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Perguntas e Respostas I 

01 

Pergunta  
1)Para que tenhamos a apresentação de Propostas equânimes, solicitamos 

a gentileza de informar / esclarecer:  

 

a) Operadora / Seguradora - atual;  

b) Nomenclatura - Planos vigentes;  

c) Valores dos planos - vigentes / Última fatura - mensal;  

d) Data/Mês - Início / Término de Vigência. (contrato de assistência à saúde 

- prestador atual);  

e) Número de Beneficiários inscritos - Plano Odontológico vigente; 

f) Entendemos que haverá migração compulsória dos beneficiários (novo 

contrato). Estamos corretos? Se negativo, favor especificar 

detalhadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta 

 

 

a) R: Não há necessidade de o fornecimento desta informação para a 

empresa apresentar a proposta. 

b) Plano Superior 

c) Não há necessidade de o fornecimento desta informação para a em-

presa apresentar a proposta, contudo, conforme item 3.7.4 estabelecido 

no Termo de Referência, o valor médio mensal de faturamento referente 

a mensalidade dos titulares e dependentes é de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais). 

d) Término de Vigência: mês de julho de 2022 
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e) Informação constante no item 3.7.5 do Termo de Referência 

f) O plano é por adesão, conforme consta na Descrição do Serviço “Con-

tratação de empresa especializada, operadora de planos de assistência 

odontológica, para a prestação de serviços continuados, de assistência 

suplementar à saúde por meio de rede própria e/ou credenciada, com 

abrangência nacional, na modalidade Coletivo Empresarial por adesão 

de forma optativa, englobando procedimentos de diagnóstico, urgên-

cia e emergência, radiologia, prevenção, dentística, periodontia, en-

dodontia, cirurgia e prótese aos beneficiários da Fundação Parque Tec-

nológico Itaipu – Brasil”. 

02 

Pergunta  
2) Qual é a previsão - início de vigência (contrato proveniente da referida 

licitação)? (Data / mês). 

Resposta 

 

O processo não está sendo conduzido no formato de licitação e sim cotação. 

O prazo de início dos serviços é a partir de julho de 2022. 

03  

Pergunta 3) Favor enviar o Relatório de Sinistralidade - COMPLETO / ATUALIZADO. 

(últimos 12 meses). (Prêmios, N.º de Beneficiários, etc.). Trata-se de 

informação imprescindível para composição dos prêmios. 

Resposta 

 

 

Só temos a informação de Abril 2019 a Março de 2020 – 77,10% 

 

Não temos os dados atuais. 

 

04 

Pergunta 4) Caso seja possível, solicitamos a distribuição geográfica completa dos 

beneficiários - UF/Municípios. (para o adequado estudo / dimensionamento 

de rede credenciada). 

Resposta 

 

Atualmente temos apenas 01 empregado em Marechal Candido Rondon. 

05 

 

 

Pergunta 

 

5) Favor informar o quantitativo de vidas por elegibilidade (titular, depen-

dentes, agregados, pensionistas e divorciados) que estão no contrato 

atual. 
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Resposta 

 

Informação constante no item 3.7.5 do Termo de Referência 

06 

Pergunta 

 

6) Por gentileza ratificar o entendimento de que caso a licitante não possua 

o quantitativo mínimo de prestadores credenciados nas cidades exigidas 

para as especialidades mencionadas em edital, o atendimento poderá ser 

garantido de acordo com a RN Nº 259/2011?  

 

Resposta 

 

 

A informação do quantitativo mínimo de prestadores credenciados não será 

ratificada, é uma exigência prevista no Termo de Referência e que já é 

atendida pelo Fornecedor atual. 

 

 

 

 

 

Foz do Iguaçu, 20 de maio de 2022 
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