
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

coNCErÇAO DO MATO DENTRO - ESTADO DE MrNAS GERATS

PRIMEIRÁ. RETIF'ICAÇÃO AO EDITAL

Processo: 98/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico 17 12022

A Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, com sede a Av. JK, no 380, Bairro Centro, CEP

35860-000, Município de Conceição do Mato Dentro / MG através de sua Pregoeira, faz saber a todos,

que está publicando a primeira retificação ao Edital do Processo n" 981202} na modalidade Pregão

Eletrônico n? 1712022, conforme o que se segue:

I - DAS ALTERAÇÔBS »O EDTTAL

Onde se lê:

ANEXO I

TERMO DE REFENÊNCIA

4. COBERTURAS E PROCE,DIMENTOS GARANTIDOS

4.l.4.Atendimento em unidade hospitalar, em regime de intemação, e o atendiment o caracteizado

como urgência e emergência, que inclui:

h) Intemações psiquiátricas com direito de pelo menos 30 (trinta) dias de internação por ano

(consecutivos ou alternados),paraportadores de transtornos psiquiátricos em situação de crise e, de

pelo menos 30 (trinta) dias de internação por ano (consecutivos ou alternados), para pacientes

portadores de quadros de intoxicação ou abstinênciaprovocados por qualquer forma de dependência

química e/ou alcoólica. Ficará assegurada nas internações que excederem o limite acima, o direito

de manutenção da internação, a critério médico, bem como toda cobertura acatadapela Resglução

CONSU (Conselho da Saúde Complementar) vigente. Após o 31o (trigésimo primeiro) dia de

internação, ficarâ a cargo do Titular o custeio de 50% (cinquenta) do valor contrattalizado com o

prestador do serviço;
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Leia - se:

ANEXO I

T'ERMo DE REFEnÊxcm

4. COBIIRTURAS T, PROCEDIMENTOS GARANTIDOS

4.1.4. Atendimento ern unidade hospitalar, em regime de internação, e o atendimento caracterizado

colno urgência e etnergência, que inclui:

h) Internações psiquiátricas para portadores cle transtornos psiquiátricos eln situação de crise e, para

pacientes portadores cle quadros de intoxicação ou abstinência provocados por qualquer fonna de

depenclência quírnica e/ou alcoólica. Ilxistindo a possibilidade c1o custeio de 50o/o (cinquenta) do

valor contratualizaclo com o prestador do serviço;

Onde se lê:

ANEXO I

TF]RMO DE REFEITÊNCIA

4. COBERT'URAS E PROCEDIMENTOS GARAN'TIDOS

4.L14. A CON'fRA'|ADA deverá providenciar transpotte aeromédico e/ott terrestre de

benef-rciários que necessitern de rernoção, oonfonne trvaliação rnédica conjunta do médico

responsável pelo atendirnento e do médico da CON'IIIA'|ADA, alérn clos critérios abaixo listados

Leia - se:
ANEXO I

TERMO DE REFETTÊNCTA

4. COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS
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4.1.14. A CONTRATADA, a critério do beneÍiciário, poderá disponibilizar transporte aeromédico

e/ou temestre de usuários que necessitern de remoção, confonne avaTiação médica conjunta do

médico responsável pelo atendimento e do médico da CONTRATADA. Na hipótese de o

beneficiário optar pela adesão ao serviço de transporte aeromédico, será cobrado do mesmo, o valor

integral referente a prestação deste serviço. Desta rnaneira, por se tratar de um serviço adicional, o

valor a ser pago não deverá constar na proposta de preços a ser apresentada no ceftarne. Podendo a

operadora neste caso, especificar os termos legais paraÍal serviço daqueles que optarem pela adesão.

Onde se lê:

ANEXO I

TERMO DE REFENÊNCU

9" EXCLUSÃO »O BENEFICIÁNIO

9.7 . É assegurado ao ex-servidor exonerado sem justa causa, o direito de manter sua condição de

beneficiário, nas mesmas condições comerciais de cobertura assistencial, sem subsídio, desde que

assufila o pagamento integral da rnensalidade confonne previsto na RN 27912011 da ANS.

Leia - se:

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

9. EXCLUSÃO DO BENEFICIÁruO

9.7 . Em relação ao ex-servidor exonerado sem justa causa, caso opte pela pemanência ao plano de

saúde, será de sua inteira responsabilidade a negociação junto a Operadora/Administradora de

beneficio, não cabendo a Cârnara Municipal qualquer intermediação ou vínculo ern relação a tal

contratação. Ressaltando que a Contratante comunicará a Contratada a perda do vínculo trabalhista

e sua exclusão do quadro de beneficiários da Càmara.

Onde se lê:
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ANEXO I

TERMo DE REF'EnÊNcr,q.

15. OBRIGAçOES DA CONTRATADA

15.1.3. Apresentar, no ato de assinatura do instrumento contratual, a lista dos procedimentos para

os quais será exigid a autorização prévia, bem como dir.ulgar aos beneficiários o canal teleffinico ou

eletrônico pelo qual poderá ser obtida a autorização de proceclitnentos, quando exigida;

Leia - se:

ANEXO I

TERMO DE REFENÊ}qCH

15. OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA

i 5.1 .3. A Contratada deverá autorizar todos os procedimentos constantes do rol da ANS, bem como

divulgar aos beneficiários o canal telefônico ou eletrônico pelo qual poderá ser obtida a autorizaçáo

de procedirnentos, quando exigida;

Onde se lê:

ANEXO I

TERMO DE REFENÊNCIA

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1.19. Infonnar à CONTRATANTE, através de relatório as possíveis perdas de dependência, no

caso dos filhos ou enteados que colnpletarem 18 anos ou 24 anos para confinnação da perda das

conclições de depenclente pela Câmara.
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Leia - se:

ANEXO I

TERMO DE REFENÊNCTA

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.l.l9Informar à CONTRATANTE, através de relatório a ser disponibilizado via site ou outro

tneio, as possíveis perdas de dependência, no caso dos filhos ou enteados que completarem l8 anos

ou24 anos para confinlação da perda das condições de dependente pela Câmara.

Qude_qe Iê:

ANEXO I

TERMO DE REFENÊNCT.A.

3. DO QUADRO DE USUÁRrOS

3.1 Os quantitativos de servidores ativos da Cãmara, por faixas etárias, conforme quadro abaixo

demonstra uma estimativa das possíveis adesões ao plano de saúde a ser contratado:

§o momento não possuímos o serviço, estamos em processo de implantação do plano de saúde

para os servidores da Câmara Municipal Conceição do Mato Dentro, todos os servidores

residem na Cidade de Conceição do Mato Dentro / MG).

FAIXA
ETÁRIA

TITULAR
ENFERMARIA

DEPENDENTES
ENFERMARIA

TITULAR
APARTAMENTO

DEPENDENTES
APARTAMENTO

0a18
anos

00 04 00 01

19 a23
anos

05 00 00 00

24 a28
anos

11 02 00 00

29 a33
anos

18 00 00 00

Av. JK, 380 - Centro - CEP: 35.860-000

Telefones: (31) 3868-1059, 3868-1080, 3868-2000

camaracmd@gmail.com ou camaracmd@yahoo.com.br

http://www.camaracmd.mg. gov.br/



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

coNcErÇÃo oo MATo DENTRo - ESTADo DE MINAS GERAIS

Leia - se:

ANEXO I

TERMO DE REFEnÊ,Ncr^q.

3. Do euADRo »B usuÁRlos

3.1 Os quantitativos de servidores ativos daCàmara, porfaixas etárias, conformequadro abaixo

demonstra uma estimativa das possíveis adesões ao plano de saúde a ser contratado:

§o momento não possuímos o serviço, estamos em processo de implantação do plano de saúde

para os servidores da Câmara Municipal Conceição do Mato Dentro, todos os servidores

residem na Cidade de Conceição do Mato Dentro / MG).

Faixa Etária Titular
Enfermaria

Dependentes
Enfermaria

Titular
Apartamento

Dependentes
Anartamento

0a18 00 04
(2F e 2M)

01
(1M)

19 a23 05
(4F e lM)

00

24 a28 11
(4F e 7M)

02
(lF e lM)

29 a33 18
(13F e 5m)

00
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34a38
anos

11 01 01 00

39 a43
anos

05 01 01 00

44a48
anos

02 01

49 a53
ânos

02

54a58
anos

03 01

59 a999
ânos

05

TOTAL 62 09 02 02

Total de Vidas 75
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34a38 11
(6F e 5M)

01

í1F)
01

(1F)

39 a43 05
(4F e lM)

0t
(1M)

01
(1M)

44 a48 02
(2F)

01
(1M)

49 a53 02
(lF e lM)

54a58 03
(lF e 2M)

01
(1F)

59 a999 05
(lF e 4M)

Total 62 09 02 02

Total de Vidas 75

Legenda: F - Ferninino, M - Masculino

o No rnornento não temos nenhum funcionário afastado por doença,
. Segue a data de nascimento dos funcionários na faixa etária de 59 a999,

2_ DOS DEMAIS ASSUNTOS

Todos os demais assuntos inerentes ao Edital não mencionados nesta publicaçáo, seguem o disposto

no Edital.

Conceição do Mato Dentro, 04 de novembro de 2022.

/-\

Á/t
lauY[fieira Bie

Pregoeira
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60 anos 59 anos 70 anos 61 anos 65 anos




