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

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA 01:  

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

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

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

presente (ANEXO XI) ”, desta forma indagamos: 

Nas localidades onde não houver rede credenciada que faça atendimento 24 horas, a operadora poderá oferecer 

reembolso integral conforme regra da ANS? 

RESPOSTA 01:  

Sim, poderá oferecer reembolso ao usuário. O valor de reembolso será de responsabilidade da Operadora de 

Planos Odontológicos, vencedora do certame. 

 

 

PERGUNTA 02:  

“...dúvida em específico é sobre as autorizações, ao qual o prestador credenciado realiza a solicitação de uma lista 

de procedimentos para serem executados no paciente. De uma forma simples dentro do fluxo, o paciente fica 

sabendo previamente o valor do tratamento, o sistema checa se ele tem saldo no cartão e solicita a senha para a 

autorização, podendo realizar parcelamentos (parcela mínima). 

a) “...caso ocorra algum bloqueio desta autorização, ou a operadora não autorize total ou parcial o tratamento, 

como ficará a integração com a operadora de cartão? Vale lembrar que a tratativa de bloqueios o paciente pode 

já não estar mais no consultório para autorizar o débito, ou ter autorizado o débito de algo que não será 

efetivamente realizado”. 

b) Caso a operadora realize primeiramente a análise técnica dos procedimentos para depois efetivamente realizar o 

débito no cartão, em que momento o paciente autorizará, visto que ele pode não mais estar no consultório do 

prestador 

RESPOSTA 02:  

a) A integração com a operadora de cartões é justamente no sentido de permitir ou não a transação. Essa 

transação é 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. 

b) 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. 

 

 

PERGUNTA 03:  

Qual a média de dependentes por titular na atual gestão? 

RESPOSTA 03:  

Atualmente o Cartão Sesi Viva+ possui, em média, 1,2 dependente para cada usuário titular. Ou seja, possui 

dependentes na razão média de 1,2:1 (sendo “dependente:titular”). 

 

Curitiba, 17 de abril de 2019. 
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