
 
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) Para que a operadora possa confirmar a suficiência de rede credenciada para atendimento do edital, é 

necessária seja infirmada a  distribuição de vidas por município. Por favor, poderiam disponibilizar; 

2) para correta precificação, com intuito de evitar onerar os preços indevidamente, é necessário que seja 
informada a distribuição por gênero e sexo; 
 
3) Referente aos itens que trata o REAJUSTE, questionamos abaixo o que segue: 
  

“9.1 Nos termos da lei, o valor das mensalidades e inscrições será reajustado 
anualmente, conforme indexador (IPCA) definido no instrumento de comercialização. 
(...) 
9.2 De forma complementar, além da atualização prevista acima, o cálculo atuarial 
poderá ser revisto anualmente, buscando recompor o equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, se houver utilização comprovada acima da média prevista ou aumento dos 
custos dos insumos que compõem a assistência médica e hospitalar, acréscimos de 
novos métodos de elucidação diagnóstica e tratamentos, alteração do grau de risco da 
CONTRATANTE.” 

  
  
Diante dos itens acima transcritos, entendemos que além da aplicação do reajuste anual, conforme indexador 
IPCA, para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, se houver utilização comprovada acima da 
média prevista (sinistralidade) ou aumento dos custos dos insumos que compõem a assistência médica e 
hospitalar, acréscimos de novos métodos de elucidação diagnóstica e tratamentos, alteração do grau de risco 
da CONTRATANTE (variação custo-médico hospitalar – VCMH). 
  
Ante o exposto, entende-se que o Edital em epígrafe traz a previsão de reajuste, além do IPCA,  também 
 o índice para VCMH e  reajuste técnico por sinistralidade não superior a 75% (setenta e cinco por 
cento), para que possa ser viabilizada a contratação, já que um limite superior a esse nenhuma das 
operadoras/seguradoras do mercado terão condições de assumir tal risco. Está correto nosso 
entendimento? 
  

  

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



4) Área de abrangência no Estado da Bahia – Com a finalidade de ampliar o número de operadoras 
interessadas em participar o referido credenciamento, entende-se que a área de abrangência mínima dos 
planos é o Estado da Bahia, podendo ser apresentados planos de abrangência Nacional. Está correto o 
entendimento? 

 

1) RESPOSTA QUESTIONAMENTO 1: Segue tabela contendo a distribuição de vidas por município 
 

MUNICÍPIO QTDE 
ALAGOINHAS 0,54% 
CAMACARI 49,23% 
DIAS D AVILA 1,49% 
FEIRA DE SANTANA 1,24% 
LAURO DE FREITAS 5,05% 
SALVADOR 39,20% 
SIMOES FILHO 1,04% 
DEMAIS MUNICÍPIOS 2,21% 
TOTAL GERAL 100,00% 

 
 

2) RESPOSTA QUESTIONAMENTO 2: Segue tabela contendo a distribuição de vidas por sexo: 
 

SEXO QTDE 
FEMININO 68,71% 
MASCULINO 31,29% 
TOTAL GERAL 100,00% 

 
 

3) RESPOSTA QUESTIONAMENTO 3: Este item foi devidamente tratado no item 09 do Termo de Referência. 
 

 
4) RESPOSTA QUESTIONAMENTO 4:  

 
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". 

 
Ademas, 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 
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. 

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


