
 
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. Garantia de atendimento de U/E em todo território nacional (Objeto do Termo de 
Referência); 

2. Reembolso em casos de U/E de forma diversa da prevista em lei, a qual autoriza somente 
quando não for possível a utilização dos serviços próprios ou contratualizados, dentro da 
área geográfica de abrangência e atuação do plano; 

3. Na descrição dos serviços ofertados no Termo de Referência (4.6), consta a prestação de 
assistência farmacêutica, no entanto a disponibilização de medicamentos não ocorre de 
forma indiscriminada, pois nem toda e qualquer medicação possui cobertura no Rol da ANS. 
Assim, a assistência farmacêutica deve seguir rigorosamente os ditames previstos na 
legislação específica em vigor. 

4. O item 6.22 do Termo de Referência determina o fornecimento de cartão de identificação 
aos beneficiários sem custo, sem, porém, especificar que tal isenção se dará apenas para a 
primeira via, ou as demais vias em caso de vencimento da validade. Deve-se prever que em 
caso de perda/roubo, haverá a cobrança. 

 

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTO 1 e 2:  
 
O credenciamento é um conjunto de procedimentos por meio dos quais a Administração credencia, mediante 
chamamento público, todos os prestadores aptos e interessados em realizar determinados serviços, quando o 
interesse público for melhor atendido com a contratação do maior numero possível de prestadores simultâneos. 
Diante do exposto, o edital, em seu objeto, amplia a participação de todos "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". 
 
Ademais, o subitem 4.6 trata as modalidades mínimas dos planos exigidas, especificando inclusive, a área de 
cobertura mínima que poderá ser aceita: 

 
4.6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS 
 
4.6.1. Modalidades dos serviços 
 
4.6.1.1. Plano básico para beneficiários titular e dependentes: A 
Operadora/Administradora e / ou, de Planos de Saúde de assistência médica deverá 
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oferecer planos de assistência médica, objetivando a prestação de serviços de 
assistência médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica, nutricional, 
farmacêutica e internação, compreendendo partos e tratamentos realizados 
exclusivamente no País, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, para 
tratamento das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 
limitados ao Rol de Procedimentos da ANS, com cobertura mínima no Município de 
Camaçari e/ou em todo território nacional para atendimentos eletivos e com 
garantia de atendimento de urgência e emergência. 
 
4.6.1.2. Plano especial: A Operadora/Administradora e / ou, deverá apresentar 
proposta optativa que contemple todas as coberturas dos planos básicos (para 
titulares/dependentes), porém com internação hospitalar em apartamento individual 
com banheiro privativo, cuja diferença de valores em relação ao plano básico será 
descontada integralmente dos servidores e repassada à Operadora/Administradora e / 
ou pelo Município. 

 
4.6.1.3. A Operadora/Administradora e /ou, poderá apresentar planos com cobertura 
superior à dos planos especificados nos subitens anteriores, tanto em rede 
credenciada como em procedimentos de reembolso, cuja diferença de valores em 
relação ao plano básico será descontada integralmente dos servidores e repassada à 
operadora/administradora e / ou, pelo Município. 
 
4.6.2. Os planos deverão ser oferecidos nas modalidades sem coparticipação. 

 
 
 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 3: Conforme consta no objeto do edita, "com limitação expressa das 
coberturas previstas no Rol de Procedimentos vigentes, divulgado pela ANS" 

 
 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 4: Conforme consta no subitem 4.5.2 do edital o beneficiário assumirá o 
custo do cartão de identificação apenas em caso de extravio ou em situações de roubo, furto, incêndio ou 
enchente que não forem devidamente comprovadas. 
 

"4.5.2. Em caso de extravio da carteira de identificação, exceto por roubo, furto, 
incêndio ou enchente, devidamente comprovados, o custo da emissão de nova 
carteira, quando houver, será assumido integralmente pelo beneficiário junto à 
Operadora/Administradora". 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Camaçari, 26/04/2018 
 
 
 
 
Ana Carla Costa Paim 
COMPEL 


