
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2016

O MUNICÍPIO DO CAMAÇARI, por intermédio da SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD, com

esteio nas suas atribuições legais, vem através da Comissão, constituída pela Portaria n.º 31/2016, tor-

nar público para conhecimento dos interessados que realizará CHAMAMENTO PÚBLICO DE OPERA-

DORAS DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, com o intuito de propi-

ciar plano de saúde e plano odontológico aos servidores ativos, aposentados e dependentes legais.

1. DA REGÊNCIA NORMATIVA 

1.1. Normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e do Conselho de Saúde Suplementar

do Ministério da Saúde; e no que couber;

1.1.1. Resolução Normativa - RN ANS nº 211, de 11 de Janeiro de 2010.

1.1.2. Os procedimentos do presente Chamamento Público serão regidos por: 

1.1.3. Constituição Federal, de 05/10/1988;

1.1.4. Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores;

1.1.5. Lei nº 9.656, de 03/06/1998, e alterações posteriores;

1.1.6. Lei nº 6.839, de 30/10/1980;

1.1.7. Lei nº 8.078, de 11/09/1990, e alterações posteriores;

2. DO OBJETO 

2.1 Contratação de Pessoas Jurídicas para atuarem como operadora (s) de Planos de Assistência Médica e Odon-

tológicas, na modalidade coletivo empresarial, devidamente registradas na Agência Nacional de Saúde Suplemen-

tar – 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, ocupantes de vínculos temporários, aposentados e seus dependentes legais, com cobertura

dentro da área geográfica de abrangência Estadual  (ou superior),  com garantia  de atendimento de urgência e

emergência em todo território nacional.

2.2 A descrição detalhada dos serviços objeto deste chamamento público encontra-se detalhada no Ter-

mo de Referência - Anexo I deste Edital.

2.3 Os custos do plano serão bancados pelos servidores, ficando a Prefeitura como mera consignante
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dos valores arrecadados através da folha de pagamento.

3. DA RETIRADA DO EDITAL 

3.1 O Edital estará disponível, a partir da data de sua publicação, na Sala da Coordenadoria de Servi-

ços e Gestão de Contratos – CGC / SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD, situada à  Av.

Francisco Drumond s/n, Centro, Camaçari/BA.

4. DO ENDEREÇO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

4.1 Os interessados deverão apresentar a sua documentação na sala da Comissão Portaria 31/2016, si-

tuada à Sala da Coordenadoria de Serviços e Gestão de Contratos – CGC, s/n, Centro Administrativo

- Centro, Camaçari/BA, telefone: (71) 3621-6835/ 3621-6692, no dia e no horário indicados no subitem

6.1. 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

5.1 Poderão participar deste  chamamento público as Operadoras de Planos de Saúde e de Planos

Odontológicos, que estejam atuando nos termos da legislação vigente, cuja finalidade e ramo de atuação

permitam a realização do objeto deste chamamento público. 

5.2 A inscrição no procedimento de chamamento público implica na manifestação do interesse em parti-

cipar do respectivo processo junto à Secretaria da Administração- SECAD e na aceitação e submissão a

todas as normas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como aos atos normativos

pertinentes, independentemente de declaração expressa.

5.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situações a seguir: 

a) Operadoras que não estejam enquadradas como “Operadoras de Grande Porte” pela ANS (acima de 

100 mil beneficiários), sujeito a verificação no sítio eletrônico da Agência (www.ans.gov.br;)

b) Operadoras que apresentem IDSS abaixo de 0,5, conforme publicação mais atual no sítio eletrônico

da ANS (www.ans.gov.br);

c) Operadoras que estejam impedidas de comercializar planos de saúde 

d) Reunidos em consórcio.

6. DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO

6.1 As operadoras de plano privado de assistência à saúde e assistência odontológica que desejarem

participar deste chamamento público deverão, na data, horário e local, abaixo indicados, apresentarem a
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sua documentação:

DATA: De 04 a 08 de Abril de 2016. 

HORÁRIO: Das 08:00hs às 12:00 hs; Das 13:00 hs às 17: 00 horas.

LOCAL: Coordenadoria de Serviços e Gestão de Contratos – CGC / Secretaria da 

Administração – SECAD - Rua Francisco Drumond S/N – Centro Administrativo – 

Centro – Camaçari – Ba.

6.2 Todos os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em envelope lacrado, opaco,

contendo na parte frontal:

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

DOCUMENTAÇÃO

6.3 Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar o interessado no

presente processo de chamamento público.

6.3.1 O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação de  cópia simples do RG,  do ato

constitutivo, estatuto ou contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do docu-

mento de eleição e posse dos administradores, todos devidamente acompanhados dos seus originais.

6.3.2 O credenciamento de mandatários far-se-á mediante  a apresentação da cópia simples do RG

acompanhada da original, procuração por instrumento público ou particular que contenha poderes de re-

presentação da pessoa jurídica, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legiti-

midade de quem outorgou os poderes.

6.3.3 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em original, cópia autenti-

cada por cartório competente ou cópia simples acompanhada do original para que seja autenticada por

servidor da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

6.4 As informações prestadas, assim como a documentação entregue são de inteira responsabilidade do

interessado, cabendo-lhe certificar-se, antes da sua inscrição, de que atende a todos os requisitos para 

participar do processo de chamamento público. 

6.5 A apresentação da documentação implica na aceitação e submissão do interessado em participar do

processo de chamamento público junto ao Município do Camaçari, independentemente de declaração

expressa a todas as normas e condições estabelecidas neste Edital.
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6.6 Não havendo expediente na data marcada, o recebimento dos envelopes dar-se-á no primeiro dia útil

subsequente, mantidos o horário e o local de realização, salvo disposições em contrário. 

7. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

7.1 Os documentos necessários à participação neste chamamento público deverão estar com prazo vi-

gente, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, podendo ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da Admi-

nistração, à vista dos originais, ou publicação em órgãos da imprensa oficial. 

7.1.1 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios e, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão váli-

das por 90 (noventa) dias, contados da data de sua expedição. 

7.2 No ato da inscrição, o interessado deverá apresentar, obrigatoriamente, além daqueles expressa-

mente relacionados no item 7.3, os seguintes documentos: 

a) Declaração de inexistência de fato impeditivo da participação no Chamamento Público - Anexo II do

Edital. 

b) Dados do representante legal (nome, número de identidade e do CPF), com poderes específicos para

assinar o Termo de Acordo, conforme Anexo III deste Edital. 

7.3 Para participação neste chamamento público será exigida a seguinte documentação: 

7.3.1 Documentação relativa à habilitação jurídica: 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de socie-

dades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de

seus administradores; 

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercício;

c) Comprovação de registro ou autorização de funcionamento, expedido pela Agência Nacional de Saú-

de Suplementar;

7.3.2 Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do lici -

tante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
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de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 .

7.3.3 Documentação relativa à qualificação técnica: 

a) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Medicina da sede do licitante; 

b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da

proposta, como responsável técnico, profissional de nível superior, devidamente registrado no Conselho

Regional da sede do licitante; 

c) Comprovação de registro ou autorização de funcionamento, expedido pela Agência Nacional de Saú-

de Suplementar – ANS, na condição de grande porte;

d) Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a

realização do objeto da contratação, através da listagem de prestadores;

disponíveis para atendimento, que atendam as exigências mínimas do Termo de Referência; 

e) Relação dos estabelecimentos da rede própria, credenciada e conveniada.

7.3.4 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. (Incluído pela Lei

nº 9.854, de 1999), conforme modelo de declaração contido Anexo IV deste Edital

7.3.5 Proposta comercial, que deverá ser redigida em papel timbrado do licitante, por meio mecânico

ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita obser-

vância às especificações do edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou re-

presentante legal.

7.3.6 Serviços cobertos e rede de autorizadas;

7.4 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 

8. DOS PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1 QUANTITATIVOS ESTIMADOS DE USUÁRIOS

PLANO DE SAÚDE 

ITEM FAIXA ETÁRIA
NÚMERO ESTIMADO DE USUARIOS

1  19 A 23 35

2  24 A 28 286

3  29 A 33 905

4  34 A 38 1412

5  39 A 43 1232

6  44 A 48 1019

7  49 A 53 931

8  54 A 58 645

9  APARTIR 59 ANOS 575

Total Geral 7040
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PLANO ODONTOLÓGICO

ITEM
 TODAS AS FAIXAS

ETÁRIAS

NÚMERO ESTIMADO DE USUARIOS
1 7040

8.2. Os valores máximos a serem cobrados pela Operadora, apresentados para contratação do Plano

Superior, acomodação em apartamento individual, não poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por

cento) dos valores apresentados para o Plano Básico.

9. DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

9.1 A Comissão efetuará a análise e julgamento da documentação e emitirá parecer conclusivo relacio-

nando a(s) empresa(s) declarada(s) apta(s) para execução dos serviços. 

9.2 Não serão credenciados os interessados que deixarem de apresentar qualquer documentação obri-

gatória exigida no Edital. 

9.3 Caberá ao servidor escolher o plano que melhor condisser com a sua capacidade de pagamento;

9.4 O resultado do credenciamento será publicado no Diário Oficial do Município (DOM). 

10.  DO CHAMAMENTO  DA OPERADORA SELECIONADA PARA ASSINATURA  DO TERMO DE

ACORDO 

10.1 A Secretaria da Administração - SECAD convocará a(s) operadora ou operadoras selecionada(s)

pelos servidores para assinar o Termo de Acordo, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebi-

mento da convocação, sob pena de decair do direito à contratação. 

 

10.2 O prazo estabelecido no subitem 10.1 para assinatura do Termo de Acordo poderá ser prorrogado

uma única vez, por igual período, quando solicitado pela operadora durante o seu transcurso e desde

que ocorra motivo justificado e aceito pela SECAD. 

10.3 No ato da assinatura do termo, a credenciada deverá apresentar documento de procuração devida-

mente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o referido instrumento em

nome da operadora de plano de saúde e de plano odontológico.
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11. DO TERMO DE ACORDO 

11.1 A elaboração do Termo de Acordo de prestação de serviços ficará condicionada à apresentação e

à validade das certidões negativas de débito do INSS (CND), do FGTS (CRF), de inexistência de débitos

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho e de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Mu-

nicipal, devidamente atualizadas. 

11.2 O Termo de Acordo estabelecerá as condições de prestação de serviço e os direitos e obrigações

das partes, respeitando a autonomia técnica e financeira da instituição selecionada na execução dos ser-

viços, que deverá assumir o risco da atividade desempenhada de maneira independente. 

 

11.3 A operadora selecionada será submetida às condições previstas neste Edital e pactuadas no Ter-

mo de Acordo, quando da sua celebração. 

 

11.4 A operadora selecionada deverá manter as condições de habilitação durante o período de contrata-

ção e vigência do Termo de Acordo. 

11.5 As demais disposições estão previstas na minuta do Termo de Acordo anexo a este Edital, do qual

é parte integrante, independentemente de transcrição. 

12. DA VIGÊNCIA DO TERMO DE ACORDO E REAJUSTE 

12.1. Com vistas a garantir melhores condições para aquisição dos serviços, o Termo de Acordo terá vi-

gência inicial de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de, no máximo, 60 (sessenta) dias da data

de sua assinatura, podendo ser renovado por acordo entre as partes, nos termos da regulação da ANS.

12.2. Os critérios de reajuste anual e repactuação, para os serviços em contratação, obedecerão à legis-

lação em vigor, podendo estar adstrito à variação dos custos médicos e hospitalares e outras despesas

operacionais da operadora, bem como à da taxa de sinistralidade, se o percentual apurado for superior a

70% (setenta por cento), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

 

12.3. Os reajustes, quando pleiteados pela operadora, deverão ser negociados em conjunto com o Muni -

cípio, por intermédio da Secretaria da Administração- SECAD.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 O presente chamamento público não importa necessariamente em contratação, podendo o Municí -

pio revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente com-
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provado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado

publicado no Diário Oficial do Município, para conhecimento dos participantes do chamamento público. 

13.2 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas im-

plicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, e se já tiver sido credenciado,

a imediata rescisão do Termo de Acordo, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

13.3 Poderão ser admitidos erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público. 

 

13.4 É facultado à Comissão, durante a análise da documentação, promover diligências com vistas a

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, relativas aos documentos exigidos e elencados

no item 7 deste Edital. 

13.5 Os proponentes instados a prestar esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determina-

do pela Comissão, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

13.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do propo-

nente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

 

13.7 As decisões referentes a este processo de chamamento público, inclusive o resultado final, poderão

ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio que comprove o recebimento ou, ainda, mediante

publicação no Diário Oficial do Município. 

13.8 São de responsabilidade exclusiva da proponente as informações relativas a endereço, telefone e

fax, bem como a respectiva modificação no curso do chamamento público ou de sua contratação, dando-

se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de comunicação. 

13.9 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital por irregularidade na aplicação

da Lei, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos en -

velopes das propostas, cabendo à Administração julgar em igual período.

13.10 Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as falhas ou irregularidades do edital de

chamamento público, o interessado que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista

no edital para recebimento dos envelopes, hipótese em que tal impugnação não terá efeito de recurso. 

13.11 Dos atos da Administração praticados no presente chamamento público cabem recurso, com efeito

suspensivo, no prazo de 3 (três) dias úteis, que deverá ser protocolado das 08h às 14h, a contar da data

de intimação .

13.12 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação vi-
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gente. 

13.13 A participação do proponente neste chamamento público implica em aceitação de todos os termos

deste Edital. 

13.14 Fica designado o foro da Cidade do Camaçari, Capital do Estado da Bahia - Brasil, para julgamen-

to de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro por

mais privilegiado que seja. 

14. DOS ANEXOS DO EDITAL 

 

14.1 Fazem parte integrante deste Edital:

- Anexo I - Termo de Referência 

- Anexo II - Declaração de inexistência de fato superveniente; 

- Anexo III - Dados para assinatura do Termo de Acordo; 

- Anexo IV - Declaração de atendimento ao Inciso XXXIII do art. 7º da CF; 

- Anexo V - Minuta de Termo de Acordo 

Camaçari, 21 de Março de 2016.

IRANILDES DE SOUZA QUEIROZ

Presidente da Comissão
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2016

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO

Contratação de Pessoas Jurídicas para atuarem como operadora (s) de Planos de Assistência Médica e

Odontológicas,  na modalidade coletivo empresarial,  devidamente registradas 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 Orga-

nização Mundial de Saúde, com limitação expressa das coberturas previstas no Rol de Procedimentos vi-

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

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

de abrangência Estadual (ou superior), com garantia de atendimento de urgência e emergência em todo

território nacional.

 2. JUSTIFICATIVA

 2.1. O Município busca, com o presente Termo de Referência, identificar Operadoras de Planos de saúde

que possam viabilizar o oferecimento de assistência à saúde do servidor municipal de forma ampla, segu-

ra e eficiente, o que trará ganhos em qualidade de vida e produtividade para o quadro funcional do Muni -

cípio e o atendimento ao anseio dos servidores. 

2.2. A escolha desse modelo de assistência à saúde apresenta-se como opção vantajosa ao servidor,

pois permite a contratação por preços menores, decorrente da maior quantidade de beneficiários, dando-

lhe ainda a liberdade para a escolha do plano de saúde que melhor atenda às suas necessidades e a de

seus dependentes, e possibilita gestão mais eficaz por parte do Município quanto à qualidade dos servi-

ços prestados.

2.3 Dessa forma, com o Termo de Acordo firmado entre Município e a Operadora de Planos de Saúde  e

Odontológica vencedora, pretende-se garantir a prestação de serviço de assistência à saúde e odontoló-

gica dos servidores da Prefeitura de Camaçari e seus dependentes, aplicando-se a modalidade de custeio

total por parte dos servidores, podendo ser alterado para custeio contributário derivado e regulação muni-

cipal.    

 



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

3. PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. Com vistas a garantir melhores condições para aquisição dos servidores, o Termo de Acordo terá vi -

gência 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de veiculação do aviso na imprensa oficial.

3.2. A vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatu-

ra, podendo ser prorrogado na forma e limite da Lei Federal nº 8.666/93, observadas a conveniência e

oportunidade.

4. DETALHAMENTO DO SERVIÇO

4.1     DA QUALIFICAÇÃO

4.1.1 Contratar operadora de planos de saúde para atuação no âmbito do Estado da Bahia, para

prestar assistência à saúde e odontológica aos beneficiários vinculados ao Município, mediante

plano que contemple as regras estabelecidas neste instrumento. 

4.1.2  Os planos oferecidos aos beneficiários vinculados aos órgãos do Sistema de Pessoal Civil ca-

racterizam-se como planos privados coletivos empresariais, que oferecem cobertura à população

delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação estatutária, com adesão espontânea e opci-

onal.

         4.1.3    Entende-se por:

         4.1.4    Beneficiário: Na condição de titular do plano, o servidor ativo e aposentado, e na condição

de dependentes, as pessoas que vivem, comprovada e justificadamente, sob sua dependência econômi-

ca, estando inscritas como  tal na Entidade de Previdência Municipal, em conformidade com os critérios

estabelecidos pelo art. 7º da Lei Complementar nº 05/91, limitadas aos vínculos parentais estipulados pe-

los órgãos reguladores.

         4.1.5  Mensalidades: Valor a ser estabelecido para pagamento à Operadora pelo beneficiário, indi-

cada na proposta de credenciamento desta, referente a custeio do plano contratado pelo beneficiário titu-

lar.

        4.1.6   Operadora de plano de saúde: Pessoa Jurídica responsável pela prestação de assistência

médica ambulatorial e hospitalar,  odontológica, psicológica, fisioterápica e farmacêutica na internação,

compreendendo partos e   tratamentos, centro de terapia intensiva ou similar, para tratamento das doen-

ças listadas na Classificação Estatísticas Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a

Saúde, da Organização Mundial de Saúde, com cobertura dentro da área geográfica de abrangência des-

te Município, Regiões Metropolitanas (ou superior), para atendimento médico-hospitalares, ambulatoriais,

na forma disciplinada pela Lei nº 9.656 de 1998 e Resolução Normativa nº338 de 21 de outubro de 2013 e

demais Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, através de Hospitais, Centro

Médicos, Consultórios, Clínicas Especializadas, Laboratórios, médicos e outros as profissionais/institui-

ções/prestadores, com garantia de atendimento de urgência e emergência em todo território nacional.
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      4.1.7  Operadora de plano Odontológico: Pessoa Jurídica responsável pela prestação de assistência

odontológica de acordo com as coberturas previstas no Rol de Procedimentos da agência Nacional de

Saúde Suplementar – ANS, e atuação dentro da área geográfica de abrangência deste Município, Regi-

ões Metropolitanas (ou superior), com garantia de atendimento de urgência e emergência em todo territó -

rio nacional.

    4.1.8  Rede Credenciada: Hospitais, Centro Médicos, Consultórios, Clínicas, Laboratórios, Médicos e

outros profissionais colocados à disposição dos usuários dos Planos de assistência à saúde e Odontológi-

co, inscritos ou registrados nos respectivos conselhos sejam eles pertencentes ou não á Operadora sele-

cionada.

          4.1. 9  Abrangência da Rede: Localidades em que as operadoras selecionadas deverão oferecer

rede credenciada na área de abrangência geográfica determinada pelo Município, Regiões Metropolitanas

(ou superior), na  forma disciplinada neste Termo de Referência.

4.1.10  Plano Básico médico: Plano Ambulatorial, Hospitalar e Obstétrico e Odontológico, com aco-

modação em enfermaria de, no máximo, 04 (quatro) leitos.

4.1.11 Plano Superior: Plano Ambulatorial, Hospitalar, Obstétrico e odontológico, com acomodação

em apartamento individual: 

4.1.12 Plano Odontológico: plano que garanta todas as coberturas odontológicas prevista no Rol de

procedimentos da ANS, com todas as suas atualizações. 

4.1.13 Remoção: Deslocamento dos usuários entre unidades hospitalares, na forma regulamentada

na Legislação específica.

   O credenciamento da Operadora de Saúde e Odontológico proposto deverá atender aos requisitos abai-

xo descritos:

           4.2. DOS BENEFICIÁRIOS:

         4.2.1 Como titulares, sem limites de idade:

4.2.2. Servidores ativos permanentes do Município, inclusive os cedidos para outros órgãos;

4.2.3. Servidores com vínculos temporários, ocupantes de cargos em comissão e contrata-

dos sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA ou por qualquer regime de se-

leção simplificada;

4.2.4. Servidores aposentados através do RPPS do Município;

           4.2.5.   Como dependentes Legais:

           4.2.6 Classe I:
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                        4.2.7 O cônjuge, a companheira, o companheiro, inclusive união homo afetiva, sem conco-

mitância, bem como os filhos solteiros em qualquer condição, menores de 21(vinte e um) anos ou inváli-

dos;

                            4.2.8 O tutelado e o enteado que seja comprovadamente dependente do titular;

                            4.2.9.Classe II: O pai e a mãe que seja comprovadamente dependente do titular;

                        4.2.10. Classe III: Os irmãos inválidos ou menores de 18 (dezoito) anos que sejam com-

provadamente dependentes do titular;

                           4.2.11  A existência de dependentes de quaisquer das classes superiores exclui do direi-

to a prestação todos os outros das classes subsequentes.  

       4.3. DA INCLUSÃO E DA REINCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS    

       4.3.1. A inclusão e a exclusão do servidor e de seus dependentes serão facultativas e far-se-á a pedido

do servidor, mediante manifestação expressa junto a Gerência de Seleção e Valorização do Servidor –

GESEL, vinculada a Secretaria da Administração – SECAD, que informará, até o dia 10 (dez) de cada

mês, as movimentações a serem implementadas no mês subsequente através do Sistema Digital de Con-

signações – E-consig.

      4.3.2. Os servidores que já estiverem em exercício no Município, na data da celebração do Termo de

Acordo serão consultados para aceitação do cadastramento na operadora, ficando isentos de carência,

para usufruírem dos serviços contratados. Após este prazo, os beneficiários cumprirão as carências esta-

belecidas neste Termo.

     4.3.3. Os servidores que ingressarem no Município após a data a que se refere o subitem 5.3.2 disporão

do prazo de 60 (sessenta) dias ininterruptos, contados da data em que entrarem em exercício, para solici-

tarem a sua inclusão e dos seus dependentes, ficando, nesse caso, isento de carência para usufruírem os

serviços abrangidos. Após este prazo, os beneficiários cumprirão as carências estabelecidas neste Termo

     4.3.4. Os servidores ativos, incluídos no plano de assistência médico-hospitalar, não serão excluídos ao

passarem à inatividade, salvo se solicitarem expressamente a sua exclusão, o que implicará exclusão

também dos seus dependentes.

       4.3.5. Os dependentes que adquirirem essa condição após a inclusão do servidor (por casamento, nas-

cimento, adoção, guarda ou reconhecimento de paternidade) terão o prazo máximo de (30) dias ininter-

ruptos, após o fato gerador, para serem incluídos no plano de assistência médico/hospitalar/odontológico,

sob pena do cumprimento das carências previstas neste termo, exceto os companheiros que, por condi-

ção de união estável preexistente, cumprirão carências integrais se não forem incluídos junto ao benefi -

ciário titular que esteja sujeito à isenção dos períodos de carência.

         4.3.6. É assegurada a inclusão:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

                    4.3.7 Do recém-nascido, filho natural ou adotivo do servidor ativo ou aposentado, isento do

cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo servidor, desde que a sua inscri-

ção ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o evento.  

                  4.3.8  Do filho adotivo, menor de 12 (doze) anos, com aproveitamento dos períodos de carên-

cia já cumpridos pelo servidor ativo ou aposentado, adotante 

                    4.3.9   Durante o prazo estabelecido no subitem 4.3.1 a inclusão dos beneficiários deverá

ocorrer conforme o cronograma abaixo:

PERÍODO VIGÊNCIA DA COBERTURA ASSISTENCIA

1º AO 10º DIA A PARTIR DO 1º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE

11º AO 30º DIA A PARTIR DO 1º DIA DO 2º  DO MÊS SUBSEQUENTE

 4.3.10  Após o prazo estabelecido no subitem 5.3.2 as inscrições deverão ser encaminhadas

pela Operadora  até o 5º dia útil de cada mês, após o processamento da efetiva inclusão no

plano contratado pelo beneficiário.   

      4.4.  DA EXCLUSÃO 

        4.4.1 A eventual utilização dos serviços após a exclusão do beneficiário será de inteira e única respon-

sabilidade da Operadora Credenciada.

 . 4.4.2. A exclusão do servidor, do plano, implicará também na dos seus dependentes.

     4 .4.3. A exclusão do titular e demais beneficiários a ele vinculado do plano de assistência à saúde dar-

se-á pela ocorrência de evento ou ato que implique na suspensão, mesmo que temporária, de seus venci -

mentos, a partir da comunicação, obedecidos os prazos previstos no item 5.3.5. após a publicação do ato

oficial que estabelecer a sua nova condição, quando couber, nas seguintes hipóteses:

       4.4.4 exoneração ou demissão;

        4.4.5. cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

        4.4.6. cancelamento voluntário da inscrição, solicitado pelo titular;

       4.4.7 falecimento;

       4.4.8 quando deixar de atender à condições de dependência estabelecidas nos itens 5.1.2.;

       4.4.9 fraude ou inadimplência.

       4.4.10 É de inteira responsabilidade de o servidor solicitar formalmente à GESEL, por intermédio de

formulário próprio, a exclusão do plano e/ou de seus dependentes, quando cessarem as condições de de-

pendência.
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       4.4.11 A solicitação de movimentação (inclusão, exclusão ou alteração) de beneficiários no plano de

assistência a saúde e odontológica deverá atender o cronograma abaixo para fins de suspensão da co-

bertura assistencial:

Período de Movimentação Vigência da movimentação

1º a 10º dia A partir do 1º dia do mês subsequente

11º ao 30º dia A partir do 1º dia do 2º mês subsequente

 4.3.6. Na hipótese de falecimento do titular ou dependente, a cobrança da mensalidade será efetuada de

forma proporcional até o dia do evento.

4.3.7. O servidor excluído será responsabilizado pela devolução imediata de sua identificação, bem como

a de seus dependentes, à Operadora, sob pena de ser responsabilizado pelo custeio integral de eventuais

procedimentos realizados.

4.3.8. O não cumprimento das exigências estabelecidas no subitem 5.3.7 submeterá o servidor ao paga-

mento do valor integral cobrado pela Operadora, no plano aderido.

4.3.9. É facultado, nos termos dos arts. 30 e 31 da lei 9.656/1988 e da Resolução CONSU de 20/1999,

manter a condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quan-

do da vigência do vínculo funcional, desde que assumam integralmente o respectivo custeio e estejam

plenamente enquadrados nas disposições legais.

4.3.10. A situação exposta no subitem 4.3.9 é extensiva a todos os dependentes inscritos quando da vi -

gência do vínculo funcional, nos termos da lei.

4.3.11. No caso de licença sem remuneração, afastamento legal ou em caso de suspensão temporária de

remuneração ou proventos, o servidor ativo ou aposentado será excluído, juntamente com os demais be-

neficiários a ele vinculado, do plano de assistência médica/odontológica.

4.3.12. As hipóteses abaixo discriminadas constituem exclusões, as quais terão o pagamento da mensali -

dade efetuado até a data da comunicação do evento pelo servidor:

          4.3.12.1. separação judicial ou divórcio;

          4.3.12.2. cancelamento de união estável;

4.3.13. Caberá ao servidor entregar à GESEL os documentos necessários para a exclusão de que trata o

subitem 5.3.12 obedecendo aos prazos de movimentação previstos neste termo.

4.3.14. A não observância do item anterior desobriga a Credenciada de efetuar a exclusão nos prazos

previstos, devendo o servidor arcar com os valores devidos.

4.3.15. Quando houver mudança na faixa etária do beneficiário dependente especial que implique em au-

mento na mensalidade, a majoração vigorará a partir do mês subsequente ao da data de aniversário do
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dependente.  

     4.4. IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

4.4.1. Os beneficiários (titulares, dependentes) receberão gratuitamente a 1ª via da carteira de identifica-

ção personalizada a ser fornecida pela Operadora que será usada exclusivamente quando da utilização

dos serviços cobertos previstos expressamente neste termo, limitadas ao Rol de Procedimentos da ANS. 

   4.4.2. Em caso de extravio da carteira de identificação, exceto por roubo, furto, incêndio ou enchente, de-

vidamente comprovados, o custo da emissão de nova carteira, quando houver, será assumido integral-

mente pelo beneficiário junto à Operadora.

4.4.3. Em caso de extravio da carteira de identificação, o beneficiário se exime da responsabilidade de

ressarcir os prejuízos causados, após a comunicação formal do evento à Operadora; 

   4.4.4. Quaisquer prejuízos causados pelo uso indevido da carteira de identificação durante o período em

que permanecer cadastrado e após a vigência de sua exclusão serão única e exclusivamente do benefi -

ciário, inclusive por utilizações de procedimentos não cobertos, demandados judicial ou administrativa-

mente, o qual ressarcirá à Operadora por meio do Município.

4.4.4.1   Ressalta-se que a modalidade do plano é por adesão voluntária. Para efeito de modelo de pro -

posta de preços deverá ser considerado o quantitativo estimado na tabela dos lotes 01 e 02 deste termo.

4.4.4.2.   Para o cálculo do quantitativo de beneficiários considerou-se o quadro de servidores do Municí -

pio que já possuem plano de saúde oferecido pela Administração Municipal, distribuído, por sexo e faixa

etária, acrescido de seus dependentes.

4.5.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS   

4.5.1. Modalidades dos serviços                        

4.5.1.1. Plano básico para beneficiários titular e dependentes. A Operadora de Planos de Saúde de assis-

tência médica e odontológica deverá oferecer planos de assistência médica, objetivando a prestação de

serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica, nutricional, farmacêuti-

ca e internação, compreendendo partos e tratamentos realizados exclusivamente no País, com padrão de

enfermaria, centro de terapia intensiva, para tratamento das doenças listadas na Clarificação Estatística

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, li -

mitados ao Rol de Procedimentos da ANS, com cobertura mínima no Município de Camaçari e Regiões

Metropolitanas (ou superior) para atendimentos eletivos e com garantia de atendimento de urgência e

emergência em todo território nacional.

4.5.1.2. Plano especial: A Operadora deverá apresentar proposta optativa que contemple todas as cober-

turas dos planos básicos (para titulares/dependentes), porém com internação hospitalar em apartamento
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individual com banheiro privativo, cuja diferença de valores em relação ao plano básico será descontada

integralmente dos servidores e repassada à Operadora pelo Município.

4.5.1.3.  A Operadora poderá apresentar planos com cobertura superior à dos planos especificados nos

subitens anteriores, tanto em rede credenciada como em procedimentos reembolso, cuja diferença de va-

lores em relação ao plano básico será descontada integralmente dos servidores e repassada à operadora

pelo Município.

4.5.1.4. Plano Odontológico: Cobertura de assistência odontológica – compreendendo todos os procedi-

mentos constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Agência Nacional de

Saúde.

4.5.2. Os planos deverão ser oferecidos nas modalidades sem coparticipação.

4.5.3. Não poderá ser exigida qualquer carência para utilização dos benefícios:

4.5.3.1. Para os usuários inscritos dentro dos prazos estabelecidos na forma descrita nos subitens 4.2.2,

4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8;

4.5.3.2. Em situações de urgência ou emergência decorrentes de acidentes pessoais e de complicações

do processo gestacional, obedecidas às previsões regulatórias, desde que ocorram após vigência do con-

trato firmado e da adesão pelo beneficiário junto a Operadora.

4.5.4.  Para os pedidos de inclusão efetuados após os prazos estabelecidos nos subitens 4.2.2, 4.2.3,

4.5.4, 4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8, deverão ser cumpridas, no máximo, as seguintes carências, especificadas para

os serviços:

4.5.4.1. 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência decorrentes de

acidentes pessoais e/ou complicações do processo gestacional, conforme a previsão regulatória vigente;

4.5.4.2. 30 (trinta) dias para consultas ambulatoriais e exames clínicos e patológicos;

           

4.5.4.3. 90 (noventa) dias para exames de rotina; 

            

4.5.4.4.180 (cento e oitenta) dias para cirurgias ambulatoriais, internações hospitalares, clínicas e cirúrgi-

cas, exames de alta complexidade e tratamentos ou procedimentos de maior complexidade;

4.5.4.5. 300 (trezentos) dias para parto a termo;

4.5.4.6. Para os beneficiários inscritos nas condições previstas no caput, a Operadora também poderá im-

putar cláusula de cobertura Parcial Temporária, para doenças e Lesões Preexistentes  que o beneficiário

ou seu responsável tenha conhecimento prévio, pelo período máximo de 24 (vinte e quatro) meses, limita -

das às condições previstas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

4.5.5. Não estará obrigado ao cumprimento de nova carência o servidor que retornar de licença sem re -
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muneração, afastamento legal ou suspensão temporária de remuneração, quando solicitar sua inscrição,

e as dos seus dependentes, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do seu retorno.

4.5.6. As transferências entre planos de cobertura inferior para outra mais abrangente ficarão sujeitas ao

cumprimento das carências, vedada a recontagem de carências para procedimentos, acomodação e rede

de atendimento que já façam parte do plano anterior, ao qual o beneficiário já esteja inscrito e desde que

a mudança não tenha qualquer intervalo de tempo, obedecidas as seguintes condições:

          4.5.6.1. Para o plano superior (quarto privativo) fica garantida a cobertura do plano inferior até o

cumprimento das carências.

         4.5.6.2. Para o plano inferior (quarto coletivo) a qualquer tempo desde que não tenha ocorrido ne -

nhum ato cirúrgico que tenha demandado internação, num período inferior a 180(cento e oitenta) dias da

solicitação.

        4.5.6.3. Para plano com rede de atendimento mais abrangente: fica garantida a cobertura de rede

menos abrangente inferior até o cumprimento das carências.

        4.5.6.4. Para o plano com rede de atendimento menos abrangente: a qualquer tempo, desde que

não tenha ocorrido nenhum ato cirúrgico que tenha demandado internação, num período  inferior a 180

(cento e oitenta) dias da solicitação.

4.5.7. Modalidades dos serviços odontológicos:

4.5.7.1 Plano Básico para Titulares e Dependentes a operadora deverá apresentar proposta para cobertu -

ra, com abrangência eletiva mínima no Município de Camaçari e Regiões Metropolitanas e emergência

em todo o território nacional, dos serviços especificados neste Termo de Referência de urgência e emer-

gência para os titulares e dependentes.

4.5.7.2. A operadora poderá apresentar planos com cobertura superior a do plano especificado no subi -

tem anterior.

4.5.8. Não poderá ser exigida qualquer carência para utilização dos benefícios:

         4.5.8.1. Usuários inscritos dentro dos prazos estabelecidos na forma descrita nos subitem 4.2.2,

4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8;

         4.5.8.2. Situações de urgência ou emergência, desde que ocorram após a solicitação formal de in-

clusão do beneficiário à Pessoa Jurídica contratada.

         4.5.8.3. Consultas odontológicas.

4.5.9. Para os pedidos de inclusão efetuados após os prazos estabelecidos nos subitens 4.2.2, 4.2.3,

4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, e 4.2.8, deverão ser cumpridas, no prazo máximo, as seguintes carências especifica-

das para os serviços:
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             4.5.9.1. 24 (vinte e quatro) horas – atendimento de emergência;

             4.5.9.2.  60 (sessenta) dias para assistência preventiva;

             

             4.5.9.3. 90 (noventa) dias para dentista restauradora e odontopediatria;

             4.5.9.4.  120 (cento e vinte) dias para cirurgia oral menor;

             4.5.9.5.  180 (cento e oitenta) dias – Endodontia e Periodontia.

4.5.10.   Não estará obrigado ao cumprimento de nova carência o servidor em licença sem remuneração,

afastamento legal ou suspensão temporária de remuneração, quando solicitar sua inscrição e as dos seus

dependentes, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do seu retorno.

4.6 COBERTURA E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS

4.6.1. A operadora cobrirá os custos relativos aos atendimentos ambulatoriais, internações hospitalares e

atendimentos obstétricos, limitados expressamente ao previsto no Rol de Procedimentos da ANS vigente

e futuras alterações.

4.6.2.  A cobertura ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultórios ou ambulatórios,

observados os seguintes serviços, sem prejuízo do disposto no item 4.6.1.

4.6.2.1.  Consultas médicas, em número ilimitado, e clínicas básicas e especializadas, inclusive obstétrica

para pré-natal, em especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

4.6.2.2. Apoio diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo consultas com nu-

tricionistas,  fisioterapeutas,  psicólogos,  procedimentos cirúrgicos  ambulatoriais,  solicitados e indicados

pelo médico assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar; 

4.6.2.3.  Atendimentos caracterizados como de urgência ou de emergência por período de 12 (doze) ho-

ras, durante a carência para o plano médico hospitalar;

4.6.3. A cobertura hospitalar compreende os atendimentos em unidade hospitalar, em regime de interna-

ção, inclusive cobertura dos procedimentos relativos ao atendimento pré-natal, da assistência ao parto, e

os atendimentos caracterizados como emergência, urgência, e de planejamento familiar, e inclui sem pre-

juízo do disposto no item 5.6.1:

   4.6.3.1. Internação hospitalar, sem limitação de prazo, valor e quantidade, em clínicas básicas e especi-

alizadas, relacionadas às especialidades, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

   4.6.3.2.  Internação hospitalar em centro de terapia intensiva, sem limitação de prazo, valor e quantida-

de, a critério do médico assistente;
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   4.6.3.3.  Diária de internação hospitalar;

  4.6.3.4. Despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação du-

rante o período de internação;

 4.6.3.5.   Exames complementares e indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação

diagnóstica, fornecimentos de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, hemodiálise, e

sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizado ou ministra-

dos durante o período de internação hospitalar;

4.6..6.6. Taxas, incluindo materiais utilizados durante o período de internação e relacionados ao even-

to médico;

4.6.3.7. Acomodações e alimentação fornecidas pelo hospital ao acompanhante do beneficiário menor de

18 (dezoito) anos ou maior de 60 (sessenta) anos, nas mesmas condições de coberturas do plano, exceto

no caso de internação em UTI ou similar, quando não for possível o acompanhante;

 4.6.3.8.  Cirurgia plástica reparadora quando efetuada para reparação das funções em órgãos, membros

e regiões e que estejam causando problemas funcionais;

4.6.3.9. Cirurgias buco-maxilo-faciais que necessitem de ambiente hospitalar;

          

 4.6.3.10. Órteses e próteses, registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ineren-

tes e ligadas diretamente ao ato cirúrgico.

          

 4.6.3.11. Procedimentos relativos ao pré-natal e da assistência ao parto;

 4.6.3.12.  Assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do servidor durante os primeiros 30 (trin-

ta) dias após o nascimento;

 4.6.3.13.  Cirurgia plástica reconstrutiva de mama, para o tratamento de mutilação decorrente de utiliza-

ção técnica de tratamento de câncer;

 4.6.3.14. Cobertura de transplantes de córnea e rim, bem como as despesas com seus procedimentos

vinculados, abaixo relacionados, sem prejuízo de legislação específica que normatiza esses procedimen-

tos:

               a) as despesas assistenciais com doadores vivos;

               b) os medicamentos utilizados durante a internação

               

               c) as despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos na forma de ressarcimento

ao SUS.
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4.6.3.15. Não havendo disponibilidade de leito hospitalar no estabelecimento próprio contratado ou cre-

denciado pela operadora, em acomodação em que o beneficiário foi inscrito, a ele será garantido o aces-

so à acomodação em nível superior, sem ônus adicional, na rede credenciada, até que haja disponibilida-

de de leito, quando será providenciada a transferência.

4.6.3.16. Não havendo disponibilidade de vagas nos estabelecimentos próprio, contratados ou credencia-

dos pela operadora, o ônus de internação em outro hospital fora da rede de serviço é de responsabilidade

da operadora.

4.6.3.17. É obrigatória a cobertura dos procedimentos relacionados com os agravos ocupacionais e suas

consequências, incluindo cirurgia plástica reparadora no caso de doença ocupacional e moléstias profissi-

onais.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não será devido, pela Operadora Credenciada, qualquer custeio de internações

domiciliares, como também de procedimentos não previsto EXPRESSAMENTE no Rol de Procedimentos

da ANS, que deverão caso necessário ser custeado integralmente pelo servidor, podendo o Município

descontar do mesmo, caso haja cobrança.

4.6.4. COBERTURA E PROCEDIMENTO GARANTIDOS NOS PLANOS ODONTOLÓGICOS

4.6.4.1. O Plano Odontológico compreende exclusivamente a cobertura dos procedimentos listados no

Anexo da Resolução Normativa nº 211, de 11/01/2010, da ANS para a segmentação odontológica.

4.6.4.2. Os procedimentos buco-maxilo-faciais que necessitarem de internação hospitalar não estão co-

bertos pelos planos odontológicos, porém tem cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e

plano referência.

4.6.3.3. Nas situações em que imperativo clínico, o atendimento odontológico necessite de suporte hospi-

talar para a sua realização, apenas os materiais odontológicos e honorários referentes aos procedimentos

listados no Anexo da Resolução Normativa nº 211, de 11/01/2010, para a segmentação odontológica de-

verão ser cobertos pelos planos odontológicos.

4.7.  EXCLUSÕES DE COBERTURA

4.7.1. As exclusões de cobertura deverão apresentar-se conforme o previsto na lei nº 9656/1998 e nas

Resoluções do CONSU, respeitando-se as coberturas mínimas obrigatórias previstas na citada lei, sendo

excluídos da cobertura do Plano os eventos e despesas decorrentes de:

4.7.1.1.  Tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

4.7.1.2.  Atendimento prestado antes do início do período de vigência ou do cumprimento das carências;

4.7.1.3. Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, inclusive órteses e próteses para o mes-

mo fim;
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4.7.1.4.  Cirurgia plástica estética de qualquer natureza;

4.7.1.5.  Inseminação artificial;

4.7.1.6.  Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;

4.7.1.7.  Tratamento em centros de Saúde Pela Água (SPAs), clínicas de repouso, estâncias hidromine-

rais, casas sociais e clínicas de idoso, mesmo quando previsto por médico;

4.7.1.8. Transplantes, a exceção de córnea e rim, e demais casos constantes do rol de procedimento e

eventos em saúde da ANS;

4.7.1.9.  Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; 

4.7.1.10 Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

4.7.1.11. Fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico indicado bem

como de marca/modelo específico;

4.7.1.12. Tratamento ilícito ou antiético, assim definido sob o aspecto médico legal, ou não reconhecido

pelas autoridades competentes;

4.7.1.13. Casos de cataclismo, guerras e comoções internas, quando declarados pelas autoridades com-

petentes;

4.7.1.14.  Aplicação de vacinas preventivas;

               

4.7.1.15. Necropsias, medicina ortomolecular e mineralograma capilar;

4.7.1.16. Aparelhos ortopédicos, com exceção dos inerentes e ligados ao ato cirúrgico;

4.7.1.17.  Aluguel de equipamentos hospitalares e similares;

4.7.1.18.  Procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior ou fora de área geográfica de

abrangência do plano; e

4.7.1.19. Consulta, tratamento ou outro procedimento concernente a especialidades médicas não reco-

nhecida pelo Conselho Federal de Medicina.

4.8.  URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

4.8.1. Considera-se atendimento de urgência o evento resultante de acidente pessoal ou de complicação

no processo da gestação.

4.8.2. Considera-se atendimento de emergência o evento que implica em risco imediato de vida ou de le-

são irreparável para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

4.8.3. É assegurado o atendimento de urgência e emergência, após as primeiras 24 (vinte e quatro) horas

contadas da adesão do beneficiário ao plano, inclusive se decorrentes de complicações da gestação, sen-

do prioritárias as atividades e procedimentos destinados à preservação da vida, órgãos e funções do be-

neficiário, incluindo eventual necessidade de remoção, até a saída do paciente, observando-se o seguin-

te:

4.8.3.1. O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência ou emergência, incluindo a necessida-

de de assistência médica decorrente da condição gestacional, por pelo menos 12 (doze) horas de atendi-

mento, não garantindo cobertura para internação;

4.8.3.2. Caberá à operadora o ônus e a responsabilidade da remoção do paciente para uma unidade do

Sistema Único de Saúde – SUS, que disponha de serviço de urgência e/ou emergência, visando à conti -

nuidade do atendimento.

4.8.4. Para os serviços odontológicos, considera-se atendimento de Emergência todo atendimento que

não configure passo intermediário e/ou final de tratamento.

4.8.5. O ônus decorrente da falta à consulta odontológica será de responsabilidade exclusiva do usuário.

4.8.6.   São considerados procedimentos de emergência:

a) Sedação da dor;

b) Curativo pós-operatório;

c) Hemorragia;

d) Sutura;

e) Pulpotomia;

f) Pulpectomia;

g) Drenagem de abscesso via intraoral ou extraoral;

h) Alveolite;

i) Recolocação de prótese;

j) Exodontia simples.

REEMBOLSO DE DESPESAS

4.8.7. Será assegurado o reembolso dos valores decorrentes de atendimentos de urgência/emergências

prestados em território nacional, ao beneficiário, com assistência à saúde, quando não for possível a utili-

zação de serviços próprios, contratada ou credenciada pela operadora, de acordo com o contido nas ta-

belas praticadas pelo plano, sempre que:
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 4.8.7.1. O serviço for realizado em localidade pertencente à área de abrangência geográfica do plano

onde não houver profissional da rede de serviços habilitado para prestar o atendimento;

 4.8.7.2. Houver paralisação do atendimento pela rede de serviços ou interrupção do atendimento em de-

terminadas especialidades.

4.8.8. O reembolso dos procedimentos realizados do fora da área de abrangência do plano não será devi-

do.

4.8.9. O pagamento do reembolso será efetuado de acordo com os valores da Tabela de Referência da

operadora, vigente à data do contrato realizado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apre-

sentação dos documentos em via originais abaixo elencados, que posteriormente serão devolvidos em

caso de reembolso parcial:

4.8.9.1. Discriminada das despesas, incluindo relação de materiais, medicamentos e exames efetuados,

com preços por unidade, juntamente com as faturas ou notas fiscais do hospital e de fornecedores de ór-

teses, próteses e materiais especiais;

 4.8.9.2.  Recibos de pagamento dos honorários médicos;

 4.8.9.3. Relatório do profissional responsável, justificando o tratamento e o tempo de permanência do be-

neficiário no hospital; e

 4.8.9.4. Laudo anatomopatológico da lesão, quando for o caso.          

 4.8.10. Para fins de reembolso, os servidores ativos ou inativos deverão acrescentar a documentação

adequada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do evento de seu contrato, sob pena

de perder o direito ao reembolso.

4.8.11. Fica expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela de remune-

ração adotada.

4.9.   REMOÇÃO

4.9.1.  Estará garantida a remoção inter-hospitalar do paciente (do hospital de origem para o hospital de

destino), comprovadamente necessária, dentro dos limites de abrangência do plano.

4.9.2.   Nos casos de urgência e de emergência, em que o paciente não tiver direito à internação devido à

carência, dar-se-á a remoção inter-hospitalar da origem para o destino, em ambulância terrestre, nos limi-

tes da área de abrangência geográfica do plano, quando caracterizada pelo médico assistente a necessi-

dade de internação, observando-se as seguintes situações:

4.9.2.1.Na impossibilidade de remoção por risco de morte, o paciente ou seu responsável e o prestador

do atendimento deverão acordar quanto à responsabilidade financeira da continuidade da assistência, de-

sobrigando-se, assim, a operadora desse ônus;
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4.9.2.2.  A operadora deverá disponibilizar ambulância terrestre com os recursos necessários a garantir a

manutenção da vida, só cessando sua responsabilidade sobre o paciente quando efetuado o registro na

unidade hospitalar que o receber.

 4.10.  MECANISMO DE REGULAÇÃO

4.10.1. O beneficiário poderá se utilizar dos médicos e odontólogos ou instituições relacionadas na rede

de serviço da operadora e, de acordo com o plano subscrito por ele, exclusivamente para o atendimento

decorrente de riscos cobertos. Ao utilizar a rede referenciada ou credenciada, o beneficiário não fará qual -

quer desembolso, cabendo à operadora efetuar o pagamento diretamente ao referenciado ou contratado,

em nome e por conta do servidor.

4.10.2. No ato do atendimento o beneficiário deverá apresentar documento de identidade, juntamente

com o cartão da operadora do plano de saúde.

4.10.3. A operadora poderá exigir autorização prévia para a realização de procedimentos conforme dis-

posto em contrato, devendo dar publicidade destes mecanismos a seus segurados.

4.10.4. Nos casos em que a operadora estabelecer autorização prévia, deverá ser garantida a avaliação

do atendimento pelo profissional avaliador no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da

solicitação, para a definição dos casos de aplicação das regras de regulação, ressalvadas as hipóteses

de urgência ou de emergência.

4.10.5. Em caso de divergência médica na concessão da autorização prévia, para dirimir o conflito, será

instaurada junta médica no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da formalização do processo.

4.10.5.1. A junta médica será constituída por 03 (três) membros, sendo o requerente do procedimento ou

membro nomeado pelo beneficiário, 01 (um) médico da operadora, e terceiro membro escolhido consen-

sualmente pelos 02 (dois) demais profissionais, cuja remuneração ficará a cargo da operadora.

4.10.6. A operadora reserva-se o direito de alterar a rede de prestadores de serviços, obedecido aos trâ -

mites legais existentes, principalmente no que se refere à mudança de entidade hospitalar, conforme art.

17 da Lei nº 9.656/1998.

 

4.10.6.1. É facultada a substituição de entidade hospitalar, desde que por outro equivalente e mediante

comunicação ao beneficiário a ANS com 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvados desse prazo míni-

mo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias em vigor.

              a) Na hipótese de ocorrer a substituição de entidade hospitalar por vontade da operadora duran-

te período de internação de algum beneficiário, ser-lhe-á garantido o pagamento das despesas relaciona-

das com a internação até a alta hospitalar, estabelecida pelo médico assistente, exceto nos casos de in-

fração às normas sanitárias, quando a operadora providenciará, às suas expensas, a transferência imedi-

ata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência.
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4.10.9.2. No caso de redimensionamento de rede hospitalar, é necessária autorização prévia da ANS e

comunicação ao beneficiário Município contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência,

o descredenciamento de qualquer estabelecimento hospitalar, salvo nos casos decorrentes de rescisão

por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

4.10.7. Na hipótese de o beneficiário optar por acomodação hospitalar superior àquela contratada, este

deverá arcar com a diferença de preço diretamente ao prestador.

4.10.8. A marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos devem ser feitos de forma a

atender as necessidades dos beneficiários, bem como aqueles com idade igual ou superior a 60 (sessen-

ta) anos, gestantes e lactentes, e crianças até 05 (cinco) anos de idade.

4.10.9. A operadora não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços eventualmente utiliza-

dos de maneira diversa do acordado podendo, caso seja compelida a arcar com o pagamento, inclusive

por decisão judicial, cobrar integralmente do beneficiário, inclusive por intermédio do Contratante.

4.11.   REDE CREDENCIADA

4.11.1. As operadoras deverão oferecer rede credenciada de Assistência Odontológica e Médico-Hospita-

lar (Hospitais, Centros Médicos, Consultórios, Clínicas, Laboratórios, Médicos e outros profissionais colo-

cados à disposição dos usuários do plano, inscritos ou registrados nos respectivos conselhos).

4.11.2.  As operadoras deverão ter rede credenciada na Grande Salvador/BA. E ainda devem constar, no

mínimo, na RMS, 03 (três) serviços que disponibilizem pronto atendimento, podendo ser próprios ou cre-

denciados/referenciados.

4.11.3 - Caso a adesão de beneficiários ultrapasse o número de 5.000 (cinco mil) inscritos, a Operadora

deverá manter uma unidade própria de atendimento na localidade do Município de Camaçari, disponibili-

zando atendimentos básicos para os usuários da Prefeitura, nas especialidades de clínica médica, pedia-

tria  e ginecologia, durante o horário comercial, de segunda-feira  a sexta- feira, sem ônus para a Contra-

tante, com carga horaria compatível com a demanda de atendimentos, com início de funcionamento em

até 03 (três) meses após a inclusão desse número  de usuários no plano de saúde, durante todo período

em que se mantiver esse quantitativo de beneficiários. Este prazo pode ser prorrogado por igual período,

por justo motivo, se autorizado pela Contratante;

4.11.4 Caso a adesão de beneficiários ultrapasse o número de 10.000 (dez mil) inscritos, a Operadora de -

verá manter uma unidade própria de atendimento na localidade do Município de Camaçari, disponibilizan-

do, além do previsto no item 

4.11.3 supra, posto de coleta diária laboratorial e serviços de ultrassonografia e raio x simples, com início

de funcionamento em até 03 (três) meses após a inclusão desse número  de usuários no plano de saúde,

durante todo período em que se mantiver esse quantitativo de beneficiários. Este prazo pode ser prorro-

gado por igual período, por justo motivo, se autorizado pela Contratante;   
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4.11.5 Caso a adesão de beneficiários ultrapasse o número de 15.000 (quinze mil) inscritos, a Operadora

deverá manter uma unidade própria de atendimento na localidade do Município de Camaçari, disponibili-

zando, além da estrutura prevista nos itens 4.11.3 e 4.11.4 supra, serviço de pronto atendimento para ca-

sos de urgência, no período de 7:00 às 9:00 h, de domingo a domingo, sem ônus para Contratante. Deve-

rá garantir, ainda fora deste horário, a remoção do seu beneficiário, em caso de urgência e emergência,

até uma unidade hospitalar mais próxima, dentro de sua rede própria/credenciada/cooperada, com início

de funcionamento em até 06 (seis) meses após a inclusão desse número  de usuários no plano de saúde,

durante todo período em que se mantiver esse quantitativo de beneficiários. Este prazo pode ser prorro-

gado por igual período, por justo motivo, se autorizado pela Contratante;   

 

4.12 DISPOSIÇÕES GERAIS

4.12.1. Serão assegurados os serviços para atendimento a qualquer tipo de doença, inclusive as infecto-

contagiosas, como também o tratamento de moléstias decorrentes da Síndrome de Imunodeficiência Ad-

quirida (AIDS) e suas complicações.

4.12.2. A Operadora Credenciada deverá possuir, na data de assinatura do contrato, um serviço de aten-

dimento ao cliente (SAC), via discagem direta gratuita (DDG) disponível 24 horas diárias, inclusive sába-

dos, domingos e feriados, para os esclarecimentos que se fizerem necessários aos beneficiários, bem

como sites eletrônicos.

4.12.3.  As exclusões de usuários do plano de assistência médico-hospitalar serão, tempestivamente, co-

municadas pela GESEL à Operadora. A eventual utilização dos serviços após a exclusão do usuário será

de responsabilidade da Operadora.

4.12.4. A Coordenadoria de Gestão de Pessoas realizará previamente os descontos da parcela cabível

dos valores dos planos dos beneficiários através de consignação em folha de pagamento e repassará à

Operadora até o 10º (décimo) dia do mês da efetiva prestação dos serviços.

4.12.5. Sempre que solicitado, a Operadora deverá apresentar à GESEL, relatórios gerenciais com infor-

mações dos principais tipos de uso, evolução da sinistralidade, inclusões, mudanças e exclusões do pla-

no.

4.12.6. Ficam facultados aos servidores integrantes de entidades da Administração Municipal Direta e In -

direta que possuam planos de saúde contratados para o seu quadro funcional a adesão a essa modalida-

de de assistência à saúde, oportunidade em que farão jus ao custeio previsto na legislação vigente.

4.12.6.1. A adesão aos planos disponibilizados pela Operadora importará na exclusão do plano de saúde

contratado pela Entidade. 

4.12.7. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria da Administração, em conjunto com a Operado-

ra.
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4.13. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

4.13.1 A contratação dos serviços de assistência médico-hospitalar será regida por:

           4.13.1.1.  Constituição Federal, de 05/10/1988;

           4.13.1.2.  Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores;

           4.13.1.3.  Lei nº 9.656, de 03/06/1998 e alterações posteriores;

           4.13.1.4.  Lei nº 6.839, de 30/10/1980;

           4.13.1.5.  Lei nº 8.078, de 11/09/1990, e alterações posteriores;

         4.13.1.6.  Decreto Municipal de nº 4893/2010, de 09/09/2010; e alterações posteriores;

        4.13.1.7.  Normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e do Conselho de saúde Su-

plementar do Ministério da Saúde; e legislação complementar; 

        4.13.1.8.  Resolução Normativa – RN ANS nº 211, de 11 de janeiro de 2010.

QUANTITATIVOS ESTIMADOS DE USUÁRIOS 

PLANO DE SAÚDE 
ITEM FAIXA ETÁRIA NÚMERO ESTIMADO DE USUARIOS

1  19 A 23 35

2  24 A 28 286

3  29 A 33 905
4  34 A 38 1412
5  39 A 43 1232
6  44 A 48 1019
7  49 A 53 931
8  54 A 58 645
9  APARTIR 59 ANOS 575

Total Geral 7040

PLANO ODONTOLÓGICO

ITEM  TODAS AS FAIXAS
ETÁRIAS

NÚMERO ESTIMADO DE USUARIOS

1 7040

5. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Considerando o quantitativo de beneficiários a serem cobertos pelos serviços previstos neste Termo, bem

como a sua complexidade, em especial por tratar da saúde dos servidores municipais, não poderão parti-

cipar do Chamamento Público:
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a)  Que estejam sob regime de intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tanto por

Regime Especial de Direção Fiscal, ou que estiveram sujeitas a esse tipo de intervenção nos últi-

mos 12 (doze) meses, anteriores à publicação deste termo;

b)   Operadoras que não estejam enquadradas como “Operadora de Grande Porte” pela ANS (acima

de 100 mil beneficiários), sujeito a verificação no sítio eletrônico da agência (www.ans.gov.br);

c)     Operadoras que apresentem IDSS abaixo de 0,5 conforme publicação mais atual no sítio ele-

trônico da ANS (www.ans.gov.br);

d)     Operadoras que tenham sofrido decretação de portabilidade especial, portabilidade extraordiná-

ria e/ou liquidação extrajudicial pela ANS;

e)     Reunidas sob a forma de consórcio.

DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL

   As Operadoras interessadas deverão apresentar no mínimo, os seguintes documentos:

         a) Documentação relativa à habilitação jurídica:

                 I) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição

de seus administradores;

 II) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de direto-

ria em exercício;

 III) Comprovação de registro ou autorização de funcionamento, expedido pela Agência Nacional

de Saúde Suplementar; 

        b)  Documento relativo à regularidade fiscal e trabalhista:

       I) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

       II)  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o abjeto contratual;

      III) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

    IV) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituí-

dos por lei;

    V) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apre-

http://www.ans.go.br/
http://www.ans.gov.br/
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sentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

    c) Documentação relativa à qualificação técnica:

I)  Registro ou inscrição no Conselho Regional de Medicina da sede da licitante;

II) Comprovação do licitante de possuírem seu quadro permanente, na data prevista para entre-

ga da proposta, como responsável técnico, profissional de nível superior, devidamente

registrado no Conselho Regional de Medicina da sede da licitante;

III) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em caracte-

rísticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de atestado(s) de capa-

cidade técnica, comprovando que a licitante atende, com qualidade, o universo igual ou

superior a 36.394 beneficiários;

IV) Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponí-

veis para a realização do objeto da licitação, através da listagem de prestadores dispo-

níveis para atendimento, que atendam as exigências máximas do Termo de Referência;

 d)     Documentação relativa à qualificação econômico-financeira: 

I) Balanço patrimonial  e  demonstrações contábeis  do  último exercício  social,  já  exigíveis  e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atuali-

zados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de

apresentação da proposta, que comprovem índice de Liquidez Corrente e Índice de Li-

quidez Geral igual ou maiores que 1.0;

II)  Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica;

e) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, (incluindo pela

Lei nº 9.854 de 1999)

f) Proposta comercial, que deverá ser em papel timbrado do interessado, por meio mecânico ou

informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em

estrita observância às especificações do edital, assinada a última folha e rubricada nas

demais pelo seu titular ou representante legal.   

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

g) Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no Termo de Acordo, a

Operadora, garantida a defesa prévia, fica sujeita às sanções previstas pela ANS e
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mais:

I) Advertência por escrito;

II) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), calculada

sobre o valor global dos recursos correspondentes ao total de beneficiários vinculados

à operadora, do Plano de Saúde, CONTRATADA, por dia de inadimplência, até o limite

de 15 (quinze) dias úteis, caracterizando inexecução parcial;

III) Multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento), calculado sobre o montante dos re-

cursos correspondentes ao total de beneficiários vinculado à operadora do Plano de

Saúde, no caso de inexecução total dos serviços;

IV) Suspensão temporária do Termo de Acordo, por prazo não superior de um ano, justificada

pela SECAD;

V) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com administração Pública enquanto

perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida sua

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

VI) As sanções previstas nos subitens I, II e III poderão ser aplicados concomitantemente com

as dos subitens IV e V, facultada a defesa do interessado no prazo de 5 (cinco) dias

úteis, contados a partir de sua ciência.

VII) São causas de rescisão a reincidência no descumprimento de quaisquer   das condições

descritas no presente termo.   

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Os serviços deverão abranger, no mínimo, os itens descritos na seção IV deste termo, onde consta o

detalhamento do objeto.

6.2.  Constituem-se obrigações da Operadora:

6.2.1.  Manter um posto de atendimento nas instalações na sede do Município, no período de 08:00 h às

12:00 h e das 13:30 h às 17:00 h, de segunda-feira a sexta-feira, sem ônus para o Município, durante os

primeiros 30 (trinta) dias de contrato, a fim de auxiliar nos procedimentos relativos ao cadastramento de

beneficiário e outros que sejam necessários.

6.2.2. Fornecer ao beneficiário do Município, sem qualquer custo adicional, carteira de identificação indivi -

dual para cada beneficiário, com prazo de validade igual ao da duração do contrato, no prazo máximo de

60 (sessenta) dias contados a partir da data de vigência do atendimento.

 6.2.2.1. Garantir ao beneficiário do Município a prestação dos serviços contratados sem o uso da carteira
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de identificação, após o início da vigência do atendimento, caso ainda não tenha sido entregue o cartão

de identificação.

 6..2.3. Designar um funcionário responsável para relacionamento com o Município;

 6.2.4.  Enviar, até o último dia útil anterior ao mês de referência, relação mensal detalhada dos beneficiá-

rios, contendo o nome dos beneficiários titulares e seus respectivos dependentes, por meio eletrônico em

arquivos tipo “txt” ou planilha Excel, acompanhada dos respectivos valores e CPF;

  6.2.5. Promover a periódica atualização de página Web quando a rede credenciada, relação dos profissi -

onais e entidades prestadoras dos serviços credenciados;

  6.2.6. Comunicar ao Município a ocorrência de qualquer fato impeditivo à fiel execução do Termo de

Acordo.

  6.2.7. Incluir beneficiários na condição de titulares, dependentes, considerando as distinções de tabelas

de preços, para o plano para titulares/dependentes informando sempre a GESEL.

  6.2.8. Manter rede credenciada ativa, durante a vigência do Termo de Acordo, em quantidades iguais ou

superiores de estabelecimentos e profissionais constantes da rede credenciada informada quando da

contratação, avisando tempestivamente eventuais alterações, respeitando-se o padrão de qualidade dos

estabelecimentos e serviços oferecidos;

  6.2.9.  Manter, durante toda execução do acordo, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,

condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência;

  6.2.10. Garantir dois ou mais serviços de pronto atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas diárias,

inclusive aos sábados, domingos e feriados, em Camaçari e Regiões Metropolitanas.

  6.2.11.  Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pela execução e qualidade dos

serviços;

  6.2.12. Disponibilizar os equipamentos e/ou infraestruturas necessárias, para prestação dos serviços re-

lacionados;

  6.2.13. Providenciar a imediata correção das deficiências nos serviços contratados comunicados pelos

beneficiários do Município à Administradora de Benefícios;

  6.2.14. Responder pelas despesas de encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, decor-

rentes da execução do Termo de Acordo;

  6.2.15.  Manter controle dos dependentes que perderão essa condição em decorrência de idade, notifi -

cando o Município com um mês de antecedência à exclusão;

  6.2.16.  A Operadora deverá possuir, na data de assinatura do Termo de Acordo, de serviço de atendi-

mento ao cliente (SAC), através de discagem direta gratuita (DDG) para atendimento remoto (0800 e/ou



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

via internet) disponível 24 (vinte e quatro) horas diárias, inclusive sábado, domingos e feriados, para os

esclarecimentos que se fizerem necessários aos beneficiários;

  6.2.17.  Assegurar aos beneficiários a autorização para procedimentos de forma ágil através de e-mail,

telefone ou internet/senha eletrônica, fax ou presencial.

  6.2.17.1. As autorizações ou justificativas dos indeferimentos das mesmas deverão obedecer aos prazos

legais.

  6.2.18. Assegurar aos beneficiários a prestação dos serviços e, na superveniência de fatos imprevisí-

veis, envidar esforços de forma a evitar a descontinuidade do atendimento aos usuários.

 6.2.19. Efetivar o acompanhamento de casos crônicos e o monitoramento de grupo de risco, bem como,

indicar ao beneficiário os programas de medicina preventiva, disponibilizados para a prestação dos servi -

ços  de assistência à saúde.   

 6.2.20. Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condições que ensejarem o Termo de Acordo da insti-

tuição, particularmente a que se refere à utilização de documentos e as condições exigidas por ocasião

da realização de inspeções.

 6.2.21. Comunicar ao gestor deste instrumento, de forma clara e detalhada, todas as ocorrências anor-

mais verificadas na execução dos serviços, bem como a mudança de endereço de suas instalações físi -

cas.

 6.2.22. Garantir o cumprimento das disposições das normas vigentes, bem como a disponibilização da

rede de prestadores.

 6.2.23. Fornecer gratuitamente aos usuários do Programa de assistência à Saúde/odontológica, manual

de normas e procedimentos no qual deverá constar a rede de Assistência Médico-Hospitalar

(Hospital, Centros Médicos, Consultórios, Clínicas, Laboratórios, Médicos e outros profissionais colocados

à disposição dos usuários pela Operadora).

 6.2.24. Sempre que solicitado a Operadora deverá apresentar relatórios gerenciais com informações dos

principais tipos de uso, evolução da sinistralidade, inclusões, mudanças e exclusões do plano.

 6.2.25. A Operadora deverá sanar toda e qualquer inconsistência na movimentação de beneficiários em

até 48 (quarenta e oito) horas úteis, sob pena de advertência.

 6.2.26.  A Operadora quando questionada a respeito do Termo de Acordo, deverá responder, impreteri-

velmente, em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de advertência.

 6.2.27. Montar estrutura de atendimento médico e/ou odontológico, disponibilizada prioritariamente aos

servidores do Município e seus dependentes, devendo, ainda, arcar com o custeio de funcionamento até
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findo o contrato celebrado.

6.2.28 Disponibilizar, equipamento de autoatendimentos computadorizados (totens), em todos os locais

onde a Operadora disponibilizar atendimento eletivo às especialidades básicas de Clínica Médica e Pedi -

atria, que possibilitem o acesso online à marcação de consultas e exames, no mínimo nas especialidades

de Pediatria, Clínica Médica e Ginecologia, além de consultas e rede de prestadores devidamente atuali -

zada, bem como a possibilidade de impressão de resultados de exames de rotina.   

6.2.29 Manter inalterados os contratos existentes entre seguradora e segurados.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. Permitir o acesso dos profissionais da Operadora às dependências das Secretarias, para orientar e

explicar aos beneficiários sobre os procedimentos para utilização e normas de funcionamento dos benefí-

cios oferecidos em decorrência da assinatura do Termo de Acordo;

7.2. Permitir à Operadora a divulgação dos planos de saúde junto aos beneficiários do Município, por

meio de correspondência comum, publicações, revistas, boletins informativos, internet e outros meios de

divulgação;

7.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Operadora;

7.4. Efetuar o cadastramento dos dependentes no E-consig – Sistema Digital de Consignações, sendo

que os responsáveis respondem civil, penal e administrativamente pelo fornecimento de dados falsos;

7.5. Efetuar consignação no contracheque do beneficiário titular da parcela relativa à sua contribuição

para o plano de saúde, que será pago à Operadora, sempre até o 10º (décimo) dia do mês da efetiva

prestação dos serviços (pré-pagamento), quanto aos beneficiários do Município adeptos ao contrato de

plano de saúde e/ou odontológico;

7.6. Atualizar mensalmente, junto à Operadora, as informações sobre os beneficiários que deixaram de

possuir direito ao atendimento médico prestado, ficando resguardado, contudo, até o último dia da cober-

tura cujo pagamento já tenha sido realizado;

7.7. Comunicar à Operadora a exclusão de beneficiários em virtude de óbito, separação, divórcio, mudan-

ça de estado civil, maioridade do filho (a) e mudança de país;

7.8. Informar falhas e ocorrências detectadas à Operadora com vistas à adoção das medidas que se fa -

çam necessárias;

7.9. Efetuar averiguações periódicas e adotar procedimentos objetivando a regularidade e correção da as-

sistência médico-hospitalar e/ou odontológica da Operadora, devendo comunicar, por escrito, através de

ofício ou comunicação por correio eletrônico (e-mail), toda e qualquer irregularidade observada;

7.10. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio de servidor designado para este fim. 
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8. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

8.1. Serão assegurados os serviços para atendimento a qualquer tipo de doença, inclusive as pré-existen-

tes, as congênitas, as infectocontagiosas, como também o tratamento de moléstias decorrentes da Sín-

drome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS e suas complicações.

8.2. Os serviços de pronto-socorro devem dar atendimento médico de urgência e emergência, durante 24

horas diárias, inclusive sábados, domingos e feriados, em condições de internação e exames complemen-

tares de diagnóstico.

8.3.  A Operadora deverá possuir, na data de assinatura do Termo de Acordo, disque 0800, 24 horas,

para os esclarecimentos que se fizerem necessários aos benefícios.

8.4. As exclusões de usuários do Plano de Assistência à Saúde serão, tempestivamente, comunicadas à

empresa prestadora dos serviços, pela GESEL. A eventual utilização dos serviços, após a exclusão do

usuário será de responsabilidade exclusiva da Administradora de Benefícios.

8.5.  As operadoras de Plano de Saúde contratadas pela Administradora de benefícios reservam-se o di-

reito de alterar a rede de prestadores de serviços, desde que obedecidos os trâmites legais existentes,

principalmente no que se refere à mudança de entidade hospitalar, conforme art. 17 da Lei nº 9.656, de

1998.

8.6  Não caberá às operadoras de Plano de Saúde contratadas pelas Administradoras de Benefícios ne-

nhuma responsabilidade por ato culposo, doloso ou acidental que acarretem dano à saúde do servidor ou

de seus dependentes, provocado por profissionais ou instituições prestadoras de serviços médico-hospi-

talares de livre escolha do servidor.

8.7. O beneficiário poderá se utilizar dos médicos ou instituições relacionados na rede de serviço das ope-

radoras de Plano de Saúde contratadas pelas Administradoras de Benefícios, de acordo com o plano

subscrito por ele ou seu órgão ou entidade, exclusivamente para o atendimento decorrente de riscos co-

bertos. Ao utilizar a rede referenciada ou contratada, o beneficiário não fará nenhum desembolso, caben-

do às operadoras efetuar o pagamento diretamente ao referenciado ou contratado, em nome e por e por

conta do servidor.

8.8. No ato do atendimento, o beneficiário deverá apresentar documento de identidade, juntamente com o

cartão da operadora de Plano de Saúde contratadas pela Administradora de Benefícios do Plano de As-

sistência à Saúde.

8.9. As operadoras de Plano de Saúde contratadas pela Administradora de Benefícios poderão exigir au -

torização prévia para a realização de procedimentos, conforme disposto em contrato ou convênio, deven-

do dar ampla publicidade destes mecanismos a seus segurados.

8.10.   Nos casos em que as operadoras de Plano de Saúde contratadas pela Administradora de benefí -

cios estabelecerem autorização prévia, deverão ser garantidas a avaliação do atendimento pelo profissio-
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nal avaliador no prazo máximo de um dia útil, contados da data da solicitação, para a definição dos casos

de aplicação das regras de regulação, ressalvadas as hipóteses de urgência ou de emergência.

8.11.   Em caso de divergência médica na concessão da autorização prévia, para dirimir o conflito, será

instaurada junta médica no prazo máximo de 48 h (quarenta e oito horas) contados da formalização do

processo.

8.12.  A junta médica será constituída por 03 (três) membros, sendo o requerente do procedimento ou

membro nomeado pelo beneficiário 01 (um) médico da operadora, e o 3º (terceiro) membro escolhido

consensualmente pelos 02 (dois) demais profissionais, cuja remuneração ficará a cargo da operadora.

8.13. É facultada a substituição de entidade hospitalar, desde que por outra equivalente e mediante comu-

nicação ao beneficiário e a ANS com 30 (trinta) dias de antecedência ressalvados, deste prazo mínimo,

os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias em vigor.

8.14. Na hipótese de ocorrer à substituição de entidade hospitalar, por vontade das operadoras de Plano

de Saúde contratadas pelas Administradoras de Benefícios, durante período de internação de beneficiá-

rio, ser-lhe-á garantido o pagamento das despesas relacionadas com a internação até a alta hospitalar,

estabelecida pelo médico assistente, exceto nos casos de infração às normas sanitárias, quando a opera-

dora providenciará, às suas expensas, a transferência imediata para outro estabelecimento equivalente,

garantindo a continuidade da assistência.

8.15.   No caso de redimensionamento de rede hospitalar, é necessária autorização prévia da ANS.

8.16.   A marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos devem ser feita de forma a

atender às necessidades especiais dos beneficiários, bem como àquele com idade igual ou superior a 60

(sessenta) anos, gestantes, lactantes e lactentes, e crianças até 05 (cinco) anos de idade.

8.17.   As operadoras de Plano de Saúde contratadas pela Administradora de Benefícios não se respon-

sabilizarão pelo pagamento de quaisquer serviços eventualmente utilizados de maneira diversa do acor-

dado.

8.18.  Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Fiscalização em conjunto com a Operadora.

9. REAJUSTE

Os critérios de reajuste para os serviços em contratação pelos beneficiários da Prefeitura Municipal de

Camaçari obedecerão à legislação em vigor, observando o interregno de 12 (doze) meses, de acordo com

a variação dos custos médicos e hospitalares e outras despesas operacionais da operadora, bem como a

taxa de sinistralidade, quando a referida taxa ultrapassar o percentual de 70% (setenta por cento), visan-

do à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste Termo de Acordo.

Os reajustes, quando pleiteados pela operadora, deverão ser negociados em conjunto com o Município,

 por intermédio da Secretaria de Administração  - SECAD, através da Coordenação de Gestão de Pessoa

- CGP.  
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10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Caberá a gestão do Termo de Acordo à Secretaria da Administração - SECAD, por intermédio de Servidor

designado, nos termos do art. 67 da Lei nº. 8666/93. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2016

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE

 

 

 

 

 

Para fins de participação no Chamamento Público nº  01/2016, a (nome da empresa),

CNPJ nº ________, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei que, até

a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, estando ciente

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e data 

 

Nome e identificação do declarante 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2016

ANEXO III

DADOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE ACORDO

 

 

 

NOME: 

 

 

CÉDULA DE IDENTIDADE Nº  

 

 

ÓRGÃO EMISSOR:  

 

 

CPF Nº  

 

 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA:  

 

 

 

Camaçari, _____ de _________________ de ___  

 

 

  ________________________________________

 

Assinatura e Carimbo 

 

OBS.: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro Termo de Acordo. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2016

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO

 

 

 

 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela

Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, peri-

goso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (  ).  

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

 

Camaçari, ______ de _________________________ de __  .___

 

 

Proponente interessado 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2016

ANEXO V

TERMO DE ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Termo de Acordo de prestação de serviços de saúde complementar e assistência odontológica, que en-

tre si celebram o Município de Camaçari e a ........................................................, nos termos do Edital de

Chamamento Público nº 01/2016, Lei nº 9.656/1998 (dispõe sobre os planos e seguros privados de as-

sistência à saúde), Lei nº 8.666/1993 na sua atual redação, e demais normas e regulamentações aplicá -

veis à espécie.

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

 MUNICIPIO  DE  CAMAÇARI,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  inscrito  no  CNPJ  n.º

14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco Drummond s/no, Camaçari – BA, representado

neste ato pelo Prefeito, Sr. Ademar Delgado das Chagas, brasileiro, Casado, portador do RG

n.º 00 966909-41 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 048.297.785-04,  com interveniência da SE-

CRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO – SECAD, através do(a) Sr.(a) ...................................., nacio-

nalidade,  estado  civil,  profissão,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  ........................  portador  do  RG

nº  .....................,  expedido  pela  ................  residente  e  domiciliado(a)  à

Rua ......................................, doravante denominado MUNICÍPIO;

 (nome  da  instituição),  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o

nº ..........................., com endereço ..............................................................., neste ato represen-

tada pelo(a) Sr.(a) ...................................., (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a)

da Cédula de Identidade RG nº ..............., expedida pela ..............., inscrito(a) no CPF/MF sob o

nº ........................, doravante denominada como OPERADORA .

DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente Termo de Acordo decorre do processo de chamamento público de operadoras de plano de

saúde e de plano odontológico, aprovado pelo Secretário Municipal da Administração - SECAD e pela

Procuradoria Jurídica do Município, através do Parecer de nº ____/___, nos termos e condições do Edital

de Chamamento Público nº 01/2016 que integram este instrumento, que as partes declaram conhecer e



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

aceitar. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo de Acordo, a Contratação de Pessoa Jurídica para atuar como Opera-

dora de Planos de Assistência Médica e Odontológica, na modalidade coletivo empresarial, devida-

mente registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, objetivando a prestação de

assistência médica e odontológica, 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 Esta-

tística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial

de Saúde, com limitação expressa das coberturas previstas no rol de procedimentos vigente, divul-

gado pela ANS, com cobertura de abrangência Estadual, com garantia de atendimento de urgência e

emergência em todo território nacional, dirigidos aos servidores do Município de Camaçari, ativos,

aposentados e dependentes legais 

CLÁUSULA SEGUNDA -DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 Os serviços objeto deste Termo de Acordo se encontram detalhados no Termo de Referência, Anexo

I do Edital de Chamamento Público e parte integrante deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA OPERADORA 

3.1 Constituem obrigações da OPERADORA: 

3.1.1 Fornecer ao beneficiário do Município, sem qualquer custo adicional, carteira de identificação indivi -

dualmente para cada beneficiário, com prazo de validade igual ao da duração do contrato, no prazo

máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de vigência do atendimento. 

 

3.1.2 Garantir ao beneficiário do Município a prestação dos serviços contratados sem o uso da carteira

de identificação, após o início da vigência do atendimento, caso ainda não tenha sido entregue o cartão

de identificação. 

 

3.1.3 Designar um funcionário responsável pelo relacionamento com o Município. 

 

3.1.4 Enviar, até o último dia útil anterior ao mês de referência, Relação Mensal Detalhada dos Beneficiá-

rios, ou seja, relação detalhada e nominal de beneficiários titulares, dependentes, por meio eletrônico em

arquivo tipo “*.txt”, planilha excel ou equivalente, contendo a relação de beneficiários do mês de referên-
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cia, acompanhada dos respectivos valores. 

3.1.5 Promover a periódica atualização de página web quanto à rede credenciada, relação dos profissio-

nais e entidades prestadoras dos serviços credenciados. 

 

3.1.6 Comunicar ao Município a ocorrência de qualquer fato impeditivo à fiel execução do  Termo de

Acordo. 

 

3.1.7 Incluir beneficiários na condição de titulares, dependentes, considerando as distinções de tabelas

de preços, para o plano para titulares/dependentes, conforme informado pela Secretaria da Administra-

ção. 

 

3.1.8 Manter rede credenciada ativa, durante a vigência do Termo de Acordo, em quantidades iguais ou

superiores de estabelecimentos e profissionais constantes da rede credenciada informada quando da

contratação, avisando tempestivamente eventuais alterações, respeitando-se o padrão de qualidade dos

estabelecimentos e serviços oferecidos. 

 

3.1.9  Manter, durante toda execução do Termo de Acordo, compatibilidade com as obrigações por ela

assumidas, condições de habilitação e qualificação exigidas no chamamento público. 

3.1.10 Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pela execução e qualidade dos ser-

viços. 

 

3.1.11 Disponibilizar os equipamentos e/ou infraestrutura necessários para prestação dos serviços relaci-

onados. 

 

3.1.12 Providenciar a imediata correção das deficiências nos serviços contratados, comunicadas pelos

beneficiários do MUNICÍPIO à OPERADORA. 

 

3.1.13 Responder pelas despesas de encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, decor-

rentes da execução do Termo de Acordo. 

 

3.1.14 Manter controle dos dependentes que perderão essa condição em decorrência de idade, notifican-

do o Município com um mês de antecedência à exclusão. 

 

3.1.15 A OPERADORA deverá possuir, na data de assinatura do Termo de Acordo, serviço de atendi-

mento ao cliente (SAC), através de discagem direta gratuita (DDG) para atendimento remoto (0800 e/ou

via internet) disponível 24 horas diárias, inclusive sábados, domingos e feriados, para os esclarecimen-

tos que se fizerem necessários aos beneficiários. 
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3.1.16 Assegurar aos beneficiários a autorização para procedimentos de forma ágil, através de e-mail,

telefone ou internet/senha eletrônica. 

 

3.1.17 As autorizações ou justificativas dos indeferimentos das mesmas deverão obedecer aos prazos

legais. 

 

3.1.18 Assegurar aos beneficiários a prestação dos serviços e, na superveniência de fatos imprevisíveis,

envidar esforços de forma a evitar a descontinuidade do atendimento aos usuários. 

 

3.1.19 Efetivar o acompanhamento de casos crônicos e o monitoramento de grupo de risco, bem como,

indicar ao beneficiário os programas de medicina preventiva, disponibilizados para a prestação dos servi-

ços de assistência à saúde.

  

3.1.20 Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condições que ensejaram a celebração do Termo de

Acordo, particularmente ao que se refere à atualização de documentos e as condições exigidas por oca-

sião da realização de inspeções. 

 

3.1.21 Comunicar o gestor deste instrumento, de forma clara e detalhada, todas as ocorrências anormais

verificadas na execução dos serviços, bem como a mudança de endereço de suas instalações físicas. 

 

3.1.22 Garantir o cumprimento das disposições das normas vigentes, bem como a disponibilização da

rede de prestadores. 

 

3.1.23 Fornecer, gratuitamente, aos usuários do Programa de Assistência à Saúde/odontológica, manual

de normas e procedimentos no qual deverá constar a rede de Assistência Médico-Hospitalar (Hospitais,

Centros Médicos, Consultórios, Clínicas, Laboratórios, Médicos e outros profissionais colocados à dispo-

sição dos usuários pela OPERADORA. 

 

3.1.24 Sempre que solicitado, a OPERADORA deverá apresentar relatórios gerenciais com informações

dos principais tipos de uso, evolução da sinistralidade, inclusões, mudanças e exclusões do plano. 

 

3.1.25 A OPERADORA deverá sanar toda e qualquer inconsistência na movimentação de beneficiários

em até 48 horas úteis após ter sido formalmente comunicada. 

 

3.1.26 A OPERADORA, quando questionada a respeito do Termo de Acordo, esta deverá responder, im-

preterivelmente, em 05 dias úteis, sob pena de advertência. 

 

3.1.27 Disponibilizar, equipamentos de auto-atendimento computadorizados (tótens), em todos os locais

onde a contratada disponibilizar atendimento eletivo às especialidades básicas de Clínica Médica e Pedi-

atria, que possibilitem o acesso online à marcação de consultas e exames, no mínimo nas especialida-
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des de Pediatria, Clínica Médica e Ginecologia, além de consulta a rede de prestadores devidamente

atualizada, bem como a possibilidade de impressão de resultados de exames de rotina. 

 

CLÁUSULA QUARTA -DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

4.1 Constituem obrigações do MUNICÍPIO: 

4.1.1 Permitir o acesso dos profissionais da OPERADORA às dependências das Secretarias, para orien-

tar e explicar aos beneficiários sobre os procedimentos para utilização e normas de funcionamento dos

benefícios oferecidos em decorrência da assinatura do Termo de Acordo. 

 

4.1.2 Permitir à OPERADORA a divulgação dos planos de saúde junto aos beneficiários do Município,

por meio de correspondência comum, publicações, revistas, boletins informativos, internet e outros meios

de divulgação. 

 

4.1.3 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela OPERADORA. 

 

4.1.4 Efetuar o cadastramento dos dependentes no Sistema de Recursos Humanos, sendo que os res-

ponsáveis respondem civil, penal e administrativamente pelo fornecimento de dados falsos. 

 

4.1.5 Efetuar consignação no contracheque do beneficiário titular da parcela relativa à sua contribuição

para o plano de saúde, que será pago à OPERADORA, sempre até o 5º (quinto) dia do mês da efetiva

prestação dos serviços (pré-pagamento), quanto aos beneficiários do Município adeptos ao contrato de

plano de saúde e/ou odontológico. 

 

4.1.6 Atualizar mensalmente, junto à OPERADORA, as informações sobre os beneficiários que deixarem

de possuir direito ao atendimento médico prestado, ficando resguardado, contudo, o atendimento até o

último dia da cobertura cujo pagamento já tenha sido realizado. 

 

4.1.7 Comunicar à OPERADORA a exclusão de beneficiários em virtude de óbito, separação, divórcio,

mudança de estado civil, retorno ao órgão ou entidade de origem, maioridade do filho (a) e mudança de

país. 

 

4.1.8 Informar falhas e ocorrências detectadas à OPERADORA com vistas à adoção das medidas que se

façam necessárias. 

 

4.1.9 Efetuar averiguações periódicas e adotar procedimentos objetivando a regularidade e correção da

assistência médico-hospitalar e/ou odontológica da OPERADORA, devendo comunicar, por escrito, atra-

vés de ofício ou comunicação por correio eletrônico (e-mail), toda e qualquer irregularidade observada;  
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4.1.10 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio de servidor designado para este fim. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE DOS VALORES CONSIGNADOS

 

5.1 O Município de Camaçari, através da Secretaria da Fazenda – SEFAZ ou do Instituto de Seguridade

Social do Município - ISSM, repassará à OPERADORA os valores consignados na folha de pagamento

dos servidores municipais. 

5.2 O pagamento à  OPERADORA será efetuado mensalmente, exclusivamente por crédito em conta-

corrente especificada pela OPERADORA na instituição financeira indicada, até o 5º (quinto) dia do mês

da efetiva prestação dos serviços (pré-pagamento). 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

 

6.1 Com vistas a garantir melhores condições para aquisição dos serviços, o Termo de Acordo terá vi-

gência inicial de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de, no máximo, 60 (sessenta) dias da data

de sua assinatura, podendo ser renovado por acordo entre as partes, nos termos da regulação da ANS. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 

 

7.1 Os critérios de reajuste anual para os serviços obedecerão à legislação em vigor, podendo estar ads -

trito à variação dos custos médicos e hospitalares e outras despesas operacionais da OPERADORA,

bem como à da taxa de sinistralidade, se o percentual apurado for superior a 70% (setenta por cento), vi -

sando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste Termo de Acordo. 

 

7.2 Os reajustes, quando pleiteados pela  OPERADORA, deverão ser negociados em conjunto com o

Município, por intermédio da Secretaria da Administração- SECAD. 

 

CLÁUSULA OITAVA -DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TERMO 

 

8.1 O acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto deste Termo de Acordo serão exercidos

pela Secretaria da Administração- SECAD, através de servidor designado, nos termos do art. 67 da Lei

n° 8.666/93. 

 

8.2 A OPERADORA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verifica-
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ção e controle a serem adotados pela SECAD.

 

10.3 A fiscalização por parte da SECAD não exime nem reduz a responsabilidade da OPERADORA no

cumprimento dos seus encargos. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a OPERADORA às sanções

previstas na Lei n.º 8666/93, atualizada, em especial as seguintes, sem prejuízo das demais cominações

legais: 

9.1.1. Advertência por escrito;  

 

9.1.2. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), calculada so-

bre o valor global dos recursos correspondentes ao total de beneficiários vinculados à OPERADORA, do

Plano de Saúde, CONRATADA por dia de inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias úteis, caracteri-

zando inexecução parcial;  

 

9.1.3. Multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento), calculada sobre o montante dos recursos

correspondentes ao total de beneficiários vinculado à OPERADORA do Plano de Saúde, no caso de ine-

xecução total dos serviços;  

 

9.1.4. Suspensão temporária do Termo de Acordo, por prazo não superior de um ano, justificada pela

SECAD;

 

9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdu-

rarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante à

autoridade que aplicou a penalidade;  

 

9.2 As sanções previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 poderão ser aplicadas concomitantemente

com as dos subitens 9.1.4.e 9.1.5, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias

úteis, contados a partir de sua ciência;

 

9.3 São causas de rescisão a reincidência no descumprimento de quaisquer das condições descritas no

Edital, no Termo de Acordo, ou ainda, a prática de atos que caracterizem má-fé, apuradas em processo

administrativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE  
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10.1 Fica estabelecido que na hipótese da SECAD deixar de exigir da OPERADORA qualquer condição

deste termo, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la

em oportunidades futuras. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari - Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qual -

quer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Termo de Acordo em 05 (cinco) vias de

igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido  e  achado conforme.

 

Camaçari, _______ de _________________ de _____. 

 

MUNICIPIO DE CAMAÇARI

Ademar Delgado das Chagas

MUNICÍPIO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD

Sr(a) Secretário(a) 

Interveniente

Empresa.........................................................................

Sr(a)......................

OPERADORA

Testemunhas: 

1 - _____________________________________

CPF  nº

2 - _____________________________________

CPF  nº


