI/PR OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS 

 COMODANTE COMODATÁRIA 

 

 

 

TESTEMUNHA 

 

 

Nome: _____________________   Nome: _____________________ 

CPF:_______________________   CPF:_______________________ 
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ANEXO B 

ANEXO AO CONTRATO DE COMODATO 

 

Comodato nº : __________/___________ 

Início  : ______/_______/________ 

Término  : ______/_______/________ 

 

 

COMODANTE: SESI – Departamento Regional do Paraná – CNPJ/MF sob nº ______________ 

 

COMODATÁRIO: _____________________________ 

 

Unidade Móvel Odontológica: (marca, modelo, ano, placa, chassis) 

 

Bens móveis que fazem parte da Unidade Móvel Odontológica, ora comodatada: 

 

Quantidade nº Patrimônio Descrição do bem 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 SESI/PR OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS 

 COMODANTE COMODATÁRIA 

 

 

 

TESTEMUNHA 

 

 

Nome: _____________________   Nome: _____________________ 

CPF:_______________________   CPF:_______________________ 
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ANEXO XX 
 

FLUXO OPERACIONAL RESUMIDO – ASSINATURA DO CONTRATO QUADRIPARTITE e CADASTRO DOS 

USUÁRIOS 
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ANEXO XXI 
 

FLUXO OPERACIONAL RESUMIDO – UTILIZAÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO – MODALIDADE 1 (COM 
COPARTICIPAÇÃO) 
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ANEXO XXII 
 

FLUXO OPERACIONAL RESUMIDO – UTILIZAÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO – MODALIDADE 2 (SEM 
COPARTICIPAÇÃO) 
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ANEXO XXIII 
 

FLUXO FINANCEIRO RESUMIDO – PAGAMENTO MENSALIDADES – MODALIDADES 1 e 2 
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ANEXO XXIV 
 

FLUXO FINANCEIRO RESUMIDO – PAGAMENTO COPARTICIPAÇÃO – MODALIDADES 2 (Continuação 
Anexo XXI) 

 
 

 


