
 

 
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/PR 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ – FECOMÉRCIO/PR 

 

PROTOCOLO Nº 06/19 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 06/19 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM 
COPARTICIPAÇÃO, PARA O SESC PARANÁ, SENAC PARANÁ E FECOMÉRCIO PARANÁ 

 

Questionamentos 

 

1 - Qual nome da operadora/seguradora do contrato vigente. 

RESPOSTA:  

Unimed Curitiba 
 

2 - Valor das últimas 12 faturas pagas. 

RESPOSTA:  

   
 

3 - Índice de sinistralidade dos últimos 12 meses. 

RESPOSTA:  

 
 

 



4 - Quais os CIDs mais graves, informar idade e sexo, 

RESPOSTA:  

 

 

5 - Existem caso de Home Care, se positivo CID, sexo e idade. 

RESPOSTA: 

SESC PR -  Até o presente momento não houve utilização. 
SENAC PR - Sim. Feminino, 90 anos. A41, J18.0. 
FECOMÉRCIO PR -  Até o presente momento não houve utilização. 

 

6 - Entendemos possível a participação de empresas Administradora de Benefícios, devidamente registradas na Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em conformidade com a RN nº 196, de 14 de julho de 2009 da ANS. Lembrando 
que no caso da possível participação, a Rede Credenciada a ser apresentada será da operadora contratada pela 
administradora. Está correto o entendimento? 

RESPOSTA: 
O objeto da licitação em questão é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE, COM COPARTICIPAÇÃO, PARA O SESC PARANÁ, SENAC PARANÁ E FECOMÉRCIO PARANÁ”.  

Portanto, a participação (na condição de licitante) deverá ser da operadora que prestará o serviço, atendendo todos os 
requisitos, conforme descrito no Edital de Concorrência nº 06/19.  
Deverá, ainda, ser observado o item 4.4 do referido Edital que prevê: “A CONTRATADA não poderá subcontratar nem 
tampouco transferir o Contrato a terceiros, parcialmente, sem consentimento prévio e expresso do SESC Paraná, do 
SENAC Paraná e/ou FECOMÉRCIO Paraná. Em nenhuma hipótese será permitida a subcontratação total do 

objeto.”  

7 - Há quanto tempo o contrato está vigente?  

RESPOSTA:  
Está vigente de maio de 2014 a junho de 2019.  

8 - Favor informar a data prevista para início de vigência / implantação 

RESPOSTA: 

Início para 01/06/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 - Atualmente existem afastados na massa? Caso positivo qual a(s) Cid(s) – Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionadas à Saúde? 

RESPOSTA: 
AFASTADOS DOENÇA/ACIDENTE DE TRABALHO 

SESC PR SENAC PR FECOMERCIO 

G56 G200 M51.2 

S83.2 G35 
 M94.2 G11.2 
 M79.9 F32.2 
 C71 F31 
 M70.9 S82.0 
 C50.9 S82.3 
 M79 M75.1 
 S43.0 M78.1 
 N18.0 M54.1 
 I10 M50.1 
 S72 M53.1 
 M84 M65.9 
 F41.1 M75.1 
 F32 M54.4 
 M51.2 M16.6 
 V48.5 G40.0 
 M21.9 G11.2 
 M54.5 G56.0 
 G44 I21.0 
 G54 I26.0 
 M54.2 C24.0 
 M54.4 C50.9 
 G56 C90 
 N85.0 R55 
 M77.1 T91.3 
 I84 Z94.7 
 K60 S64.0 
 M75 S92.5 
 G51.0 

  F31.6 
  

  

    

TOTAL DE AFASTADOS   

SESC PR 31   

SENAC PR 29   

FECOMERCIO 1   

 

 



 

10 - Atualmente existem beneficiários internados, beneficiários em tratamento continuado ou em home care? Caso 
positivo qual a(s) Cid(s)?  Relacionar – Recursos Hospitalares / Custos. 

RESPOSTA: 

SESC PR -  Desconhecemos a utilização até o presente momento. 
SENAC PR - Sim. Feminino, 90 anos. A41, J18.0. (custo não informado pela operadora). 
FECOMERCIO PR-  Desconhecemos a utilização até o presente momento. 

11 - Solicitamos melhores informações (Cid´s / custos) dos 10 (dez) maiores utilizadores – plano de assistência médica. 

RESPOSTA: 

Não possuímos a informação de custos. Seguem os CID’s.  
Conforme quadro informativo constante no Item 4. 

12 - Características contratuais vigentes, ou seja, percentual de coparticipação; break-even; reajuste...  
RESPOSTA: 

SESC PR SENAC PR FECOMÉRCIO 

Coparticipação: 25% Coparticipação: 25% Coparticipação: 25% 

Break-Even: 70% Break-Even: 80% Break-Even: não informado 

Reajuste: 10,72% Reajuste: 10,72% Reajuste: 10,72% 

 

13 - Favor nos informe a Sinistralidade (Utilização X Valores pagos) dos últimos 12 meses do presente contrato? 
(Apresentar o relatório atualizado de sinistralidade) 

RESPOSTA: 

Possuímos apenas a sinistralidade do período, conforme quadro constante no Item 3. 

14 - Possui gestantes? Caso afirmativo, qual o quantitativo? 

RESPOSTA: 

SESC PR: 13 gestantes. 
SENAC PR: 23 gestantes. 
FECOMERCIO PR: nenhuma gestante. 

15 - Possui aposentados, pensionistas e demitidos? Caso afirmativo, qual o quantitativo? 

RESPOSTA: 

Não temos essa informação. 

16 - Possui agregados? Caso afirmativo, informar o grau de parentesco e o quantitativo. 

RESPOSTA: 

SESC PR: 292 pessoas entre cônjuges e filhos (destes, pais totalizam 17 pessoas). 
SENAC PR: 26 pessoas (pais, sogros e tias).  
FECOMERCIO PR: 02 filhos e 04 cônjuges. 

17 - Percentual de contribuição do beneficiário no plano de saúde (se houver)? 

RESPOSTA: 

De acordo com a faixa salarial, sendo: 20%, 40% ou 55%. 

 



18 - Existem coberturas adicionais ao rol da ANS? Caso afirmativo, favor especificar. 

RESPOSTA: 

Não temos conhecimento, informação não fornecida pela Unimed Curitiba. 

 

19 - Há ocorrência de liminares vigentes (informar a data de início da liminar e se o custo é pago pela operadora ou pelo 
cliente)? 
 
RESPOSTA: 

Não temos conhecimento. 

20 - Há tratamentos de longo prazo já iniciados ou em previsão de término nos próximos 6 meses? 

RESPOSTA: 

Não temos conhecimento, informação não fornecida pela Unimed Curitiba. 

21 - Distribuição de vidas por município.  

RESPOSTA:  

 

 



 

22 - Sobre o item 14.18, favor esclarecer se é obrigatório a apresentação de rede credenciada/própria para os municípios 
listados ou se atenderemos caso os atendimentos sejam realizados nas regiões limítrofes, região de Saúde ANS e 
através de reembolso.  

 

 

RESPOSTA: 

Sim, a operadora vencedora do certame deverá apresentar Rede Própria ou Credenciada localizada exatamente nos 
municípios listados no item 14.18 do Edital. 
 
23 - Cláusula 6.1.3.4 conforme nota técnica na ANS (em anexo) o IDSS base 2017 será recalculado, desta forma 
gostaríamos que esta cláusula fosse revista para o processo licitatório. 

RESPOSTA: 

A situação em questão será analisada pela Comissão Especial de Licitação quando do julgamento da documentação 
conforme Item 6. HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 1, que tomará as devidas providências e diligências. 
 
24 - Cláusula 4.4 este atendimento refere se a Home Care? solicitamos maiores detalhes. 

RESPOSTA: 

Sim. O atendimento deve atender a legislação vigente. 
 
25 - Cláusula 5.15 estas cirurgias estão limitadas ao Rol ANS?  

RESPOSTA: 

Sim, no mínimo. 
 
26 - Cláusula 5.38 estas cirurgias estão limitadas ao Rol ANS? 

RESPOSTA: 

Sim, no mínimo.  
                 
27 - Cláusula 10.4 o INPC será considerado caso o índice técnico esteja em 75%, caso seja superior será por calculo de 
sinistro mais inflação médica? 

RESPOSTA: 

O reajuste da Cláusula 10.4, em questão não está relacionada ao índice técnico mencionado. Eventual solicitação de 
reajuste superior ao INPC deverá ser devidamente comprovada, formalizada tecnicamente com as devidas justificativas, 
que após análise do SESC PR, SENAC PR e FECOMÉRCIO PR poderão ser aceitas ou não. 

 

 



 

28 - Cláusula 7.3 - Para estruturas próprias é possível atendermos o prazo estabelecido de 24 hrs, porem para consultas 
na rede credenciada não conseguimos atender a este prazo, isso nos desqualifica do processo? 

RESPOSTA: 

De acordo com a Cláusula 7.3, os valores referente a coparticipação e/ou mensalidades de empregados desligados não 
informados ao SESC PR, SENAC PR e FECOMÉRCIO PR por solicitação deste em 24 horas, não serão descontados em 
Rescisão de Contrato de Trabalho, ficando a cobrança de valores após esse prazo sob a responsabilidade da operadora 
contratada. 
 
29 - Para fins de cálculo atuarial do preço solicitamos a sinistralidade mês a mês dos últimos 12 meses da operadora 
atual. 

RESPOSTA: 

Conforme informado no Item 3. 
 
30 - Item 4.12 pagina 29 - Justificar por escrito toda negativa de cobertura por parte da contratada ao beneficiário e à 
contratante no prazo previsto na legislação vigente; 

A ANS determina a apresentação da negativa por escrito a partir da solicitação do beneficiário, entendemos que desta 
forma é possível atender o solicitado no edital; está correto? ou esta sendo solicitado de forma compulsória este 
documento? 

RESPOSTA: 

Trata-se de previsão contratual para atender necessidades dos colaboradores das Entidades (SESC PR, SENAC PR e 
FECOMERCIO PR). A operadora que vier ser a vencedora do certame deverá atender o referido item. 

 


