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OBJETO: Contratação de operadora ou administradora especializada na
prestação de serviços plano de assistência à saúde/ para
atendimentos aos servidores publicos da Câmara MunÍcipaI de
Conceição do Mato Dentro, vereadores e dependentes.

Trata-se de solicitação de esclarecimento relativo ao Editaf
do pregão eletrônico acima mencionado, formulado pela empresa UNIMED
BELO HORIZONTE COOPERÀTIVA DE TRABA],HO }IEDICO - CI\ P.,J

atentando para os prazos e competências estabelecidos nas normas
regulamentares, em especial o Decreto Federal no. 70.024/2019 "

Vej amos :

Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial:
tI

ll - Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao
edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
el aboração desses docu mentos;

Art. 23. Os pedidos de esc/a recimentos referentes ao processo licitatorio serão enviados
ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para aberÍura da sessão pública,
por meio eletrônico, na forma do edital.

§ 1" O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsidios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

Preliminarmente há que se esclarecer que o referido pedido de
esclarecimento não tem efeito de recurso, portanto não há que se
falar em efeito suspensivo, tampouco sua remessa a autoridade
superior, tem a Pregoeira nesta fase processual, todos os poderes
para averiguação de quaisquer contestaçÕes que se façam ao texto
editalício, decidindo sobre cada caso, conforme a Iegislação
pertinente.
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DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS
(extraído do e-mail encaminhado pela empresa)

1) Em relação ao item L.t, página 02, os vínculos dos beneficiários
são estatutários e ceLetistas?

Resposta: Sim, os funcionários estão submetidos ao regime juridico
administrativo especial previsto em Iei, bem como ao regime geral
de previdência social-.

2l Ainda em relação ao item L.L, página 02, o Ente está ciente de
çJue administradoras e operadoras de pJ.anos de saúde são entidades
diversas ê com finalidades diversas relacionadas ao contratante de
plano e beneficiários?
Que a inserçâo desses 2 (dois) tipos de entidades, êm um mesmo
certame, pode acarretar impactos no princípio da concorrência e
isonomia?

Resposta: Buscamos confeccionar um edital- de maneira precisa,
contemplando o interesse públicor ofl conformidade com os ditames
legais, buscando a proposta mais vantajosa e evitando a redução do
universo de participantes do procedimento licitatório, preservando
portando o referido interesse público.
As Administradoras de beneficios, caso participem do processo
l-icitatório em questão, deverão cumprir fielmente o edital,
apresentando proposta que cumpra todas as regras editalicias.
Cumpre afirmar também, que a incl-usão da participação de
administradoras de planos de saúde no certame foi objeto de consulta
ao setor jurÍdico desta Casar âo qual não apontou qualquer
ilegalidade em relação a inserção de ta1 entidade no objeto da
licitação.

3) O Ente está ciente de ç[ue, várias as obrigaçôes consig'nadas na
minuta de contrato, Do Edital especialmente no item 15, página
41, do Termo de Referência não são apJ.icáveis a admínistradoras
de benefícios? Que isso pode trazer prejuizos a exêcução do contrato
administrativo caso uma administradora se sagre vencedora?

Resposta: A administradora de beneficios não estará se revestindo
de operadora de plano de saúde, muito menos atuando como prestadora
de serviço, uma vez que as obrigações e ativj-dades desenvolvidas
para atendimento dos beneficiários previstas no instrumento
convocatório serão executados pela operadora de plano de saúde.

4') Em relação ao item 8.1.16, página 51 , da Minuta do Contrato,
queira o Ente confirmar guê, em caso de sagrar-se wencedora uma
operadora, é responsabilídade do Ente a movimentação do contrato
administrativo - inc1usão ou exc].usão de beneficiários - assim como
a comprovação dos requisitos de dependência e seu controle adequado.
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Resposta: Sim, estamos cientes que a movimentação será de
responsabil-idade da Câmara.

5) Ciente o Ente de ç[ue, a aIínea \\h", item 4,L.4, página 30, do
Termo de Referência, deve ser ajustado para corresponder ao que
dispôe a RN 465 , da âtilS, a saber, não existe limítação de dias de
internação, sendo a disposição regulamentar aplicável unicamente à
possibilidade de exigência de coparüicipação de 50* sobrê os valores
cobrados pelo prestador?

Resposta: Retificado no Termo de referência.

h) Internações psiquiátri-cas para portadores de transtornos
psiquiátricos em si-tuação de crise et para pacientes portadores de
quadros de intoxicação ou abstinência provocados por qualquer forma
de dependência quimica e/ou alcoóIica. Existindo a possibilidade do
custeio de 508 (cinquenta) do valor contraLualizado com o prestador
do serviço;

6) O Ente está ciente de que, as remoçôes cobertas peJ-as operadoras
são unicamente as prêvistas na Lei 9.656/98, reguJ.amentação da AtiIS
e, por isso, o item 4.1.5, subitem 1.1.L.2, página 31, e item
4.1.13, página 32, do Termo de Referência, devem sêr lidos em
conformidade com a legislação vigente? Portanto, não basta somente
requisição do beneficiário e justificativa do médico assistente,
mas a situaçâo estar dentro da esfera de cobertura estabelecida
pela legislação?

Resposta: Sim, estamos cientes.

1l O serviço de transporte aeromédico trata-se de serviço adicioâal-,
regulado por contrato próprio e com preços apartados. Assim,
referentê ao item 4.L.L4, pâgína 32, do Termo de Referência, gueira
o Ente esclarecer como esse serviço deve sêr precificado e qual o
seu escopo detalhado. Esclarecer também se a minuta referente a
este serviço poderá ser a utílizada pela operadora.

Resposta: Retificado no Termo de referência.

4.1.14. A CONTRATADA, a critério do beneficiário, poderá
disponibLl:--zar transporte aeromédico e/ou terrestre de usuários que
necessitem de remoção, conforme avaliação médica conjunta do médico
responsável pelo atendimento e do médico da CONTRATADA. Na hipótese
do beneficiário optar pela adesão ao serviço de transporte
aeromédico, será cobrado do mesmo, o valor integral referente a
prestação deste serviço. Desta maneira, por se tratar de um serr4iço
adicional, o val-or a ser pago não deverá constar na proposta de
preÇos a ser apresentada no certame. Podendo a operadora neste caso/
especificar os termos legais para tal servÍço daqueles que optarem
pela adesão.

\;
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8) No item 9.6, página 35, do Termo de Referência, ciente o Ente de
que no caso de movimentações entre os planos de saúde, serão
apJ-icadas as disposiçôes da Súmu1a Normativa 2L, da AtiIS? A saber,
no caso de acomodação superior, rede e serviços náo disponibilizados
nos planos de origem, a operadora exigirá carência quanto a estes,
mantidas as condiçôes do plano original até que as carências sejam
cumpridas?

Resposta: Sim, estamos ci-entes no caso de acomodação superior, rede
e serviços não disponibillzados nos planos de origem, a operadora
exigi-rá carência quanto a estes.

9) No item 8.5.1, página 35, do Termo de Referência, ciente o Ente
de ç[ue, se não houver adesão suficiente de servidores (menos de
30), que a operadora poderá exigir carência e CPT para o contingente
iniciaL, nos termos da RN 195, da Agência Nacional de Saúde
Suplementar?

Resposta: Sim, estamos cientes que em caso de adesão de menos de 30
servidores poderá exigir carência e CPT.

10) No caso do item 9.t, alínea r\b", página 36, do Termo de
Referência, o Ente quis dizer que em qualquer caso em gue o titular
perca o vínculo com a administração, poderá ser excluído do contrato
administrativo?

Resposta: Sim, quando o titular perder o vinculo, soliciLaremos a

operadora a sua exclusão.

11) Ainda sobre o item 9, página 36, do Termo de Referência, ciente
o Ente de que, para exclusão por óbito ou qual-quer outro motivo de
exclusão (exoneraÇâo, perda de dependência etc.), a operadora tem
de ser informad,a peJ-a contratante?

Resposta: Sím, quando o titular perder o vinculo,
solicitara a operadora a sua exclusão.

a Câmara

t2) Todos os valores do plano de saúde serão faturados para o Ente,
que efetuará eventuais consigrnações em folha de pagamento, conforme
descrito no item 10.3, página 38, do Termo de Referência.
Entretanto, as mensalidades não dependem de utilizaçâo e sim as
coparticipaçôes. O Ente, assim, pretendê que a operadora vencedora
apresente os relatórios de utilização Para quê a coparticipação
seja consignada em folha, correto o entendimento?

Resposta: Sim, correto o entendimento.

13) A respeito do item LL.2, página 38, do Termo de Referência,
sobre o limite de 30t do vencimento em folha de pagamento do
servidor, para o pagamento das despesas com o p1ano, e conforme

&
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disposição 9.4, do Termo de Referência, página 36: 9.4, Nos casos
em ç[ue por algum motivo o servidor não tenha sofrido o desconto do
plano na foJ.ha de pagramento terá a opção de permanecer no PJ-ano,
desde que assuma o respectivo custo, ciente o Ente que se trata de
um acompanhamento interno da Contratante e que não írá impactar a
relação com a Operadora? O Ente procederá esse controle e cobrança,
cometo?

Resposta: Sim, qualquer
responsabilidade da Câmara.

ao servidor será decobrança

14) Em relaçâo ao item 9.1, página 31, do Termo de Referência: a)
a) O Ente, nos termos da RN 279, atual 488, pretende que os
beneficiários estejam em plano exclusivo Para inativos (ex-
empregados) ou no mesmo plano de ativos?
b) No caso do plano exclusivo, ciente o Ente de que a operadora
pode praticar preço diferente? E está concordante com isto?
c) No caso de pJ-ano exclusivo, ciente o Ente de quê os reajustes
seguirão o disposto na RN 279 - atual 488 - a saber, a sinistralidade
da carteira de planos de inativos de toda a operadora?
d) No caso de plano exclusivo, a minuta contratual poderá ser a
padrão utilizada peJ.a Operadora para referenciar essa prestação?

Resposta: Retificado no Termo de referência.

9.7. Em relação ao ex-servidor exonerado sem justa causa, caso opte
pela permanência ao plano de saúde, será de sua inteira
responsabilidade a negociação junto a Operadora/administradora de
beneficio, não cabendo a Câmara Municipal qualquer intermediação ou
vinculo em relação a tal- contratação. Ressaltando que a Contratante
comunicará a Contratada a perda do vÍncul-o trabalhista e sua
excl-usão do quadro de beneficiários da Câmara.

15) O Ente está ciente de que, nos casos descritos no item 13.1,
página 39, do Termo de Referência, no caso da aIínea "a", o reembolso
é a última aLternativa consignada na RN 259, sendo que a operadora
tem de ser acionada para que providencie as medidas previstas
naquela resoJ-ução normatíva? De que o reembolso não é uma opção ao
beneficiário, mas medida ú1tima, quando não é possíweJ. a contratação
de serviços para çgue o beneficiário seja atendido a tempo e modo?

Que o reemboLso como regra descaracteriza os planos de saúde que
possuem atendimento somente na rede credenciada e não trabaLhem com
J.ivre escolha, podendo ser imputadas às operadoras as penalidades
da regulamentação da ÀI{S?

Resposta: Sim, estamos cientes que o servidor deverá seguir as
normas para solicitação de reembol-so.

16) Cientifica-sê o Ente de çIue, nos casos dos re1atórios e dados
a serem emitidos/fornecidos peJ-as operadoras sobre a utilização
deste contrato, aqueJ-as estão de acordo cozn a cJ.assificação delas
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como controladoras, frente a LGPD, cabendo-lhes assim, os ônus e
responsabilidades pelo enquadramento das bases legais (inclusive
quando se faça necessário o consentimento), efetivação dos direitos
dos titulares, garantido às operadoras de planos de saúde ç[ue, em
relaçâo a estes, serão operadoras de dados, de que todas as
formalidades legais e garantias estão sendo cumpridos e de que este
tratamento se dá e se daráí nos termos da legislação vigente. Deve-
se ponderar também, que, ao mesmo tempo em que a operadora de plano
de saúde pode ser unicamente operadora de dados nos casos de
emissão de relatórios, por exemplo é controladora em outras
atividades, cabendo-Ihe os ônus legais aplj-cáveis aos agentes assim
classificados, nos termos da 1ei, não podendo ser, os tratamentos,
Limitados pelos contratantes, sob pêna de prejuízo às suas
atividades maís corriqueiras, tais como auditorias, auditorias de
contas, glosas de serviÇos, auditorias de segfurança e confiabilidade
de sistemas, auditorias de prontuários, anáIises
econômicofinanceiras, projeçôes, orçamentos, execução de contratos
com prestadores de serviços da rede e outras Unimed's, comunícação
de dados à ANS, Ministério da Saúde e tantos outros, sendo estes
meros exemplos

Resposta: Sim, estamos cientes.

tll Em reJ.ação ao item LA.L.L, página 39, do Termo de Referência,
questiona-se quais dados dos servidores o Ente considera gravados
de sigilo em relação ao objeto da J-icitação, observando-se que as
operadoras possuem nêcêssidade de um cadastro completo, nos termos
da reguJ.amentação da AtiIS, para a execução do contrato de plano de
saúde.

Resposta: fremos fornecer a operadora todos os dados necessários
para o cadastro completo dos beneficiários.

18) O item 15.1.3, página 47, do Termo de Referência, não é
exeqr:íveI. Todos os procedimentos são sujeitos à autorização prévia.
São mais de 5 miJ. procedimentos. À autorização prévia é mecanismo
de regulação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e é o que
permite a auditoria das operadoras. Requer-se a sua modificaÇâo,
para considerar a autorização aplicável a todos o procedimento do
Rol- da ANS.

Resposta: RetÍficado no termo de referência.

15.1.3. A Contratada deverá autorizar todos os procedlmentos
constantes do rol da ANS, bem como divulgar aos beneficiários o
canal telefônico ou eletrônico pelo qual poderá ser obtida a
autorização de procedimentos, quando exigida;

6
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19) No item L5.1.18, págína 43, do Termo de Referência, o Ente êstá
ciente çgue sobre o redimensionamento de rede, a Operadora seguirá
exclusivamente o artigo L7 da Lei 9.656/98, considerando que é um
procedimento regulado por J-ei e pela reg.uJ-amentação da Àgência
Nacional de Saúde Suplementar, dando-se ciência ao contratante? Não
cabe, assim, Limitar direito garantido por Lei às operadoras, o que
dificuLta ou impossibilita o cumprimento do Edital.

Resposta: Sim, estamos cientes.

201 Ainda sobre o item 15.1.18, página 43, do Termo de Referência,
ciente o Ente de que as cientificações de mudança de rede )â são
comunicadas via sítio eletrônico das operadoras, por obrigação
J.egal?

Resposta: Sim, estamos cientes

2U Ciente o Ente quanto ao item 15.1.19, página 43, do Tezmo de
Referência, que as informações estão disponíveis no acesso gerencial
ao site Espaço Empresa e que o Ente possui acêsso à informação
através de reLatórios que podem sêr visualizados a qualquer momento?

Resposta: Sim, estamos cientes, retificado no termo de referência.

15. 1. 19. Informar à CONTRATANTB, através de relatório a ser
disponibilizado via site ou outro meio, âs possiveis perdas de
dependência, no caso dos filhos ou enteados que completarem 18 anos
ou 24 anos para confirmação da perda das condições de dependente
pela Câmara.

221 O Ente está ciente que as cidades que compõem a área de
atendimento da Unimed-BH são Belo Horizonte, Ba1dim, Barão- de
Cocais, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Catas AJ.tas,
Conceição do Mato Dentro, Confíns, Contagem, Esmeraldas, Ibirité,
Igarapé , Jaboticatubas , ,fuatuba, Lagoa Santa, Mário Campos ,
Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopo1do, Raposos, Ribeirão
das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santana
do Riacho, São iloaquim de Bicas, São ilosé da Lapa, Sarzedo,
Taguaraçu e Vespasiano e assim sendo a operadora pode não ter rede
credenciada fora da área de atuação da Unimed-BH? Segue rede
credenciada disponibilizada pela Operadora no Anexo I.

Resposta: Sim, estamos cientes.
23't Ciente o Ente de que os prestadores de serviços êm Conceíçáo do
Mato Dentro são limitados a disponibilidade de serviços de saúde na
regiáo e a rede credenciada da operadora ê de acordo no Anexo I?

Resposta: Sim, estamos cientes

241 CÍente o Ente que considerando o "Quadro de Usuários" disponível
no item 3, página 29, do Termo de Referência, Para quê seja feita
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a proposta comercial é necessário também apresentar o perfil do
sexo dos servidores/ para elaboração da precificação? Aguardamos as
informações.

Resposta: Retificado no termo de referência.

Quadro de faixa etária com a identificação do número benificiários do sexo M (masculino)

Legenda: F - Feminino, M - Masculitto
o No momento não temos nenhum funcionário afastado por doença,
. Segue a data de nascimento dos funcionários na faixa etária de 59 a 999,

ô F (Feminino
Faixa Etária Titular

Enfermaria
Dependentes
Enfermaria

Titular
Apartamento

Dependentes
Apartamento

0 a 18 00 04
(2F e 2M\

01
(1M)

19 a23 05
(4F e 1M)

00

24a28 11
(4F e 7M)

02
(1F e 1M)

29 a33 1B
(13F e 5m)

00

34a38 11
(6F e 5M)

01
(1F)

01
(1F)

39a43 05
(4F e 1M)

01
(1M)

01
(1M)

44a48 02
(2F)

01
(1M)

49a53 02
(1F e 1M)

54a58 03
(1F e 2M)

01
(1F)

59 a 999 05
(1F e 4M)

Total 62 09 02 02

01 02 03 04 05
2510611962 1711111962 2510911952 1210311961 1610111957



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
coNcErÇÃo oo MATo DENTRo - ESTADo DE MINAS GERAIS

Espero ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos
so1 icitados, dos quai.s t-ambém estamos dando ciência aos dema j s
interessados com a publ-icação dest.e conteúdo no site da Câmara
Municipal de Conceição
www. bbmnetl-icltacoes . com. br

do Mato Dentro e no site

Concei ção do Mato Dentro , 04 de novembro de 2022.

,^@ rreira
Preg'oeira

Bie

9




