
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO  

 
 
REFERENTE: CREDENCIAMENTO Nº 002/2018 – COMPEL  

 
 
OBJETO: Contratação de Pessoas Jurídicas para atuarem como Operadora/Administradora e / ou, de Plano 

de Assistência Médica, na modalidade coletivo empresarial, devidamente registrada na Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS, objetivando a prestação de assistência médica ambulatorial e hospitalar, com 

obstetrícia na modalidade de pré-pagamento, com padrão de enfermaria e apartamento, centro de terapia 

intensiva, ou similar, sem cobertura para internações domiciliares, para tratamento das doenças listadas na 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização 

Mundial de Saúde, com limitação expressa das coberturas previstas no Rol de Procedimentos vigentes, 

divulgado pela ANS, aos servidores da Prefeitura Municipal de Camaçari, ativos, bem como, ocupantes de 

vínculos temporários, aposentados e seus dependentes legais, com cobertura dentro da área geográfica de 

abrangência no Estado da Bahia, com garantia de atendimento de urgência e emergência em e / ou, todo 

território nacional. 

 

 

O questionamento foi submetido à Secretaria de Administração que respondeu conforme a 

seguir:  

 

1. Da proposta comercial no item 8.1.1. 

Resposta; É necessária a proposta de Preços das Operadoras E OU, para que os 

Servidores tenham a livre escolhas entre as empresas de Planos de Saúde 

cadastradas no Credenciamento nº002/2018, sendo que a decisão não é pelo menor 

preço. 

2. O objeto (item III do Edital) com cobertura dentro da área geográfica de abrangência e no 

Estado da Bahia, com garantia de atendimento de urgência e emergência em todo território 

nacional.  

Resposta; E OU operadoras com Registro na ANS para Grupos de Municípios, desde 

que o atendimento de U/E seja em todo território nacional. 

3. O Reembolso nos casos de urgência e emergência deve seguir o que dispõe a Lei e normas 

da ANS. 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



Resposta; Deve seguir o que dispõe a Lei RN 259 art.9 e descumprimento do art.4º, 5º 

e 6º. Lei. 9656/98. 

4. Exigência (no Item 4 do Edital) 20 mil vidas. 

Resposta; É objeto de análise, sendo que, foi acatada parcialmente, conforme mudança no 
Edital/TR. 

5. Exigência no Item 6 do Termo de Referencia. 

Resposta; É objeto de análise, sendo que, foi acatada parcialmente, conforme mudança no 
Edital/TR. 

6. Exigência no Item 4.2 do Termo de Referencia. 

Resposta; É objeto de análise, sendo que, foi acatada parcialmente, conforme mudança no 
Edital/TR. 

 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Ana Carla Costa Paim 
COMPEL 


