
 

 
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 II 

 

1 - O item 5.46 determina que a CONTRATADA assegurará atendimento de urgência/emergência aos BENEFICIÁRIOS, 
inclusive aqueles que estejam fora da área de abrangência definida neste Memorial Descritivo. Questionamos: A 
cobertura do item 5.46 será somente no território nacional?  

 

RESPOSTA:  

Sim. 

 

2 - O item 14.6 estabelece que a Contratada deverá Atender às solicitações do SESC Paraná, SENAC Paraná e 
FECOMÉRCIO Paraná para visita aos BENEFICIÁRIOS internados, devendo ser realizado por um profissional de saúde 
indicado pela CONTRATADA com maior brevidade possível. Questionamos: Que tipo de visita é esta e para que 
serve?  
 
RESPOSTA:  

Esta solicitação acontecerá por ocasiões de internamentos em regiões onde não haja Unidades da FECOMERCIO PR/ 

SESC PR/SENAC PR, ou então, em situações graves de saúde em que a contratante necessite de laudos detalhados da 

situação de saúde do beneficiário para tomar alguma decisão de acordo com a política interna da contratante. 

 

3 - O item 14.16.3 estabelece que o valor para cobrança de 2º via do cartão deve constar na Planilha Proposta Comercial; 
Questionamos: Como será colocado este valor na Proposta Comercial se não há um campo específico para isto?  
 

RESPOSTA: 

Em que pese não faça parte do critério de julgamento, o valor para cobrança de 2ª via do cartão deverá ser informado na 

Proposta Comercial, em campo próprio. Ressaltamos que o valor cobrado para 2ª via deverá ser condizente com o valor 

de mercado. 

 

4 - Considerando que a Minuta de Contrato não possui campo específico para inserir as informações obrigatórias, tais 
como: N.º do Registro do Produto, Nome Comercial do Produto, Percentual de Variação por Faixa Etária, etc. 
Questionamos: Como será feito para inserir as informações exigidas pela ANS no contrato, tais como: N.º do 

Registro  do Produto, Nome Comercial do Produto, Percentual de Variação por Faixa Etária? Será feito um Termo 

Aditivo?  
 

RESPOSTA: 
Todas as informações serão devidamente registradas e formalizadas em Contrato ou outro instrumento que integrará o 

Contrato, em momento oportuno para tanto. 


