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Perguntas e Respostas II 

01 

Pergunta  
1)Além das condições exigidas no Edital, poderão ser consideradas como 

base da contratação as CONDIÇÕES GERAIS do produto “PLANO ODONTO” 

da empresa vencedora do processo, as quais não sejam contrárias ao Edital 

e que estejam devidamente registradas na ANS?  

Resposta 

 
Sim, desde que o produto desta operadora atenda o rol mínimo de procedi-

mentos estabelecidos pela ANS e todas as condições do Termo de Referên-

cia, inclusive quanto a especialidade e o quantitativo de profissionais cre-

denciados em cada uma delas. 

 

02 

Pergunta  
2) Por questões de Política Ambiental e de Sustentabilidade, por favor 

confirmar que a FTI está ciente e de acordo em receber apenas as carteiras 

virtuais? 

Resposta 

 
Conforme estabelecido no item 3.9.1 “Os beneficiários (titulares e depen-

dentes) receberão gratuitamente carteira de identificação impressa e/ou 

virtualmente fornecida pelo FORNECEDOR para utilização dos serviços co-

bertos pelo plano de saúde”.  

 

03  

Pergunta 3) 3.9.2 Em caso de extravio da carteira de identificação impressa, roubo, 

furto, incêndio ou enchente, o custo da emissão de nova carteira será 

assumido integralmente pelo beneficiário. PERGUNTA: O PARQUE 

TECNOLÓGICO ITAIPU está ciente e de acordo que a cobrança referente a 

carteira de identificação, caso este opte pelo envio da carteira física, será 

cobrado diretamente ao PTI, que providenciará o desconto em folha de 

pagamento do beneficiário? 

Resposta 

 

Sim, o desconto será realizado pela Fundação PTI-BR diretamente na folha 

de pagamento do empregado. 
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04 

Pergunta 4) 8.1.16 Fornecer a FUNDAÇÃO PTI-BR, no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis após a Adesão do beneficiário, um Manual, um guia, um orientador 

ou outro instrumento similar, que contenha a relação dos profissionais com 

a indicação das especialidades, de clínicas, básicas e especializadas, con-

sultórios, laboratórios, etc, da FORNECEDOR ou por ela Credenciados/Re-

ferenciados, com os respectivos endereços e telefones, para cada Benefi-

ciário; PERGUNTA 03: Por questões de Política Ambiental e de Sustentabi-

lidade, o Guia/Manual de Rede Referenciada está disponível no site desta 

Seguradora para consulta, além da disponibilização de atendimento tele-

fônico 0800 e aplicativo eletrônico para acesso via celular, onde constará a 

rede atualizada. A FTI está ciente e de acordo? 

Resposta 

 

O termo de referência cita apenas a necessidade da disponibilização de “um 

Manual, um guia, um orientador ou outro instrumento similar, que contenha 

a relação dos profissionais com a indicação das especialidades, de clínicas, 

básicas e especializadas, consultórios, laboratórios etc.”. Neste caso não é 

citado o mecanismo de disponibilização, podendo ser aceito de forma virtual 

ou por meio de aplicativo eletrônico. 

05 

 

 

Pergunta 

 

5) 3.10 Dos Serviços a serem prestados pelo FORNECEDOR. PERGUNTA: 

Salientamos que as informações da Rede Credenciada estão disponíveis 

para consulta através do portal da Unimed Odonto, de acordo com as de-

terminações das RN’s 285 e 365 da ANS, conforme a opção abaixo: 

 

 

A FTI está ciente e de acordo? 
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Resposta 

 
Conforme estabelecido no Termo de Referência item 3.10.5, o Fornecedor 

deverá “fornecer a cada beneficiário titular acesso por meio de sistema ele-

trônico ou manual de orientação de todos os procedimentos inerentes à re-

alização de consultas, exames de diagnóstico, tratamentos, entre outros 

previstos na ANS, bem como relação de profissionais credenciados”. 

Se as informações estão disponíveis através de um portal, de fácil consulta 

por parte do beneficiário, entendemos que atende o item acima estabelecido 

no Termo de Referência. 

 

 

 

 

Foz do Iguaçu, 24 de maio de 2022 
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