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CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01-103.190/19-60 

 

 OBJETO: Credenciamento de operadoras de planos de assistência à saúde suplementar 
registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

 FUNDAMENTAÇÃO: A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
tem interesse em que o maior número possível de empresas se credencie para a prestação de 
serviços, nos moldes propostos, a fim de proporcionar a seus funcionários e respectivos 
dependentes um plano de saúde que tenha como referência o atual padrão de atendimento do 
plano próprio de saúde médico-hospitalar oferecido pela empresa. 

 PRAZO E ENDEREÇO PARA ENTREGA DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO:  

PRAZO: Do dia 21/10/2019 ao dia 04/11/2019. (dias úteis). 

HORÁRIO: Das 09h30 às 17 horas.  

ENDEREÇO: Sala de Reuniões da GECOL/CPL – BHTRANS – Av. Engenheiro Carlos Goulart, 
n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902. 

Os(as) interessados(as) deverão entregar o envelope à Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL ou a qualquer um dos membros da CPL, no local, data e horário indicados acima. 

 REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

 CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS: Até 2 (dois) dias úteis antes da data inicial fixada 
para a entrega do envelope dos documentos para habilitação, exclusivamente através do e-mail: 
bhtrans.cpl@pbh.gov.br, nos termos do item 1.1 deste Edital. 

 AVISOS SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO: Os avisos sobre este Chamamento serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM e divulgados na internet, 
através do site www.pbh.gov.br. 

 INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO: As informações sobre o andamento deste 
Chamamento e os resultados dos julgamentos e de recursos, se houver, serão publicados 
unicamente no DOM e disponibilizados na internet no site www.pbh.gov.br. 

 SITE PARA CONSULTAS E DOWNLOAD DO EDITAL: www.pbh.gov.br. 

 SITE DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – DOM: 
www.pbh.gov.br/dom. 

 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: Até 2 (dois) dias úteis antes da data inicial fixada para a entrega do 
envelope de habilitação, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Chamamento 
Público, apontando as falhas e irregularidades que o viciariam, obedecidas as disposições do 
Capítulo 8 deste Edital. 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
http://www.pbh.gov.br./
http://www.pbh.gov.br./
http://www.pbh.gov.br./
http://www.pbh.gov.br/dom
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PREÂMBULO 
 
A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por sua Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, designada pela Portaria BHTRANS DPR n.º 158/2018 de 20 de 
dezembro de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o 
Chamamento Público nº 03/2019, com a finalidade de credenciar operadoras de planos de 
assistência à saúde suplementar registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
conforme especificações e detalhamentos contidos nos anexos deste Chamamento Público, em 
especial no Termo de Referência – Anexo I, nos Critérios de Precificação – Anexo II, na Distribuição 
de Beneficiários – Anexo III, nos termos da Lei Federal n.º 13.303/2016, no Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da BHTRANS e demais legislações aplicadas. 
 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 – As consultas e os esclarecimentos serão respondidos pela CPL, respeitada a legislação 
pertinente, devendo os interessados formular consultas por escrito (e-mail ou Correios), no prazo 
estipulado na folha de rosto deste Edital. 
 
1.1.1 – As respostas, quando de caráter geral, serão disponibilizadas através da internet 
(www.pbh.gov.br) e/ou publicadas no DOM. 
 
1.1.2 – As dúvidas e/ou esclarecimentos de caráter interpretativo, que não venham a influenciar no 
entendimento e participação de outros interessados, serão respondidas diretamente ao(s) 
PROPONENTE(s) através de e-mail. 
 
Integram este Edital: 
 
ANEXOI – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
ANEXO II – CRITÉRIOS DE PRECIFICAÇÃO 
 
ANEXO III – DISTRIBUIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS 
 
ANEXO IV – MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE 
 
ANEXO V – DECLARAÇÃO EXPRESSA DE QUE A PROPONENTE NÃO EMPREGA  
  TRABALHADOR NAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO INC. I DO ART. 71     
  DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA

 BHTRANS 
  

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 
 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
   PORTE 
 

ANEXO VIII – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 
ANEXO IX – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
ANEXO X – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

CAPÍTULO 2 
OBJETO 

 

 

2 – OBJETO 

2.1 – Credenciamento de operadoras de planos de assistência à saúde suplementar registradas na 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
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2.1.1 – As operadoras deverão, na forma de consignação em folha de pagamento nos termos do 
Decreto Municipal 15.573/14 e suas alterações, prestar serviços de assistência médica ambulatorial e 
hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica, farmacêutica na internação e odontológica, com 
coparticipação, de abrangência para região metropolitana de Belo Horizonte, a todos os empregados 
da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A. - BHTRANS, bem como aos 
respectivos dependentes e aposentados atualmente vinculados ao Plano de Assistência Médica e 
Hospitalar - PAMEH que poderão aderir, ou não, no âmbito e condições de cobertura estabelecidas 
pelo plano/seguro saúde por eles eventualmente escolhido, dentre aqueles contratados. 
  
2.1.2 – As PROPONENTES poderão se candidatar ao credenciamento de quaisquer planos que 
forem de seu interesse, não existindo número mínimo ou máximo de planos para credenciar-se, 
desde que cumpram as exigências necessárias para qualificação em cada plano. 
 
2.2 – As especificações e detalhamentos das condições para prestação dos serviços estão descritos 
no Termo de Referência – Anexo I, nos Critérios de Precificação – Anexo II, na Distribuição de 
Beneficiários – Anexo III e na Minuta do Termo de Credenciamento – Anexo X. 
 

CAPÍTULO 3 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

 
3.1 – PODERÃO PARTICIPAR DO PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO  

 
3.1.1 – Poderão participar do presente Chamamento Público as pessoas jurídicas, legalmente 
constituídas, que operem no ramo do objeto, desde que satisfaçam as exigências deste Edital e seus 
Anexos. 
 
3.2 – IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 
 
3.2.1 – A participação neste procedimento estará impedida às pessoas físicas, bem como às jurídicas 
que, na data prevista neste Edital para a entrega do envelope, encontrarem-se em qualquer uma das 
seguintes situações: 

a) com falência decretada; 

b) em funcionamento sob regime de consórcio; 

c) empresas estrangeiras sem funcionamento no país. 

d) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor 
ou empregado da BHTRANS; 

e) em suspensão temporária e impedidas de licitar ou contratar com a Administração Municipal de 
Belo Horizonte e/ou suas Unidades descentralizadas e/ou vinculadas; 

f) declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela Administração Municipal 
de Belo Horizonte e/ou suas Unidades descentralizadas e/ou vinculadas, enquanto perdurarem os 
efeitos da sanção; 

g) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

h) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

i) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

j) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

k) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 
natureza, de empresa declarada inidônea. 

3.2.1.1 – Aplica-se a vedação prevista no item 3.2.1: 
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a) à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação 
dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 

b) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

b.1) dirigente da BHTRANS; 

b.2) empregado da BHTRANS cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela 
licitação ou contratação; 

b.3) autoridade do ente público a que BHTRANS esteja vinculada. 

c) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido 
seu vínculo com a BHTRANS ou contratante há menos de 6 (seis) meses. 

3.2.1.2 – O fornecedor incluído no cadastro referido no art. 37 da Lei Federal n° 13.303 de 2016 não 
poderá disputar licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução do Termo de 
Credenciamento. 

3.2.1.2.1 – Serão excluídos do cadastro referido no subitem anterior, a qualquer tempo, fornecedores 
que demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida. 

3.2.2 – A observância das vedações dos subitens 3.2.1 a 3.2.1.2 é de inteira responsabilidade da 
PROPONENTE que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 
 
3.3 – CONDIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO E PROTOCOLIZAÇÃO DO ENVELOPE 
 
3.3.1 – O envelope contendo a documentação para habilitação deverá ser entregue no local, data e 
horário indicados na folha de rosto deste Edital. 
 
3.3.2 – O envelope indicado no subitem anterior deverá estar devidamente lacrado, rubricado no 
fecho e identificado em sua parte externa com os seguintes dizeres: 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03/2019 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação – CPL da BHTRANS 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 

 
Local:                        Sala de Licitações da BHTRANS 
Endereço:                 Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Buritis 

                    30455-902 – Belo Horizonte/MG 
 

Nome/Razão Social da Empresa 
CNPJ / Telefone(s) / E-mail 

3.3.3 – A protocolização do envelope fora do prazo estabelecido determinará o impedimento da 
participação da PROPONENTE. 

3.3.4 – Não serão aceitos documentos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico, 
admitindo-se a condição prevista no subitem 3.3.5. 

3.3.5 – O envelope contendo os documentos para habilitação, quando enviado por via postal ou 
equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente será considerado 
para o Chamamento Público se der entrada no Protocolo da CPL até a data limite e hora definidos, 
independentemente da data e horário da postagem ou da remessa. 

3.3.6 – A entrega do envelope configura a aceitação de todas as normas e condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. 
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3.4 – DOS REPRESENTANTES LEGAIS E MANDATÁRIOS DAS PROPONENTES 

3.4.1 – A(s) PROPONENTE(S) poderá(ão) indicar um representante para intervir em qualquer fase do 
procedimento de credenciamento e responder, para todos os efeitos, no presente momento ou a 
posteriori, por sua representada. 

3.4.2 – O instrumento que comprovará a representatividade da PROPONENTE será: 

a) Para Procurador/Credenciado: Instrumento Público ou Particular de Procuração, com prazo de 
validade em vigor, ou Carta de Credenciamento, conforme modelo disposto no Anexo IV, em 
cujos termos sejam outorgados ao procurador/credenciado os poderes necessários à pratica de 
todos os atos pertinentes ao Chamamento Público. 

b) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da PROPONENTE, com 
poderes para representá-la em conjunto, deverá apresentar o respectivo Estatuto ou Contrato 
Social, no qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, e, ainda, apresentar a Carta de Credenciamento – 
Anexo IV ou Instrumento Público ou Particular de Procuração. 

c) Para Proprietário: sendo o representante sócio, proprietário ou dirigente da PROPONENTE, com 
poderes para representá-la isoladamente, deverá apresentar apenas o respectivo Estatuto ou 
Contrato Social, no qual estejam expressos os poderes necessários para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.4.3 – Nas hipóteses de representação mediante Instrumento Particular de Procuração ou Carta de 
Credenciamento – Anexo IV, deverá ser apresentada documentação que lhe(s) comprove(m) a 
titularidade dos poderes necessários à constituição do procurador ou representante credenciado 
(Estatuto, Contrato Social, etc.). 

3.4.4 – O representante (procurador, credenciado ou proprietário/sócio/dirigente) deverá estar munido 
de documento hábil de identificação para, se convocado para tal, identificar-se. 

3.4.5 – Não apresentando quaisquer das formas de representação citadas no subitem 3.4.2, a 
PROPONENTE ficará sem representante perante a Comissão Permanente de Licitação. 

3.4.6 – Os documentos indicados no item 3.4 e seus subitens poderão ser apresentados no original, 
em fotocópias autenticadas na forma da Lei ou em publicação em jornal da Imprensa Oficial. 
 

CAPÍTULO 4 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

O envelope de documentação deverá conter os seguintes documentos obrigatórios, com os prazos de 
validade em vigor: 

4.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

4.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

4.1.2 – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de 
eleição de seus administradores. 

4.1.2.1 – Os documentos relacionados no subitem 4.1.2 poderão ser substituídos apenas pela última 
alteração, caso seja consolidada. 

4.1.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 

4.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
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4.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

4.2.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual/Distrital e Municipal (Tributos 
Mobiliários e Imobiliários) do domicílio ou sede da PROPONENTE. 

4.2.2 – Comprovante de Regularidade perante o INSS. 

4.2.3 – Comprovante de Regularidade perante o FGTS. 

4.2.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

4.2.5 – Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal (subitem 4.2.1) e 
Regularidade perante o INSS (subitem 4.2.2), deverá ser apresentada a Certidão Conjunta Negativa 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pelo Ministério da 
Fazenda/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

4.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

4.3.1 – Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa 
PROPONENTE. 

4.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Para participação nos Planos 1 a 5: 

4.4.1 – Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) em nome da PROPONENTE, expedido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a PROPONENTE tenha prestado 
serviços de operadora de plano de saúde para, no mínimo, 1.000 (um mil) beneficiários. 

b) Para participação no Plano 6: 

4.4.2 – Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) em nome da PROPONENTE, expedido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a PROPONENTE tenha prestado 
serviços de operadora de plano odontológico para, no mínimo, 1.000 (um mil) beneficiários. 

4.4.3 – Os atestados poderão ter seus quantitativos somados, caso os serviços neles referidos 
tenham sido executados em datas concomitantes. 

4.4.4 – O(s) Atestado(s) deverá(ão) conter informações que permitam a identificação do emitente. 

4.5 – DECLARAÇÃO expressa de que a PROPONENTE não emprega trabalhador nas situações 
previstas no Inc. I do art. 71 do Regulamento Interno de Licitações e contratos da BHTRANS, 
acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da 
PROPONENTE, conforme modelo constante no Anexo V. 

4.6 – DECLARAÇÃO de superveniência, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da 
PROPONENTE, conforme modelo constante no Anexo VI. 

4.7 – DECLARAÇÃO prevista no Anexo VII – Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando 
for o caso, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da PROPONENTE. 

4.8 – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO para operadoras de planos de assistência à saúde 
suplementar registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, devidamente 
preenchido e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) da PROPONENTE, conforme modelo 
constante no Anexo VIII. 

4.9 – PROPOSTA DE PREÇOS, assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da PROPONENTE, 
conforme modelo do Anexo IX, observado o disposto nos subitens 4.14.9 a 4.14.9.4. 

4.10 – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 100, de 
03 de junho de 2005. 
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4.11 – DECLARAÇÃO que possui Rede Preferencial contendo minimamente 3 (três) ou mais 
hospitais gerais somando no mínimo 330 (trezentos e trinta) leitos, 1 (um) hospital pediátrico, 2 (dois) 
hospitais maternidade, 1 (um) hospital psiquiátrico, 2 (duas) unidades de pronto atendimento com 
pelo menos uma com plantão 24 (vinte e quatro) horas de cardiologia, neurocirurgia, neurologia, 
ortopedia, análises clínicas e radiologia, 2 (duas) unidades de pronto atendimento pediátrico, 1 (uma) 
unidade de pronto atendimento oftalmológico para os planos assinalados como rede preferencial no 
item 5.4 do Termo de Referência – Anexo I. 

4.12 – DECLARAÇÃO que possui Rede Ampla contendo minimamente 6 (seis) ou mais hospitais 
gerais somando 660 (seiscentos e sessenta) leitos, 1 (um) hospital pediátrico, 2 (dois) hospitais 
maternidade, 1 (um) hospital psiquiátrico, 05 (cinco) unidades de pronto atendimento com pelo menos 
uma com plantão 24 (vinte e quatro) horas de cardiologia, neurocirurgia, neurologia, ortopedia, 
análises clínica e radiologia, 3 (três) unidades de pronto atendimento pediátrico, 1 (uma) unidade de 
pronto atendimento oftalmológico para os planos assinalados como rede ampla no item 5.4 do Termo 
de Referência – Anexo I.  

4.13 – Apenas para as PROPONENTES que optarem por Planos de Saúde da Família (planos 3 e 4), 
DECLARAÇÃO que possui, para os Planos de Saúde da Família, uma Unidade própria para 
atendimento, além da rede preferencial mínima explicitada no item 4.11. 

4.14 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À HABILITAÇÃO 

4.14.1 – CADASTRO NO SUCAF 

4.14.1.1 – Os documentos relacionados nos subitens 4.2.1 a 4.3.1 poderão ser substituídos pelo 
Comprovante de Cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 
Horizonte – SUCAF. Os demais documentos exigidos neste Capítulo deverão ser apresentados, sob 
pena de inabilitação. 

4.14.1.2 – A PROPONENTE poderá estar habilitada em qualquer linha de fornecimento (material e/ou 
serviços).  

4.14.1.2.1 – Caso a PROPONENTE seja convocada para assinar o Termo de Credenciamento, esta 
deverá comprovar cadastro no SUCAF em conformidade com o item 7.2 deste Edital. 

4.14.1.3 – A CPL fará consulta à base de dados do SUCAF para emissão do documento “Situação do 
Fornecedor”, que deverá comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios junto aos órgãos 
pertinentes, incluindo o Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

4.14.1.3.1 – A PROPONENTE que estiver com algum documento em situação irregular junto ao 
SUCAF, deverá incluir, previamente, no ENVELOPE, documento substituto que comprove, na data de 
apresentação do envelope de habilitação, a regularidade do documento indicado na consulta como 
irregular, sob pena de inabilitação. 

4.14.1.4 – A CPL não aceitará recibo de protocolo de documentos, em substituição ao comprovante 
de cadastro no SUCAF. 

4.14.2 – Todos os documentos previstos neste Capítulo deverão ser emitidos da seguinte forma:  

a) caso a PROPONENTE seja a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) caso a PROPONENTE seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles, que comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;  

c) o(s) atestado(s) de capacidade técnica, quando previsto(s) neste Edital, poderá(ão) ser 
apresentado(s) em nome da PROPONENTE, com CNPJ da matriz e/ou da filial. 

4.14.3 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados no original, em fotocópias 
autenticadas na forma da Lei, ou em publicação em jornal da Imprensa Oficial. 

4.14.3.1 – O comprovante de cadastro emitido pelo SUCAF e as Certidões emitidas pela Internet 
ficam dispensados de autenticação. 
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4.14.3.2 – A CPL poderá efetuar consulta aos sites dos órgãos emissores para confirmar a 
autenticidade dos documentos extraídos pela Internet. 

4.14.3.3 – Em caso de dúvida quanto à autenticidade ou validade de documento, a Comissão 
Permanente de Licitação concederá a PROPONENTE o prazo de 2 (dois) dias úteis para 
apresentação do documento original, ou em cópia autenticada por cartório competente ou por 
empregado da BHTRANS, por publicação em órgão da imprensa oficial ou obtidos pela internet em 
sítios oficiais do órgão emissor. 

4.14.4 – A não apresentação das certidões negativas ou positivas com efeito de negativa exigidas 
nos subitens 4.2.1 a 4.2.5 não implicará na inabilitação da PROPONENTE, uma vez que a CPL 
poderá efetuar consulta à base de dados do ente responsável pela emissão da certidão. 

4.14.4.1 – A CPL não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 
hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constadas, a PROPONENTE será 
inabilitada. 

4.14.5 – Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados 
das respectivas traduções oficiais juramentadas, inclusive quanto aos registros. 

4.14.6 – As certidões e demais documentos que possuem validade deverão estar com vigência plena 
na data de apresentação do envelope. 

4.14.6.1 – As certidões que não tenham expressa a sua validade pelos respectivos emitentes 
somente serão aceitas se expedidas há 90 (noventa) dias, no máximo, da data de apresentação do 
envelope, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade indeterminado.  

4.14.7 – As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP poderão se utilizar das 
prerrogativas previstas nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006 e no artigo 4º do 
Decreto Municipal n.º 13.791/2009, observando as disposições seguintes. 

4.14.7.1 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, mesmo 
que esta apresente alguma restrição fiscal e/ou trabalhista. 

4.14.7.2 – Havendo alguma restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a ME ou EPP for declarada habilitada, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Comissão Permanente de Licitação, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
negativa. 

4.14.7.3 – A prorrogação do prazo para regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento 
apresentado tempestivamente, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão Permanente 
de Licitação. 

4.14.7.3.1 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 

4.14.7.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 4.14.7.2 ou, se for o 
caso, no subitem 4.14.7.3, implicará decadência do direito à assinatura do Termo de 
Credenciamento, sendo facultado à Administração convocar as PROPONENTES remanescentes. 

4.14.8 – Para efeito do julgamento da habilitação, a CPL considerará como referência para a 
validação dos documentos a data de apresentação do envelope. 

4.14.9 – A Proposta de Preços deverá ser encaminhada, preferencialmente, de acordo com o Modelo 
de Proposta de Preços – Anexo IX, em 1 (uma) via, contendo a identificação da PROPONENTE, 
datada, rubricada em todas as suas páginas, devidamente assinada pelo(s) representante(s) 
legal(ais), dela constando: 

a) Valor(res) do(s) plano(s) proposto(s) por faixa etária numericamente e por extenso; 

b) Valores da copartipação por evento (para cada plano proposto) numericamente e por extenso. 
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4.14.9.1 – Para cada plano a ser credenciado (com exceção do Plano Odontológico), as 
PROPONENTES deverão apresentar um quadro de coparticipação, conforme Anexo IX – Modelo de 
Proposta de Preços. Este quadro deverá ser apresentado junto com os valores do plano, 
separadamente para cada plano a ser credenciado (planos 1 a 6). 

4.14.9.2 – A PROPONENTE deverá observar as seguintes condições de variação em cada mudança 
de faixa etária (com exceção do Plano Odontológico): 

a) O valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o valor da primeira 
faixa etária;  

b) A variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação 
acumulada entre a primeira e a sétima faixas. 

4.14.9.2.1 – Caso alguma PROPONENTE apresente valores fora dessas regras, a mesma será 
inabilitada. 

4.14.9.3 – A proposta da PROPONENTE deverá observar os valores mínimos e máximos 
apresentados no Anexo II – Critérios de Precificação. 

4.14.9.4 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

CAPÍTULO 5 
PROCEDIMENTOS 

5.1 – A Comissão Permanente de Licitação – CPL procederá ao julgamento da habilitação da(s) 
PROPONENTE(S), nos termos deste Edital, em especial do Capítulo 4. 

5.1.1 – A CPL poderá, caso julgue necessário, submeter o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica 
(item 4.4) e os documentos previstos nos itens 4.9 a 4.13 à apreciação/análise da Gerência de 
Administração de Recursos Humanos – GEARH da BHTRANS, mediante parecer fundamentado. 

5.2 – A(s) PROPONENTE(s) que deixar(em) de atender às exigências deste Edital será(ão) 
declarada(s) inabilitada(s). Neste caso, será concedido o prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados 
da data da publicação do resultado para regularização e reapresentação de novo envelope com a 
documentação exigida no Capítulo 4. 

5.3 – A(s) PROPONENTE(S) que atender(em) todos às exigências para habilitação previstas neste 
Edital será(ão) considerada(s) habilitada(s). 

5.4 – O resultado de habilitação ou inabilitação será feito mediante publicação do Diário Oficial do 
Município – DOM e no site www.pbh.gov.br. 

5.5 – A PROPONENTE, convocada para prestar qualquer esclarecimento adicional, deverá fazê-lo no 
prazo determinado pela CPL, sob pena de impedimento ao credenciamento. 

5.6 – É facultada à CPL, em qualquer fase do credenciamento, promover diligências com vistas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

5.7 – A CPL poderá, no julgamento da documentação apresentada para habilitação, desconsiderar 
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

5.8 – A CPL poderá solicitar parecer técnico de outras áreas da BHTRANS para subsidiar as suas 
decisões. 

CAPÍTULO 6 
DO CREDENCIAMENTO 

6.1 – Será(ão) considerada(s) apta(s) a se credenciar(em) a(s) PROPONENTE(s) que tenha(m) sido 
habilitada(s). 

6.2 – Será divulgado no Diário Oficial do Município – DOM o(s) nome(s) da(s) PROPONENTE(s) 
apta(s) a se credenciar(em). 

http://www.pbh.gov.br/
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CAPÍTULO 7 
PROCEDIMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO 

7.1 – Após a publicação da(s) empresa(s) apta(s) a se credenciar(em), a(s) mesma(s) será(ão) 
convocada(s) pela Gerência de Compras, Contratos e Licitações – GECOL da BHTRANS para 
assinatura do Termo de Credenciamento (Anexo X) no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados 
da convocação, sob pena de decair o direito ao credenciamento, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital. 

7.2 – A assinatura do Termo de Credenciamento ficará condicionada à apresentação, pela(s) 
PROPONENTE(S), dos seguintes documentos à BHTRANS: 

a) Cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social da empresa e eventuais alterações, documentos 
estes que poderão ser substituídos apenas pela última alteração, caso seja consolidada;  

b) Instrumento Público ou Particular de Mandato, outorgando poderes ao signatário da contratação, 
quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do estatuto ou Contrato Social; 

c) Comprovação do cadastro com situação regular junto ao SUCAF. 

d) Registro dos planos apresentados junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
contendo as características definidas no Termo de Referência – Anexo I. 

e) Comprovação da rede de atendimento de acordo com o plano ofertado, conforme itens 4.11, 4.12 e 
4.13 deste Edital, por meio de registro do(s) plano(s) na ANS e descritivo detalhado da rede por 
plano. 

e.1) O descritivo acima deverá ser entregue em papel timbrado garantindo que está em 
funcionamento e indicando quais prestadores de serviços e/ou estrutura própria cumprem o que foi 
solicitado, contendo nome do prestador e descrevendo sua estrutura. 

f) Para os planos de Saúde da Família (Plano 3 e Plano 4), registro do plano ou documento 
equivalente que garanta o funcionamento do modelo conforme descrito no item 5.6 do Termo de 
Referência – Anexo I. 

7.2.1.1 – Para atendimento da alínea “c” do subitem anterior, a(s) empresa(s) apta(s) a se 
credenciar(em) deverá(ão) requerer seu(s) cadastramento(s) diretamente ao SUCAF, no seguinte 
endereço: 

- Para atendimento presencial dirigir-se à Unidade do BH RESOLVE: 
 
Endereço: Av. Santos Dumont, 363 - 1º andar – Centro (com entrada, também, pela Rua dos Caetés, 
342). Horário de Funcionamento: 8h às 18 horas. 

- Para interessados SEDIADOS FORA DE BELO HORIZONTE, encaminhar documentação para: 

Gerência de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa – 
SMAGEA. 
Endereço: Rua Espírito Santo, 605 - 14º andar - Bairro Centro - CEP 30.160-919. 
Telefone: 0xx 31 3277-4677. 
e-mail: gemec@pbh.gov.br 

7.3 – O prazo previsto no item 7.1 poderá ser prorrogado se solicitado durante o seu transcurso pela 
PROPONENTE e desde que decorra de motivo justificado, aceito pela BHTRANS. 

7.4 – A recusa injustificada em assinar o Termo de Credenciamento dentro do prazo previsto no item 
7.1 será configurada como descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a 
PROPONENTE infratora às sanções legais cabíveis. 

7.5 – O descumprimento do disposto na alínea “c” do item 7.2 será configurado como 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a PROPONENTE infratora às sanções 
legais cabíveis. 

mailto:gemec@pbh.gov.br
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CAPÍTULO 8 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

8.1 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES 

8.1.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para início do recebimento do envelope de 
documentos para habilitação, qualquer interessado poderá impugnar os termos deste Edital 
apontando as falhas e irregularidades que oviciariam. 

8.1.2 – A impugnação deverá obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser conhecida: 

a) ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação; 

b) ser apresentada em uma via original, contendo razão social, CPF/CNPJ e endereço, telefone e/ou 
e-mail do impugnante, rubricada em todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais), 
devidamente comprovado(s) por meio de Contrato Social, se sócio, Contrato Social e procuração, se 
procurador, somente procuração, se pública; 

c) ser protocolizada na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, à Av. Engenheiro Carlos 
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, ou encaminhada 
para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br, até às 17 horas do dia de seu vencimento. 

8.1.3 – A CPL não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros 
endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão Permanente de 
Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

8.1.4 – A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem 8.1.1, não a 
caracterizará como tal, recebendo tratamento como mera informação. 

8.1.5 – As impugnações de caráter interpretativo, que não venham a influenciar o entendimento e 
participação de outras empresas, terão suas respostas enviadas apenas ao impugnante via e-mail. 

8.1.5.1 – Caso a decisão da Comissão Permanente de Licitação gere retificação no Edital e/ou 
Anexos, esta será disponibilizada através da internet (www.pbh.gov.br) e publicada no DOM.  

8.1.6 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, 
venha a apontar, após o prazo indicado no subitem 8.1.1, falhas ou irregularidades que o viciariam, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

8.2 – CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

8.2.1 – A PROPONENTE poderá apresentar recurso contra o resultado do julgamento dos 
documentos para habilitação e nos casos de anulação e revogação do certame. 

8.2.2 – Interposto recurso, a CPL dará ciência as demais participantes por meio de publicação no 
Diário Oficial do Município – DOM e no site da PBH, que poderão impugná-lo no prazo legal. 

8.2.3 – O recurso (e respectivas contrarrazões) deverá obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 
de não ser conhecido: 

a) ser dirigido à Diretora de Finanças e Controle da BHTRANS, aos cuidados da Comissão 
Permanente de Licitação, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a publicação dos resultados no 
Diário Oficial do Município – DOM; 

b) ser dirigido à Diretora de Finanças e Controleda BHTRANS, nos casos de anulação ou revogação, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação dos atos; 

c) ser apresentado em uma via, contendo razão social, CNPJ e endereço, telefone e/ou e-mail da 
empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo(s) representante(s) legal(ais), devidamente 
comprovado(s) por meio de Contrato Social, se sócio, Contrato Social e procuração, se procurador, 
somente procuração, se pública; 

d) ser protocolizado na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, à Av. Engenheiro Carlos 
Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, ou encaminhada 
para o e-mail bhtrans.cpl@pbh.gov.br, até às 17 horas do dia de seu vencimento; 

mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
http://www.pbh.gov.br/
mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br


BHTRANS – Chamamento Público n.º 03/2019 – Edital – Página 12 de 14 

 

 

e) Na hipótese da interposição de recursos ou contrarrazões à distância, os documentos que 
porventura o integrem como anexos deverão ser protocolizados (original, em fotocópias autenticadas 
na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não autenticadas, se 
acompanhados dos respectivos originais para autenticação pela CPL) na sala da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, à Av. Engenheiro Carlos Goulart, n.º 900, Prédio 1, Bairro Buritis, 
Belo Horizonte – MG, CEP: 30.455-902, em até 2 (dois) dias úteis a contar da interposição dos 
mesmos. 

8.2.3.1 – A CPL não se responsabilizará por recursos ou contrarrazões endereçadas por outras 
formas ou outros endereços eletrônicos, caso não tenha sido acusado recebimento pela Comissão 
Permanente de Licitação e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

8.2.4 – A intimação dos atos referidos na alínea “b” do subitem 8.2.3 será feita mediante publicação 
no Diário Oficial do Município – DOM. 

8.2.5 – As PROPONENTES poderão desistir do direito de recorrer antes do decurso de prazo, por 
meio de comunicação expressa à Comissão Permanente de Licitação – CPL. 

8.2.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

8.2.7 – O recurso será julgado nos termos da lei. 

8.2.8 – A decisão acerca do recurso interposto será divulgada por meio de publicação no Diário 
Oficial do Município – DOM e no site da PBH. 

CAPÍTULO 9 
FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

9.1 – A gestão do Termo de Credenciamento será exercida Diretoria de Recursos Humanos – DRH 
da BHTRANS. 

9.2 – A fiscalização do Termo de Credenciamento será exercida pela Gerência de Administração de 
Recursos Humanos – GEARH da BHTRANS. 

CAPÍTULO 10 
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO CREDENCIAMENTO 

10.1 – CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DO FATURAMENTO, DO PAGAMENTO E DO 
REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

As condições de apresentação do faturamento, do pagamento e do reajustamento de preço estão 
definidas na Minuta do Termo de Credenciamento – Anexo X. 

10.2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.2.1 – O custeio do Plano de Assistência à Saúde Suplementar será de responsabilidade da 
BHTRANS e dos beneficiários titulares, através de contribuições mensais, conforme regulamento 
próprio. 

10.2.2 – As despesas decorrentes do presente credenciamentode responsabilidade da BHTRANS 
serão providas por recursos próprios consignados no orçamento da BHTRANS à Conta Contábil 
312.02.02, Centro de Custo 11040, Funcional Programática n.º 26.452.060.2567, Natureza de 
Despesa 339008, Item 01, Fonte 0300, Subação 002, Unidade Orçamentária 2709 e Unidade 
Administrativa 1100. 

CAPÍTULO 11 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 – As sanções administrativas estão descritas na Minuta do Termo de Credenciamento – Anexo 
X. 

CAPÍTULO 12 
OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

12.1 – As obrigações da(s) CREDENCIADA(s) e da BHTRANS estão previstas na Minuta do Termo 
de Credenciamento – Anexo X. 
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CAPÍTULO 13 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 – As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital serão esclarecidas pela CPL, respeitada a 
legislação pertinente, facultando-se aos interessados formularem consultas à Comissão, por escrito 
através do e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br, até o 2º (segundo) dia útil antes da data inicial fixada para 
o recebimento do envelope de documentos para habilitação. 

13.2 – As respostas, quando de caráter geral, serão publicadas no Diário Oficial do Município – DOM 
e/ou disponibilizadas no site: www.pbh.gov.br. 

13.3 – As respostas, que forem caracterizadas como meros esclarecimentos, serão encaminhadas 
por e-mail diretamente ao interessado que apresentou as dúvidas e poderão ser disponibilizadas no 
site: www.pbh.gov.br. 

13.4 – A PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase deste Chamamento Público. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
inabilitação do interessado, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

13.5 – Fica entendido que toda a documentação apresentada pelas PROPONENTES se completa 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 
considerado como especificado e válido, na hipótese de possíveis divergências futuras. 

13.6 – A CPL, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o 
Chamamento Público, e relevar omissões ou erros formais, observados na documentação, desde que 
não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura do Chamamento Público, sendo 
possível a promoção de diligência junto aos interessados, destinadas a esclarecer a instrução do 
processo. 

13.7 – No caso de diligência, se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados 
no original ou em cópias legíveis autenticadas por cartório competente. 

13.8 – O não cumprimento da diligência ensejará a inabilitação da PROPONENTE. 

13.9 – A participação da PROPONENTE implica no conhecimento integral dos termos e condições 
inseridas neste Edital e seus Anexos, bem como das demais normas legais que disciplinam a 
matéria. 

13.10 – O presente Chamamento Público não importa, necessariamente, em credenciamento, 
podendo a BHTRANS revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de 
fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provação, mediante ato 
escrito e fundamentado. 

13.11 – O presente Chamamento Público não garante exclusividade às empresas credenciadas 
podendo, a critério exclusivo da BHTRANS, ser aberto novo Chamamento Público com a mesma 
finalidade. 

13.12 – A BHTRANS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, o prazo para encerramento do 
recebimento do envelope de documentos para habilitação. 

13.13 – Os termos dispostos neste Edital, as cláusulas e condições constantes dos demais Anexos 
se completam entre si, reportando um instrumento ao outro em caso de dúvidas ou omissões. 

13.14 – Os casos fortuitos e de força maior, que prejudiquem o cumprimento do Termo de 
Credenciamento (Anexo X), deverão ser comunicados por escrito e devidamente comprovados dentro 
do prazo de 5 (cinco) dias úteis do evento, para que possam ser considerados válidos, a critério da 
BHTRANS, quando a CREDENCIADA convocada alegar a sua ocorrência, para que sejam relevadas 
as penalidades aplicadas. 

13.15 – Todos os procedimentos relativos ao presente Chamamento Público, inclusive quanto aos 
casos omissos, subordinam-se aos princípios e disposições contidas na legislação mencionada neste 
Edital. 

http://www.pbh.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/
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13.16 – Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar 
quaisquer questões oriundas deste Chamamento Público. 

 
 

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
 

Patrícia Passeli 
Diretora de Finanças e Controle  

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
 
 
 

CPL – BHTRANS 

Av. Eng. Carlos Goulart, 900, Prédio 1 – Bairro Buritis 
CEP: 30455-902 – Belo Horizonte/MG 

Telefone: (31) 3379-5591 
Site: www.pbh.gov.br/bhtrans 

e-mail: bhtrans.cpl@pbh.gov.br 

http://www.pbh.gov.br/bhtrans
mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. OBJETO 
 
1.1. Credenciamento de operadoras de planos de assistência à saúde suplementar registradas na 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
 
1.1.1. As operadoras deverão, na forma de consignação em folha de pagamento nos termos do 
Decreto Municipal 15.573/14 e suas alterações, prestar serviços de assistência médica ambulatorial 
e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica, farmacêutica na internação e odontológica, 
com coparticipação, de abrangência para região metropolitana de Belo Horizonte, a todos os 
empregados da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A. - BHTRANS, bem como 
aos respectivos dependentes e aposentados atualmente vinculados ao Plano de Assistência Médica 
e Hospitalar - PAMEH que poderão aderir, ou não, no âmbito e condições de cobertura 
estabelecidas pelo plano/seguro saúde por eles eventualmente escolhido, dentre aqueles 
contratados. 
 
1.2. A prestação dos serviços de assistência à saúde será disciplinada pelo Termo de 
Credenciamento e pelos termos deste instrumento, pelo Decreto Municipal 15.573/14 e suas 
alterações, e em conformidade com a legislação em vigor, em especial com a Lei Federal nº 
9.656/98 e as regulamentações complementares, expedidas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS. 
 
1.3. A prestação de serviços compreende consultas médicas; de fisioterapia, de nutrição, de 
psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, odontologia, internações hospitalares, obstétricas e 
em clínicas psiquiátricas (sem limite de tempo e cobranças adicionais), cirurgias eletivas e de 
urgência, serviços médicos, ambulatoriais, hospitalares, medicamentosos durante as internações, 
de diagnóstico, de terapia e atendimentos de urgência e emergência.  
 
1.4. A prestação dos serviços será executada por meio de rede própria das Credenciadas ou por 
terceiros por ela credenciados, incluindo profissionais, hospitais, centros médicos, clínicas básicas e 
especializadas e laboratórios. 
 
1.5. Todos os planos/seguros saúde oferecidos não admitirão agravo ou cobertura parcial 
temporária relacionada a doenças ou lesões preexistentes. 
 
1.6. A prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, 
fisioterápica, psicológica, farmacêutica na internação e odontológica, com coparticipação, a todos os 
empregados da BHTRANS ativos, dependentes e aposentados atualmente vinculados ao PAMEH, 
bem como aos respectivos dependentes são serviços caracterizados como continuados e 
necessários à BHTRANS e cuja contratação deve estender-se por mais de um exercício financeiro. 

 
2. CREDENCIAMENTO 

 
2.1. As operadoras poderão se candidatar ao credenciamento de quais planos forem de seu 
interesse, não existindo número mínimo ou máximo de planos para credenciar-se, desde que 
cumpram as exigências necessárias para qualificação em cada plano. 
 
2.2. Uma vez credenciada, a operadora deverá garantir o atendimento do beneficiário pelo prazo 
mínimo de 12 (doze) meses, sob pena de multa, de acordo com o Decreto Municipal nº 15.113, de 
08 de janeiro de 2013. 
 
2.3. O prazo mínimo estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado nos termos da lei.  
 
2.3.1. Caso a operadora não tenha interesse na prorrogação, a mesma deverá avisar 
formalmente à BHTRANS com antecedência de 60 (sessenta) dias do término da vigência do 
Termo de Credenciamento. 
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3. COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS 
 
3.1. As Credenciadas arcarão com o custo assistencial das doenças listadas na Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização 
Mundial de Saúde (CID-10), relativos aos atendimentos ambulatoriais, internações hospitalares e 
atendimentos obstétricos, previstos no Rol de Procedimentos da ANS vigente e suas atualizações, 
assim como nas Resoluções do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU nº 11, 12 e 13, de 1998, 
de acordo com a cobertura obrigatória prevista pela ANS e legislação relacionada, compatível com 
cada tipo de plano a ser oferecido (Ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, odontológico). 
 
3.2. Para os planos ambulatoriais, caso houver necessidade de internação, conforme Normativas da 
ANS e legislação correspondente, o plano credenciado estará obrigado a cobrir as primeiras 12 
(doze) horas de pronto socorro e remoção em ambulância por conta da operadora para o SUS, 
sendo de responsabilidade única e exclusiva do plano, a transferência em condições adequadas 
para instalações que garantam o tratamento adequado do beneficiário. 
 
3.3. A cobertura ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou 
ambulatórios, observados os seguintes serviços: 
 
3.3.1. consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, inclusive 
obstétrica para pré-natal, em especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; 
 
3.3.2. apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo consultas 
com fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, 
procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, solicitados e indicados pelo médico assistente, mesmo 
quando realizados em ambiente hospitalar. 
 
3.4. A cobertura hospitalar compreende os atendimentos em unidade hospitalar, em regime de 
internação, inclusive cobertura dos procedimentos relativos ao atendimento pré-natal, da assistência 
ao parto, e os atendimentos caracterizados como urgência e emergência, e inclui:  
 
3.4.1. internação hospitalar, sem limitação de prazo, valor e quantidade, em clínicas básicas 
especializadas e psiquiátricas, relacionada às especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal 
de Medicina; 
 
3.4.2. internação hospitalar em centro de terapia intensiva, ou similar, sem limitação de prazo, valor 
e quantidade, a critério do médico assistente; 
 
3.4.3. diária de internação hospitalar; 
 
3.4.4. despesa referente a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e de alimentação 
durante o período de internação; 
 
3.4.5. exames complementares indispensáveis para controle da evolução da doença e elucidação 
diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões 
de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou 
ministrados durante o período de internação hospitalar; 
 
3.4.6. taxas e materiais utilizados durante o período de internação e relacionados com o evento 
médico; 
 
3.4.7. acomodação e alimentação fornecidas pelo hospital ao acompanhante do beneficiário menor 
de 18 (dezoito), do maior de 60 (sessenta) anos, da mulher no pré-parto e pós-parto imediato e dos 
portadores de necessidades especiais, nas mesmas condições da cobertura do Plano, exceto no 
caso de internação em UTI ou similar, quando não for possível o acompanhamento; 
 
3.4.8. cirurgia plástica reparadora; 
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3.4.9. cirurgias odontológicas bucomaxilofaciais que necessitem de ambiente hospitalar, realizadas 
por profissional habilitado pelo seu Conselho de Classe, incluindo o fornecimento de medicamentos, 
anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem e alimentação ministradas 
durante o período de internação hospitalar; 

3.4.10. órteses e próteses, registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, 
inerentes e ligadas diretamente ao ato cirúrgico; 

3.4.11. procedimentos relativos ao pré-natal e da assistência ao parto;  

3.4.12. assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do titular ou seu dependente, durante 
os primeiros 30 (trinta) dias após o nascimento; 

3.4.13. Cirurgia plástica reconstrutiva de mama, para o tratamento de mutilação decorrente de 
utilização técnica de tratamento de câncer; 

3.4.14.  Cobertura de transplantes de córnea e rim, bem como os transplantes autólogos listados no 
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editados pela ANS, além das despesas com seus 
procedimentos vinculados, abaixo relacionados, quando couber, sem prejuízo da legislação 
específica que normatiza esses procedimentos: 

a) as despesas assistenciais com doadores vivos; 

b) os medicamentos utilizados durante a internação; 

c) o acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio, exceto medicamentos de 
manutenção; 

d) as despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos na forma de ressarcimento ao 
SUS. 

3.5. Não havendo disponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos próprios, contratados ou 
credenciados pelas Credenciadas, na acomodação em que o beneficiário foi inscrito, a ele será 
garantido o acesso à acomodação em nível superior à prevista, sem ônus adicional, na rede 
credenciada, até que haja disponibilidade de leito, quando será providenciada a transferência.  

3.6. Não havendo disponibilidade de vagas nos estabelecimentos próprios, contratados ou 
credenciados pelas Credenciadas, o ônus da internação em outro hospital fora da rede de serviço é 
de responsabilidade das Credenciadas. 

3.7. Deverão ser ofertados programas de Promoção e Prevenção à Saúde, conforme perfil 
epidemiológico da carteira sob demanda justificada da BHTRANS, sem impacto financeiro adicional 
para a BHTRANS. 

3.8. Para os programas de promoção da saúde cada operadora credenciada deverá destinar o valor 
correspondente a 2% (dois por cento) da fatura mensal do Termo de Credenciamento, cujas ações 
e políticas serão definidas de acordo com orientações e definições da BHTRANS. 

3.9. Os programas de promoção à saúde deverão fornecer materiais de divulgação e informativos, 
impressos e digitais, de acordo com calendário de saúde do Ministério da Saúde, suficientes para 
alcançar todas as unidades administrativas da BHTRANS. 

3.10. A Gerência de Administração de Recursos Humanos - GEARH poderá indicar programas e 
ações que deverão ser realizados pelas Credenciadas, desde que dentro do valor descrito no item 
3.8.  

3.11. O Plano Odontológico deverá compreender a cobertura de todos os procedimentos listados no 
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para a segmentação odontológica.  

3.11.1. Os procedimentos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação hospitalar não estão 
cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação 
hospitalar.  

3.11.2. Nas situações em que, por imperativo clínico, o atendimento odontológico necessite de 
suporte hospitalar para a sua realização, apenas os materiais odontológicos e honorários referentes 
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aos procedimentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para a 
segmentação odontológica deverão ser cobertos pelos planos odontológicos. 
 
4. EXCLUSÕES DE COBERTURA 
 
4.1. As exclusões de cobertura deverão apresentar-se conforme o previsto na Lei nº 9.656/1998, as 
Resoluções do CONSU e as Resoluções normativas da ANS, e respeitando-se as coberturas 
mínimas obrigatórias previstas na citada Lei. São excluídos da cobertura do Plano os eventos e 
despesas decorrentes de: 
 
4.1.1. tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 
 
4.1.2. atendimentos prestados antes do início do período de vigência ou do cumprimento das 
carências; 
 
4.1.3. procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, inclusive órteses e próteses para o 
mesmo fim; 
 
4.1.4. cirurgia plástica estética de qualquer natureza; 
 
4.1.5. inseminação artificial; 
 
4.1.6. tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; 
 
4.1.7. tratamentos em centros de SPAs, clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, casas sociais 
e clínicas de idosos; 
 
4.1.8. transplantes, à exceção de córnea, rim e os transplantes autólogos listados no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde; 
 
4.1.9. fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; 
 
4.1.10. fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; 
 
4.1.11. fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; 
 
4.1.12. tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico e legal, ou não 
reconhecidos pelas autoridades competentes; 
 
4.1.13. casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade 
competente; 
 
4.1.14. necropsias, medicina ortomolecular e mineralograma do cabelo; 
 
4.1.15. aparelhos ortopédicos; 
 
4.1.16. aluguel de equipamentos hospitalares e similares; 
 
4.1.17. procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior; e 
 
4.1.18. especialidades médicas não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. 
 
4.2. As despesas extraordinárias (aquelas não previstas neste instrumento ou não sujeitas a 
cobertura, como refeições para acompanhantes, telefonemas e outras definidas pelo 
estabelecimento hospitalar) deverão ser pagas diretamente ao estabelecimento pelo beneficiário, 
sem direito a ressarcimento pelas Credenciadas. 
 
4.3. Não estão cobertos pelo Plano de Assistência à Saúde Suplementar os exames admissionais, 
periódicos, demissionais ou equivalentes. 
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4.4. As Credenciadas não se responsabilizarão pelo pagamento de quaisquer serviços 
eventualmente utilizados de maneira diversa do acordado. 
 
5. TIPOS DE PLANOS/SEGUROS 

 
5.1. Tipo de Contratação do Plano: O plano oferecido é empresarial por adesão, facultativo, 
copatrocinado pela BHTRANS (contributário), em forma de desconto em folha, sendo a contribuição 
mensal por beneficiário, garantindo aos seus usuários assistência médica ambulatorial, hospitalar 
com obstetrícia e odontológica, de acordo com a cobertura obrigatória prevista pela ANS para cada 
tipo de plano. 
 
5.2. Abrangência Geográfica: Trata-se de plano com abrangência geográfica de atendimento 
contemplando Belo Horizonte e região metropolitana, com atendimento de urgências e emergência, 
de abrangência nacional. 
 
5.3. Acomodação: O plano oferecerá as seguintes opções de acomodação: 
 
a) quarto coletivo;  

b) quarto individual; 

c) acomodação de um acompanhante durante a internação de beneficiário menor de 18 (dezoito) 
anos ou maior de 60 (sessenta) anos, sempre que possível, com acatamento do regime interno dos 
estabelecimentos hospitalares. 

5.4. O quadro abaixo apresenta as derivações do plano em função das combinações oferecidas. 
 

Plano 1 Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia  Enfermaria Rede Preferencial 

Plano 2 Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia  Enfermaria Rede Ampla 

Plano 3 Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia – Saúde da 
Família 

Enfermaria Rede Preferencial 

Plano 4 Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia – Saúde da 
Família 

Apartamento Rede Preferencial 

Plano 5 Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia  Apartamento Rede Ampla 

Plano 6 Odontológico  NSA Rede Ampla 

 
5.5. O Plano 6, Odontológico, poderá ser escolhido de forma opcional independentemente da 
adesão ou não do usuário aos demais planos. O grupo familiar terá obrigatoriamente os mesmos 
planos escolhidos pelo titular. 
 
5.6. Planos 3 e 4 - Saúde da Família: definida pela vinculação ao serviço de atenção primária, a um 
médico de família e comunidade e equipe de atenção primária de referência em unidades próprias 
do Plano/Operadora Credenciada. Cada equipe será responsável por uma carteira de beneficiários 
que deverão ser divididas quantitativamente de acordo com sua complexidade, de forma que 
garanta o pronto atendimento destes na unidade quando necessário, além da captação ativa da 
população vinculada à equipe. A equipe deve ser composta minimamente por médico e profissional 
de enfermagem (nível superior) com especialização e/ou experiência em saúde da família. Cada 
equipe precisará disponibilizar um meio de comunicação específico para sua carteira vinculada.  
 
5.6.1. Caberá a esta equipe o gerenciamento do cuidado das pessoas a ela vinculadas, quanto à 
trajetória destas pessoas na rede de cuidados. O acesso aos outros níveis de atenção será sempre 
mediado e supervisionado pelo médico de família e comunidade, excetuando-se casos de urgência 
e emergência onde Pronto Socorro deve ser procurado.  
 
5.6.2. Por tratar-se de uma modalidade de organização do cuidado apenas recentemente 
introduzida na saúde suplementar, será exigida das empresas credenciadas para estes planos o 
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registro do mesmo, em até 60 (sessenta) dias após o prazo final do Credenciamento. Caso a 
credenciada opte por não fazer o registro, faz-se necessário apresentar documento validado pela 
ANS que garanta o funcionamento do modelo nos moldes anteriormente descritos, sem risco de 
descontinuidade. 

 
6. ATENDIMENTO NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 
 
6.1. Considera-se atendimento de urgência o evento resultante de acidente pessoal, quadros 
clínicos agudos, psiquiátricos ou de complicação no processo da gestação. 
 
6.2. Considera-se atendimento de emergência o evento que implica em risco imediato de morte ou 
de lesão irreparável para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 
 
6.3. 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, sendo prioritárias as atividades e procedimentos destinados à preservação da vida, 
órgãos e funções do beneficiário, incluindo eventual necessidade de remoção, da admissão até a 
alta hospitalar. 
 
6.4. As Credenciadas deverão possuir serviço de central telefônica gratuita (DDG) de atendimento 
de 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados, de modo a facilitar o 
atendimento ao beneficiário nos casos de urgência e emergência, visando também auxiliar os 
interessados na escolha do melhor local para atendimento e prestação de outros esclarecimentos e 
informações com relação à rede credenciada. 
 
6.5. O atendimento às urgências e emergências deverá ter abrangência nacional. 
 
6.6. Em todo o território nacional, as Credenciadas deverão oferecer cobertura aos atendimentos de 
urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta 
ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. 
 
7. REMOÇÃO 
 
7.1. Estará garantida a remoção inter-hospitalar do beneficiário (do hospital de origem para o 
hospital de destino), comprovadamente necessária, dentro dos limites de abrangência geográfica do 
plano, respeitada a regra das urgências e emergências prevista no item 6 deste Termo de 
Referência. 
 
7.2. Nos casos de urgência e de emergência, em que o beneficiário não tiver direito à internação 
devido à carência, dar-se-á a remoção inter-hospitalar da origem para o destino, quando 
caracterizada pelo médico assistente a necessidade de internação, observando-se as seguintes 
situações: 
 
7.2.1. Na impossibilidade de remoção por risco de morte, o paciente ou responsável e o prestador 
do atendimento deverão acordar quanto à responsabilidade financeira da continuidade da 
assistência, desobrigando-se a operadora desse ônus; 
 
7.2.2. Caberá às Credenciadas o ônus e a responsabilidade da remoção do beneficiário para uma 
unidade do SUS que disponha dos recursos necessários a garantir a continuidade do atendimento; 
 
7.2.3. As Credenciadas deverão disponibilizar os recursos necessários a garantir a manutenção da 
vida, só cessando sua responsabilidade sobre o beneficiário quando efetuado o registro na unidade 
hospitalar que o receber; 
 
7.2.4. Quando o beneficiário ou seus responsáveis optarem, mediante assinatura de termo de 
responsabilidade, pela continuidade do atendimento em unidade diferente daquela definida no item 
7.2.2, as Credenciadas estarão desobrigadas do ônus financeiro da remoção. 
 
8. MECANISMOS DE REGULAÇÃO 
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8.1. O beneficiário poderá se utilizar dos médicos ou instituições relacionadas na rede de serviço 
das Credenciadas, de acordo com o plano por ele subscrito, exclusivamente para o atendimento 
decorrente de riscos cobertos. Ao utilizar a rede referenciada ou contratada, o beneficiário não fará 
qualquer desembolso, cabendo às Credenciadas efetuarem o pagamento diretamente ao 
referenciado ou contratado, em nome e por conta do beneficiário. 
 
8.2. O pagamento das despesas cobertas pelo plano de saúde será efetuado diretamente ao 
referenciado ou contratado, desde que atestados pelo beneficiário. 
 
8.3. A cobrança de coparticipação ficará a critério de cada operadora credenciada, para cada um de 
seus planos, sendo os valores abaixo os valores máximos a serem cobrados, conforme os 
seguintes eventos: 
 

Eventos  Valores máximos de 
coparticipação 

Consulta Eletiva R$ 22,36 
Consulta PA R$ 34,76 
Consulta Eletiva em Unidade de Atenção Básica R$ 0,00 
Exames e Procedimentos simples/ Terapias reduzidas R$ 7,33 
Exames e Procedimentos especiais/ Terapias diferenciadas 
(subespecialidades*) 

R$ 31,05 

Internação Enfermaria R$ 74,51 
Internação Apartamento R$ 149,01 
* nutricionista/psicólogo/fisioterapeuta/terapeuta ocupacional.  
  

8.4. Para os planos de saúde da família, os atendimentos realizados dentro das unidades de 
atenção básica não poderão resultar em cobrança de nenhum valor de coparticipação. 
 
8.5. Eventuais reajustes dos valores máximos de coparticipação previstos neste instrumento serão 
discutidos durante as repactuações e ficarão a cargo da gestão da BHTRANS. 
 
8.6. No ato do atendimento, o beneficiário deverá apresentar documento de identidade, juntamente 
com o cartão fornecido pelas Credenciadas dos planos de saúde. 
 
8.7. As Credenciadas poderão exigir autorização prévia para a realização de procedimentos 
conforme disposto em contrato, devendo dar ampla publicidade destes mecanismos a seus 
beneficiários. 
 
8.7.1. Nos casos em que as Credenciadas estabeleçam autorização prévia, deverá ser garantida a 
avaliação do atendimento pelo profissional avaliador no prazo máximo de 2 (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. 
 
8.7.2. Em caso de divergência médica na concessão da autorização prévia, para dirimir o conflito, 
será instaurada junta médica no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da 
formalização do pedido. 
 
8.7.2.1. A junta médica será constituída por 3 (três) membros, sendo o requerente do procedimento 
ou membro nomeado pelo beneficiário, um médico da Credenciada em questão, e terceiro membro 
escolhido consensualmente pelos 2 (dois) demais profissionais. 
 
8.7.2.2. A remuneração ficará a cargo das Credenciadas, exceto quando o profissional eleito pelo 
beneficiário não pertencer à rede das Credenciadas, caso em que seus honorários ficarão sob sua 
responsabilidade. 
 
8.8. Às Credenciadas reserva-se o direito de alterar a rede de prestadores de serviços, obedecido 
aos trâmites legais existentes, principalmente no que se refere à mudança de entidade hospitalar, 
conforme art. 17 da Lei nº 9.656/1998, mediante comunicação à BHTRANS. 
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8.9. É facultada a substituição de entidade hospitalar, desde que por outro equivalente e mediante 
comunicação ao beneficiário e à BHTRANS com 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvados 
desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias 
em vigor. 

8.10. Na hipótese de ocorrer a substituição de entidade hospitalar por vontade das Credenciadas 
durante período de internação de beneficiário 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 Credenciada em questão providenciará, às suas 
expensas, a transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a 
continuação da assistência. 

8.11. No caso de redimensionamento de rede hospitalar por redução é necessária autorização 
prévia da ANS e da BHTRANS. 

8.12. A marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser feita de forma a 
atender às necessidades dos beneficiários, bem como aqueles com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, gestantes, lactantes e lactentes, e crianças até 5 (cinco) anos de idade. 

8.13. A lista de prestadores de serviço deverá ser atualizada periodicamente pelas Credenciadas, e 
dada comunicação aos seus beneficiários.  

8.14. As Credenciadas deverão informar, regularmente ou excepcionalmente em caso de alteração 
da rede, mantendo atualizados os meios de comunicação e informação ao usuário referente a rede 
de atendimento própria e/ou credenciada/referenciada, para todas as suas modalidades. A rede 
credenciada mínima deverá oferecer estabelecimentos em Belo Horizonte e Região Metropolitana, 
com especificidades quantitativas adequadas de médicos, hospitais, laboratórios, clínicas, prontos-
socorros, etc., para atendimento aos beneficiários. 

8.15. Os casos de urgência/emergência não necessitarão de liberação prévia de senha. 

8.16. As Credenciadas não se responsabilizarão pelo pagamento de quaisquer serviços 
eventualmente utilizados de maneira diversa do acordado. 

9. ADESÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS 

9.1. Qualquer beneficiário, a seu exclusivo critério, poderá solicitar adesão e exclusão nos Planos 
de Assistência à Saúde Suplementar de que tratam este instrumento. 

9.2. Todos os beneficiários atuais deverão realizar nova adesão a um dos planos de saúde e/ou 
odontológicos credenciados, caso exista interesse, de acordo com os itens abaixo:  

9.2.1. Caso o titular queira fazer adesão de dependentes, todo o grupo familiar deverá ter os 
mesmos planos do titular; não será permitido que dependentes tenham planos diferentes do titular 
ou plano odontológico sem que o titular o tenha.  

9.2.2. Todos os beneficiários deverão realizar a nova adesão em um prazo de até 30 (trinta) dias 
após a assinatura do Termo de Credenciamento, em períodos e locais a serem definidos e 
organizados pela BHTRANS. 

9.2.3. Caberá às operadoras credenciadas o fornecimento de material explicativo quanto aos seus 
planos e valores de maneira a esclarecer para o empregado. 

9.2.4. Caberá à Gestora Contratada pela BHTRANS realizar todas as inclusões das novas adesões 
em tempo hábil, de acordo com os prazos citados no item 9.2.2 e conforme as disposições do item 
16. 

9.3. Uma vez realizada a adesão o beneficiário não poderá mudar o plano escolhido até o 
aniversário da apólice (períodos de 12 meses – 1º período inicia-se após a assinatura do Termo de 
Credenciamento), quando poderá fazer nova opção de adesão de operadora e níveis de planos. 
Exclui-se dessa regra movimentações para ingresso nos planos de Saúde da Família, mantendo a 
regra de permanência de 12 (doze) meses quando da adesão nesse Plano.  
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9.4. O prazo para movimentações previstas no item 9.3 (mudança de plano e/ou de operadora) será 
de 30 (trinta) dias após aniversário da apólice e publicação de valores, sem quaisquer perdas de 
cobertura ou carências para os beneficiários. 

9.5. Passados os prazos dos itens 9.2 e 9.4, todas as adesões de empregados que já trabalham na 
BHTRANS deverão cumprir as carências estabelecidas pela ANS. 

9.6. Para os novos empregados (novas contratações) será dado um prazo de até 120 (cento e vinte) 
dias da sua admissão para realização da adesão e inclusão aos planos credenciados, sem 
nenhuma carência. Inclusões realizadas fora deste prazo deverão cumprir as carências da ANS. 

9.7. Caberá à BHTRANS a exibição de documentos que comprovem o vínculo dos empregados 
ativos e dos aposentados atualmente vinculados ao Plano de Assistência Médica e Hospitalar - 
PAMEH com ela própria e a relação de parentesco/afinidade dos dependentes com os empregados, 
quando solicitados pelas Credenciadas. 

9.8. Caberá à Gestora encaminhar às Credenciadas, em até 24 (vinte e quatro) horas, as 
solicitações de adesão e exclusão dos beneficiários, sendo a data de recebimento considerada o 
marco para fins de início da cobertura assistencial e contagem dos períodos de carência (quando 
houver).  

9.9. Para efeito deste instrumento, são considerados beneficiários do Plano de Assistência à Saúde 
Suplementar: 

I) Na qualidade de Beneficiário Titular: os empregados ocupantes de emprego efetivo e de 
recrutamento amplo e os empregados aposentados atualmente vinculados ao Plano de Assistência 
Médica e Hospitalar – PAMEH; 

II) Na qualidade de Beneficiário-Dependente do empregado: 

a) O cônjuge, o companheiro ou companheira de união estável com registro de certidão em cartório;  

b) O companheiro ou companheira de união homoafetiva, obedecidos aos mesmos critérios para o 
reconhecimento da união estável; 

c) A pessoa separada judicialmente ou divorciada, ou que teve a sua união estável reconhecida e 
dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia; 

d) Os filhos e enteados, solteiros, até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar 
a invalidez; 

e) Os filhos e enteados, entre 21 (vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, estudantes de 
curso regular reconhecido pelo Ministério da Educação; 

f) O menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, observado o disposto nas alíneas 
“d” e “e”. 

III Na qualidade de Dependente-Agregado do empregado desde que o Beneficiário Titular assuma, 
integralmente, o respectivo custeio: 

a) Pai ou padrasto, a mãe ou madrasta, desde que o valor do custeio seja assumido pelo 
Beneficiário Titular, sem subsídio da BHTRANS; 

b) Filhos e enteados acima de 24 (vinte e quatro) anos desde que o valor do custeio seja assumido 
pelo Beneficiário Titular, sem subsídio da BHTRANS. 

c) Não serão aceitas novas inclusões de agregados. 
 
9.10. A existência de dependente constante das alíneas “a” ou “b” do inciso II do subitem anterior 
inibe a obrigatoriedade da assistência à saúde do dependente constante da alínea “c” daquele 
inciso. 
 
9.11. É assegurada a inclusão: 
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a) do recém-nascido, filho natural ou adotivo do empregado ativo ou aposentado (atualmente 
vinculado ao Plano de Assistência Médica Hospitalar – PAMEH), isento do cumprimento dos 
períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o 
evento nascimento; 

b) do filho adotivo, menor de 12 (doze) anos, com o aproveitamento dos períodos de carência 
eventualmente já cumpridos pelo beneficiário;  

c) do pensionista no mesmo plano atual, sem o cumprimento de nova carência, desde que este se 
inscreva nessa condição, dentro de 30 (trinta) dias do óbito do Beneficiário Titular. 
 
9.12. A adesão dos beneficiários titulares e pensionistas será feita mediante a assinatura de um 
"Termo de Adesão", a ser fornecido pela Gestora, de acordo com as regras estabelecidas pela 
operadora e gestão da BHTRANS, no qual deve constar a opção por uma das operadoras 
credenciadas e um dos planos oferecidos pelas Credenciadas. 
 
9.13. A adesão dos beneficiários dependentes e dependentes agregados será feita pelo respectivo 
Beneficiário Titular, mediante a assinatura de um "Termo de Adesão", de acordo com as regras 
deste instrumento, no qual deve constar a opção por um dos planos oferecidos pelas Credenciadas. 
 
9.14. A adesão dos Beneficiários Dependentes e do Dependente Agregado não poderá se dar em 
planos distintos dos escolhidos pelo respectivo Beneficiário Titular, sendo o ônus decorrente da 
adesão de inteira responsabilidade do Beneficiário Titular, que deverá autorizar o competente 
desconto em folha de pagamento, cabendo à BHTRANS arcar com a responsabilidade do repasse 
desse pagamento, de acordo com a tabela de valores do plano escolhido.  
 
9.15. Os beneficiários dependentes, já incluídos em um dos planos por Beneficiário Titular que 
venha a falecer no período de vigência do contrato, poderão permanecer no mesmo plano, nos 
limites e condições estabelecidos neste instrumento, devendo assumir, durante o período, o 
respectivo custeio, sem subsídio, das despesas, por meio de boleto bancário encaminhado 
diretamente pela Credenciada, com conhecimento da Gestora. 
 
9.16. Conforme o art. 6º da Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009, “no plano privado 
de assistência à saúde coletiva empresarial com número de participantes igual ou superior a trinta 
beneficiários não poderá ser exigido o cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário 
formalize o pedido de ingresso em até trinta dias da celebração do contrato coletivo ou de sua 
vinculação a pessoa jurídica contratante”. A BHTRANS estende esse prazo em até 120 (cento e 
vinte) dias da sua data de admissão, escrito em contracheque do empregado.  
 
9.17. Os beneficiários titulares e os beneficiários pensionistas poderão solicitar sua exclusão 
voluntária do plano ao qual tenham aderido, a qualquer tempo, mediante a assinatura de "Termo de 
Exclusão", a ser encaminhado à Gestora do Plano.  
 
9.18. A exclusão do empregado implicará na exclusão de todos os seus dependentes. 
 
9.19. A exclusão do beneficiário se dará através de comunicação via sistemas da BHTRANS, 
Gestora e Credenciadas. Os beneficiários excluídos não serão obrigados a devolver seus cartões 
de identificação.  
 
9.20. As exclusões compulsórias do Plano de Assistência à Saúde Suplementar ocorrerão nas 
seguintes situações: 
 
a) Pedido de dispensa, dispensa do emprego por justa causa, fim ou perda do mandato; 

b) Não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, nos 
últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que o empregado seja comprovadamente 
notificado pelas Credenciadas até o 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência; 

c) Decisão administrativa ou judicial; 

d) Fraude ou inadimplência e 
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e) Outras situações previstas em Lei. 
 
9.21. A exclusão do empregado do plano de assistência à saúde suplementar se dará pela 
ocorrência de evento ou ato que implique na suspensão, mesmo que temporária, de seus 
vencimentos, tais como exoneração, dispensa e demissão, salvo os casos dispostos nos artigos 30 
e 31 da Lei 9.656/98. 
 
9.22. No caso de suspensão de remuneração ou proventos, ou licença sem vencimentos mesmo 
que temporariamente; o beneficiário terá a opção de manter-se no Plano de Saúde desde que 
assuma o respectivo custeio das despesas, sem aplicação de subsidio, através de boleto bancário 
encaminhado diretamente pela Credenciada, com conhecimento da Gestora. 
 
9.23. No caso de cessão a outro órgão, Estado ou Município:  
 
a) com ônus para a BHTRANS o beneficiário permanecerá no Plano de Saúde, mantendo as 
mesmas condições de subsídio já aplicadas; caso opte pela não permanência, o beneficiário deverá 
procurar a BHTRANS para solicitar sua exclusão; 
 
b) sem ônus para a BHTRANS o beneficiário poderá optar por permanecer no Plano de Saúde, 
devendo assumir integralmente, durante o período do afastamento, o respectivo custeio das 
despesas, através de boleto bancário encaminhado diretamente pelas Credenciadas. 
 
9.24. Nos casos de afastamento por motivo de licença médica ou aposentadoria por invalidez, o 
beneficiário celetista poderá permanecer no Plano de Saúde, devendo assumir, durante o período, o 
respectivo custeio, com subsídio, das despesas, por meio de boleto bancário encaminhado 
diretamente pela Credenciada, com conhecimento da Gestora. 
 
9.25. O ex-empregado aposentado, que contribuiu pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, tem o 
direito de manter sua condição de beneficiário, em carteira específica de demitidos e aposentados 
das operadoras credenciadas, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava 
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. 
 
9.26. O ex-empregado aposentado, que contribuiu para planos privados de assistência à saúde no 
mesmo plano privado de assistência à saúde ou seu sucessor por período inferior a 10 (dez) anos, 
tem o direito de manutenção como beneficiário, em carteira específica de demitidos e aposentados 
das operadoras credenciadas, à razão de 1 (um) ano para cada ano de contribuição, desde que 
assuma o seu pagamento integral. 
 
9.27. É garantida a manutenção de beneficiários titulares, após a perda do vínculo com a 
BHTRANS, bem como perda de mandato, desde que assumam integralmente o respectivo custeio 
das despesas, através de boleto bancário encaminhado diretamente pelas Credenciadas. Sendo o 
contrato de permanência vinculado às Credenciadas, ficando a BHTRANS isenta de qualquer 
responsabilidade posterior após a perda do vínculo, mediante as seguintes condições: 
 
a) O período de manutenção da condição de beneficiário será de 1/3 (um terço) do tempo de 
permanência no plano, ou sucessores, com um mínimo assegurado de 6 (seis) meses e um máximo 
de 24 (vinte e quatro) meses; 

b) A manutenção de que trata este subitem é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar 
inscrito quando da existência de vínculo com a BHTRANS; 

c) Em caso de morte do beneficiário titular, será realizada sua exclusão e consequentemente de 
seus dependentes, mediante apresentação da certidão de óbito e/ou documento do SISOB, 
podendo o pensionista, caso tenha interesse, realizar nova adesão quando do deferimento da 
pensão. 
 
9.27.1. A condição prevista no caput deste subitem deixará de existir quando da admissão do 
Beneficiário Titular em novo emprego ou função pública e/ou quando o empregado solicitar seu 
desligamento. 
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9.28. Caberá às operadoras credenciadas oferecer carteiras que viabilizem os termos previstos 
neste instrumento para demitidos e aposentados. 
 
9.29. Caberá à BHTRANS, por meio da Gestora, solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários 
dos planos privados de assistência à saúde. As Credenciadas só poderão excluir ou suspender a 
assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da BHTRANS, nas hipóteses de fraude ou 
por perda de vínculo do titular, previstos nos artigos 5º e 9º da Resolução Normativa nº 195, de 14 
de julho de 2009, ou de dependência, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 
1998. 
 
9.30. A BHTRANS, por meio da Gestora, obriga-se a comunicar às Credenciadas todo tipo de 
evento que implique na perda de direito, de qualquer beneficiário, e a falta de margem consignável 
do beneficiário titular. 
 
9.31. Na falta ou insuficiência de margem consignável, o empregado deverá assumir o custeio das 
despesas por meio de boleto bancário encaminhado diretamente pelas Credenciadas. Sendo este 
inadimplente, por mais de 60 (sessenta) dias corridos, a BHTRANS assume o custeio da despesa 
se responsabilizando pela cobrança posterior ao beneficiário por meio da Gestora. 
 
9.32. A BHTRANS não será responsável pela utilização irregular dos serviços assistenciais 
viabilizados pelas Credenciadas, nem por eventuais débitos ocorridos, após ter comunicado o 
evento que implique na exclusão de qualquer beneficiário. 
 
9.33. O empregado inadimplente deverá quitar seu débito junto à Credenciada, mesmo em caso de 
exclusão. 
 
9.34. Todos os procedimentos referentes à operacionalização do plano seguirão a legislação 
vigente do Município de Belo Horizonte 
 
9.35. Todas as movimentações e adesões deverão seguir um modelo de layout a ser disponibilizado 
pela BHTRANS para todos os planos Credenciados. 
 
10. REEMBOLSO 
 
10.1. Será assegurado o reembolso dos valores decorrentes de atendimentos prestados ao 
beneficiário, com assistência à saúde, quando não for possível a utilização de serviços próprios, 
contratados ou credenciados pelas Credenciadas, de acordo com o contido nas tabelas praticadas 
pelo plano, sempre que: 
 
a) o serviço for realizado em localidade, pertencente à área de abrangência geográfica do plano, 
onde não houver profissional da rede de serviço habilitado para prestar o atendimento; ou 

b) se configurar urgência ou emergência devidamente justificada em relatório pelo profissional que 
executou o procedimento; ou 

c) houver paralisação do atendimento pela rede de serviços ou interrupção do atendimento em 
determinadas especialidades. 
 
10.2. O pagamento do reembolso será efetuado de acordo com os valores da Tabela de Referência 
das Credenciadas, vigente à data do evento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 
apresentação dos documentos em via original abaixo elencados: 
 
a) conta discriminativa das despesas, incluindo relação com materiais, medicamentos e exames 
efetuados, com preços por unidade, juntamente com as faturas ou notas fiscais do hospital e de 
fornecedores de órteses, próteses e materiais especiais; 

b) recibos de pagamento dos honorários profissionais; 

c) Relatório do profissional responsável, justificando o tratamento e o tempo de permanência do 
beneficiário no hospital; e 

c) Laudo anatomopatológico da lesão, quando for o caso. 
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10.3. Para fins de reembolso, o Beneficiário Titular deverá apresentar às Credenciadas a 
documentação adequada no prazo máximo de 12 (doze) meses contados da data do evento, sob 
pena de perder o direito ao reembolso, independentemente do término da vigência do Termo de 
Credenciamento. 
 
10.4. Será facultativo as Credenciadas devolver as faturas, recibos ou notas fiscais originais aos 
beneficiários, no caso de pedido de reembolso. 
 
11. CUSTEIO DOS PLANOS 
 
11.1. O custeio do Plano de Assistência à Saúde Suplementar será de responsabilidade da 
BHTRANS e dos beneficiários titulares, através de contribuições mensais, conforme regulamento 
próprio. 
 
11.2. A contribuição da BHTRANS poderá chegar até 92% (noventa e dois por cento) do valor da 
mensalidade do empregado, em razão inversa da faixa salarial e da faixa etária e será repassada 
diretamente às Credenciadas. Os valores de subsídio dos planos odontológicos não seguirão os 
mesmos critérios, regras e percentuais dos planos de saúde.  
 
11.3. Caso a cobrança da contribuição de responsabilidade dos beneficiários titulares não possa ser 
efetuada por meio de consignação em folha de pagamento da BHTRANS, independentemente do 
motivo, as Credenciadas poderão efetuar a cobrança por meio da emissão de boleto bancário. 
 
11.4. A contribuição mensal à BHTRANS para custeio da Assistência à Saúde é determinada pela 
Lei Orçamentária e seus instrumentos, cuja alteração implicará, automaticamente, na alteração do 
valor da contribuição do empregado na mesma proporção, exceto para eventuais Dependentes - 
Agregados, cuja contraprestação pecuniária será repassada integralmente ao Beneficiário Titular 
através de desconto em seu contracheque. 
 
11.5. As Credenciadas informarão mensalmente à BHTRANS, através da Gestora, o número de 
Beneficiários Titulares, Dependentes, Pensionistas e Dependentes - Agregados até o primeiro dia 
útil do mês da competência, disponibilizando a sua base de dados cadastrais. 
 
11.6. As cláusulas previstas neste Termo de Referência que impliquem desembolso de recursos por 
parte da BHTRANS estarão sujeitas à aprovação da Câmara de Coordenação Geral – CCG da 
PBH. 
 
12. POLÍTICA DE QUALIDADE 
 
12.1 A finalidade da política de qualidade é assegurar que as Credenciadas irão proporcionar aos 
usuários o atendimento com a qualidade necessária, tanto nos serviços de saúde contratados, 
quanto no atendimento ao cliente prestado pela operadora. Os esforços da política de qualidade 
deverão estar direcionados para a gestão e monitoramento da qualidade dos serviços prestados 
pelas Credenciadas. Para tanto, este processo junto à operadora se fará em dois níveis: 
 
a) Apreciação do nível de acreditação das Credenciadas; 

b) Definição e monitoramento dos indicadores de qualidade das Credenciadas. 
 
12.1.1. Para este fim, os seguintes eixos foram definidos pela BHTRANS: 
 
I) gerenciamento das condições de saúde; 

II) atendimento às necessidades de saúde; 

III) humanização do cuidado; 

IV) acesso aos serviços de saúde; 

V) equidade. 
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12.2. Será exigido um alto nível de comprometimento das Credenciadas com os resultados dos 
serviços entregues aos beneficiários por sua rede preferencial e/ou credenciada. 

12.3. Os seguintes princípios gerais nortearão a Gerência de Administração de Recursos Humanos 
- GEARH no planejamento, monitoramento e avaliação da qualidade: 

a) foco no beneficiário: entender às necessidades dos beneficiários com relação ao atendimento e 
acesso aos serviços de saúde; 

b) gestão por diretrizes: estabelecer direção de forma planejada para atendimento das premissas do 
usuário do Plano de Saúde contratado; 

c) abordagem por indicadores: monitorar indicadores de saúde pré-estabelecidos em contrato, tanto 
de processos quanto de resultados; 

d) abordagem sistêmica para a gestão: verificar as não conformidades e estabelecer ações 
corretivas para possibilitar o atendimento das premissas estipuladas neste termo de referência; 

e) melhoria contínua: fazer da melhoria contínua um dos objetivos permanentes das organizações e 
atores envolvidos; 

f) abordagem factual para a tomada de decisões: assegurar que as organizações envolvidas 
utilizem dados gerados por medições e atividades de aprendizado para a tomada de decisões; 

g) benefícios mútuos na relação sistêmica: adotar acordos de metas de resultados e bonificação, 
para promover a contribuição de valor agregado na relação entre as organizações envolvidas: 
serviços credenciados, operadora e BHTRANS. 

12.4. Os indicadores de qualidade que contemplam a conjunção de dimensões críticas para o 
atendimento das premissas são: 

a) qualidade intrínseca percebida: percepção do beneficiário sobre a qualidade técnica do serviço 
que recebe das organizações envolvidas; 

b) qualidade intrínseca avaliada: avaliação dos resultados técnicos alcançados por todos os 
beneficiários; 

c) dimensão custo: avaliação do custo benefício e do custo efetividade dos resultados alcançados;  

d) dimensão atendimento: avaliação das variáveis tempo de espera, cortesia e resolução dos 
problemas pela rede credenciada; 

e) dimensão segurança: percepção do cliente sobre a capacidade das organizações envolvidas na 
entrega e zelo do serviço; 

f) dimensão ética: avaliação da conduta dos profissionais da operadora e das equipes de saúde, 
frente aos códigos de ética profissionais e da instituição. 

12.4.1 A BHTRANS realizará semestralmente pesquisa de satisfação dos beneficiários do plano de 
saúde, tendo como eixos estruturadores os itens descritos no item 12.4. O instrumento de coleta de 
dados será validado a priori com as Credenciadas. 

12.5. As Credenciadas partem do reconhecimento da importância de estabelecer novos padrões de 
serviços para atendimento das necessidades de saúde dos beneficiários, assegurando assim, que 
estas serão satisfeitas. Compromete-se também com a procura da melhoria contínua destes 
padrões, buscando garantir que os beneficiários continuem desejando permanecer como usuário 
dos serviços das Credenciadas. 

12.6. A BHTRANS anualmente, por meio da Gerência de Administração de Recursos Humanos - 
GEARH, preconizará, junto com as Credenciadas, um conjunto de diretrizes, planos e indicadores, 
estabelecendo um padrão de qualidade de serviços para o exercício fiscal. 

12.7. A BHTRANS requisitará da operadora a garantia do comprometimento institucional com a 
qualidade dos serviços de forma documentada. Essa documentação permite demonstrar que na 
operadora existe: 
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a) comprometimento da direção; 

b) estrutura compatível; 

c) descrições de como as tarefas são executadas e controladas para atingir os objetivos desse 
comprometimento; 

d) política da qualidade da operadora. 
 
12.8. A BHTRANS requisitará à direção da operadora a garantia de que as necessidades de saúde 
dos beneficiários serão sempre analisadas criticamente, compreendidas e atendidas. 
 
12.9. A BHTRANS receberá um organograma da operadora, mostrando seus responsáveis, o inter-
relacionamento entre eles, as suas funções e níveis de alçada, no sentido de compreender o 
processo decisório. 
 
12.10. Os processos de comunicação entre as partes devem estar adequados para resolução de 
problemas e troca de informações. A operadora deverá ter, no mínimo, uma unidade administrativa, 
com a devida autonomia gerencial e operacional, situada fisicamente em Belo Horizonte e Região 
Metropolitana para facilitar esse processo. 
 
12.11. Para que a BHTRANS atenda às necessidades dos usuários do plano torna-se necessário o 
estabelecimento de determinados parâmetros, aqui denominados “Padrão de Serviços”, em relação 
à utilização dos serviços de saúde. 
 
12.11.1. Os padrões de serviços derivam da política da BHTRANS, a qual coloca a necessidade do 
usuário como centro da organização dos serviços. Estes parâmetros irão orientar a contratação e as 
atividades da operadora de serviços, a manutenção e a análise desses indicadores constituirão o 
núcleo do trabalho da Gerência de Administração de Recursos Humanos - GEARH. Assim será 
possível verificar o cumprimento dos padrões e o alcance de metas estabelecidas, quando for o 
caso. 
 
12.12. O uso intensivo de informações é outro pressuposto do plano. Para tanto, é essencial que 
todos os atendimentos e contatos realizados entre o beneficiário e o complexo de assistência à 
saúde das Credenciadas sejam devidamente registrados e que tais registros sempre contenham 
pelo menos a identificação: 
 
I. do beneficiário (Nome e Matrícula); 

II. do estabelecimento que realizou o atendimento; 

III. do profissional que realizou o atendimento; 

IV. da localidade; 

V. data e hora do atendimento e 

VI. a ação, atividade ou procedimento realizado.  
 
13. MONITORAMENTO  
 
13.1. A BHTRANS, por meio da Gerência de Administração de Recursos Humanos - GEARH, 
acompanhará o desempenho da carteira por indicadores a serem definidos conjuntamente com as 
Credenciadas, mas que já se fazem conhecer pela lista a seguir: 
 
a) Número de consultas por usuário ano (média populacional) 
Objetivo: monitorar a frequência de utilização do sistema. 
Parâmetro de serviço: média de 4 (quatro) consultas por usuário por ano. 
Indicador (es): média de consultas por usuário por ano. 
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b) Número de consultas por usuário ano (registro individualizado) 
Objetivo: monitorar a frequência de utilização do sistema. 
Padrão de serviço: manter registro individualizado do número de consultas realizadas por cada um 
dos inscritos no plano de saúde. 
Indicador (es): número médio de consultas por usuário por ano (inclui os que não realizaram 
nenhuma consulta) 
 

 

 
c) Número de consultas por usuário ano que realizaram pelo menos uma consulta no período (exclui 
os usuários que não realizaram consultas no período) 
Objetivo: monitorar a frequência de utilização do sistema. 
Parâmetro de serviço: a ser definido 
Indicador (es): Número médio de consultas por usuários que realizaram pelo menos uma consulta 
no período.  
 

 

 

d) % de Exames preventivos realizados 
Objetivo: garantir a cobertura por exames para detecção precoce de cânceres de mama, colo de 
útero e intestino. 
Parâmetro de serviço: a ser definido 
Indicador (es): percentual das populações específicas cobertas por exames de mamografia, 
Papanicolau e sangue oculto nas fezes. 
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e) Informações sobre a gestação e o parto 
Objetivo: Monitorar a saúde materno-infantil. 
Parâmetro de serviço: relatório com todos os dados constantes da Declaração de Nascido Vivo 
(DN). 
Indicador (es): percentual de partos realizados no âmbito do plano de saúde cujos dados da DN 
foram transcritos para o sistema de informações do plano. 
 

 

 
f) Realização de consultas de pré-natal 
Objetivo: realizar e monitorar as consultas de pré-natal nas gestações iniciadas na vigência do plano 
de saúde. 
Parâmetro de serviço: realizar pelo menos 6 (seis) consultas de pré-natal nas gestações iniciadas 
na vigência do plano de saúde. 
Indicador (es): percentual dos partos onde a DN registra a realização de pelo menos seis consultas 
de pré-natal durante a gestação. 
 

 

 

 
g) Taxa de cesarianas realizadas 
Objetivo: monitorar o percentual de cesarianas em relação aos partos realizados no âmbito do plano 
de saúde. 
Parâmetro de serviço: manter a taxa de cesarianas abaixo de 50% (cinquenta por cento) nos partos 
realizados. 
Indicador (es): percentual dos partos, por cesariana, realizados. 
 

 

 

h) Consulta de puericultura 
Objetivo: monitorar a realização da primeira consulta de puericultura. 
Parâmetro de serviço: realizar a primeira consulta de puericultura no primeiro mês de vida. 
Indicador (es): percentual dos recém-nascidos que realizam a primeira consulta no decorrer do 
primeiro mês de vida. 
 

 

 

i) Vigilância de fatores de risco (FR) 
Objetivo: Identificar beneficiários precocemente e oferecer-lhe o cuidado adequado. No mesmo 
sentido, é importante medir a prevalência destes fatores de risco na carteira e acompanhar suas 
variações ao longo do tempo e entre diferentes grupos. 
Parâmetro de serviço: identificar a cada ano pelo menos 10% (dez por cento) dos beneficiários que 
apresentam fatores de riscos associados às doenças crônicas. 
Indicador (es): índice de identificação de beneficiários que apresentam fatores de risco associados a 
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doenças crônicas não transmissíveis. 
 

 

 

j) Especialização na Vigilância de fatores de risco (FR) 
Objetivo: Incluir a cada ano beneficiários que apresentam condições específicas (hipertensão, 
diabetes, obesidade, colesterol elevado e tabagismo) conhecidos pela CONTRATANTE em 
programas de cuidados específicos. 
Parâmetro de serviço: Incluir a cada ano pelo menos 20% (vinte por cento) dos beneficiários que 
apresentam condições específicas (hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol elevado e 
tabagismo) nos programas de promoção e/ou acompanhamento de crônicos. 
Indicador (es): índice de inclusão de beneficiários que apresentam condições específicas em linhas 
de cuidado organizadas. 
  

 

 

13.2 Além dos indicadores acima listados, outros também serão acompanhados e agrupados em 
seus respectivos grupos temáticos, como demográficos, epidemiológicos e econômico-
financeiros. 

 
a) Demográficos 

I. População total por idade e sexo 
Modelo de Distribuição Tabular do número de beneficiários, segundo a faixa 
etária e o sexo. 

II. Taxa bruta de mortalidade 

 

III. Mortalidade proporcional por idade  

 

IV. Proporção de idosos na população  

 

V. Índice de envelhecimento  

 

VI. Razão de dependência 

 

 

b) Epidemiológicos  
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I. Prevalência de fatores de risco  
(dados a serem obtidos no levantamento de necessidades de saúde dos 
usuários) 

II. Prevalência de tabagismo 

 

III. Prevalência de sobrepeso e obesidade 

 

 

IV. Prevalência de dieta inadequada 

 

 

V. Prevalência de consumo excessivo de álcool 

 

VI. Prevalência de hipertensão arterial (HA) 

 

VII. Diabetes (DM) 

 

VIII. Depressão 

 

IX. Avaliação negativa da própria saúde (ANPS) 

 

X. Indicadores Internações (a serem definidos) 

 

c) Financeiro 

I. Rentabilidade da carteira 
Objetivo: Os indicadores de rentabilidade revelam a eficiência da gestão na 
geração de resultado.  
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Fórmula: 

 
Periodicidade trimestral. 
 
 

II. Composição da Receita bruta  
Objetivo: apresentar a composição da receita bruta do plano, decomposta em:  
-Receita bruta do beneficiário 
-Receita bruta do dependente 
-Receita bruta da coparticipação 
 
Periodicidade mensal.  
 

III. Custo assistencial  
Conceituação  
Mede o custo de atenção à saúde aos beneficiários, isto é, todo e qualquer 
gasto com assistência à saúde efetuado pelas Credenciadas em sua atividade 
fim.  
O custo assistencial é composto pelo somatório dos seguintes itens:  
• custo de plano de saúde;  
• repasse odontologia;  
• reembolso a clientes (procedimentos);  
• custo promoção saúde. 
 

Custo assistencial = (custo do plano de saúde + repasses + reembolso + custo da promoção da saúde) 
 

IV. Despesas operacionais  
Conceituação  
Indica o montante da receita destinado a pagar as despesas operacionais da 
empresa, em relação à receita bruta.  
 
Método de cálculo  

 
 
A despesa operacional é composta do somatório dos seguintes itens:  
• despesas com pessoal;  
• despesas administrativas;  
• despesas com publicidade e propaganda;  
• despesas financeiras;  
• despesas tributárias;  
• despesas com vendas (caso exista);  
• depreciação e amortização;  
 

V. Liquidez  
Conceituação  
Avalia a capacidade financeira das Credenciadas em liquidar todas as 
obrigações assumidas com terceiros ao longo dos prazos pactuados. O 
método de cálculo detalhado a seguir se refere ao conceito de liquidez geral.  
 
Método de cálculo 
 

 
 

Periodicidade: semestral 
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VI. Índice de giro de operação  

Conceituação  
IGO – Índice de Giro de Operação é um índice criado pela ANS para 
estabelecer um padrão mínimode liquidez e rentabilidade das operadoras. O 
valor mínimo é 1(um), e as operadoras abaixo desteíndice devem apresentar 
plano de recuperação financeira. Há uma variação, identificada (veja o 
tópicocorrespondente).  
 
Método de cálculo 
 

Periodicidade: semestral 
 

VII. Endividamento  
Conceituação  
Avalia o grau de endividamento, ou seja, qual a parcela de recursos de 
terceiros foi tomada em relaçãoao ativo. O método de cálculo a seguir se 
refere ao conceito de endividamento geral.  
Método de cálculo 
 
 
Periodicidade: semestral 

 
 

14. ACEITE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS  
 
14.1. A BHTRANS emitirá relatório mensal para avaliar a qualidade dos serviços credenciados 
descritos. 
 
14.2. A BHTRANS fará a avaliação da qualidade dos serviços credenciados utilizando índice de 
satisfação dos empregados realizados por meio de pesquisa semestral e também pelo número de 
ocorrências e reclamações do plano de saúde realizadas pelos beneficiários. 
 
14.3. A BHTRANS acompanhará índice de satisfação baseado na metodologia da ANS, 
considerando Índice de reclamações, proporção de beneficiários com desistência no primeiro ano, 
sanção pecuniária em primeira instância. 
 
14.4. O quadro abaixo apresenta de forma sintética as obrigações com as quais as Credenciadas se 
comprometerão em atender: 
 
ITEM DESCRIÇÃO 

01 
Manter, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por 
unidade de atendimento. 

02 
Manter o sigilo sobre documentos e dados que tiver acesso, em decorrência da execução 
do Termo de Credenciamento. 

03 Executar os serviços determinados pela fiscalização, por serviço e por dia. 

04 
Apresentar, no ato da assinatura do Termo de Credenciamento, relação dos serviços 
prestados e profissionais credenciados. 

05 
Emitir, para cada beneficiário cadastrado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
identificação que habilitará a utilizar os serviços contratados, juntamente com os outros 
documentos utilizados como rotina pelas Credenciadas, quando for o caso. 

06 Cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por ocorrência. 
07 Enviar, em formato de relatório, as informações solicitadas neste Termo.  
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08 Manter a qualidade de sua Rede de Atendimento, promovendo os credenciamentos 
necessários que permitam a prestação dos serviços em regime de excelência. 

09 
Disponibilizar Serviço de Atendimento 24 (vinte e quatro) horas, através de ligação gratuita 
(0800) para informações pertinentes aos serviços. 

10 Indicar representante ou gestor credenciado, com poder decisório. 
11 Cumprir quaisquer dos itens deste Termo, por item e por ocorrência. 

 
14.4.1. A aceitação e o pagamento dos serviços prestados condicionar-se-ão ao resultado apurado 
pela BHTRANS em relatório mensal, no qual constará procedimento avaliatório indicando se o 
pagamento às Credenciadas deverá ser integral ou dedução de penalidades. 

14.4.2. No caso de violação das condições descritas, as Credenciadas poderão ser penalizadas, 
durante a execução do Termo de Credenciamento, ficando sujeitas a advertência e multa de mora, 
conforme Cláusula Décima da Minuta do Termo de Credenciamento – Anexo X, variável de acordo 
com a gravidade dos casos.  

15. OBRIGAÇÕES E REMUNERAÇÃO DA GESTORA 

15.1. Dada a complexidade do credenciamento de planos de saúde e a necessidade de interlocução 
operacional imparcial, no que tange à adesão do empregado em qualquer um dos planos em 
qualquer operadora, permitindo isonomia de informações para os empregados e gestores da 
BHTRANS, a BHTRANS designará Gestora para gestão da margem consignada e todas as 
atividades necessárias e decorrentes dessa, bem como operacionalização e intermediação das 
credenciadas com a BHTRANS e os empregados. Os serviços prestados pela gestora ainda 
permitirão maior e melhor controle financeiro do Termo de Credenciamento, maior segurança 
cadastral com consequente redução de risco de erros de movimentação, melhor interface com 
empregados com maior número de serviços e canais de contato e garantia de respeito às margens 
comprometidas. Sendo assim, as atividades de responsabilidade da Gestora estão sumarizadas nos 
seguintes itens: 

15.1.1. Implantação do Modelo de Credenciamento; 1ª ADESÃO (planejamento, mapeamento dos 
processos, implantação de canais de comunicação com o empregado, movimentação cadastral de 
toda a carteira). 

15.1.2. Disponibilização de equipe de implantação de 08 (oito) às 20 (vinte) horas para atendimento 
dos empregados nas dependências da BHTRANS, com capacidade de realizar 1.100 (hum mil e 
cem) atendimentos presenciais, no prazo de 30 (trinta) dias no primeiro movimento de adesão e 
adaptada para todos os outros momentos que grandes massas de adesões forem permitidas 
(aniversários das apólices). 

15.1.3. Gestão Operacional dos Contratos  

a) Faturamento e conferência de faturas; 

b) Movimentação e base cadastral; 

c) Reembolsos; 

d) Relacionamento multicanal com empregados; 

e) Posto de Atendimento em Belo Horizonte; 

f) Gestão do comprometimento das margens. 

15.1.4. Gestão estratégica  

a) Relatórios analíticos e gerenciais da situação das apólices; 

b) Simuladores financeiros da apólice e projeções financeiras; 

c) Monitorar os índices de sinistralidade. 

15.1.5. Para estas atividades deverão ser oferecidos atendimento presencial, além de atendimento 
via Call Center em horário comercial e plataforma online. 
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15.1.6. Para realização das atividades rotineiras do Termo de Credenciamento, conforme descrito 
acima e neste instrumento, a Gestora será remunerada nas bases de R$ 3,00 (três reais) por mês, 
por linha, sendo cada vida e cada plano (de saúde e odontológico) considerados uma nova linha.  
 
15.1.7. Para implantação e novas adesões, devido ao grande volume de tarefas necessárias 
descritas nesse Termo de Referência em um curto espaço de tempo, justifica-se remuneração 
baseada num percentual de 50% (cinquenta por cento) da primeira fatura de cada nova adesão, 
sem nenhum prejuízo ou desembolso extra para os beneficiários ou para BHTRANS. A 
remuneração deverá ser realizada diretamente entre as credenciadas e a Gestora designada. As 
precificações citadas neste instrumento contemplam estes custos, de acordo com a estratégia de 
cada operadora. 
 
15.1.8. A Gestora informará à BHTRANS os valores referentes ao desconto em folha dos 
empregados do Plano de Assistência à Saúde Suplementar, os quais serão repassados às 
operadoras. 
 
16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
   
16.1. Como condição indispensável para a assinatura do Termo de Credenciamento será exigido o 
efetivo registro dos planos apresentados junto à ANS, contendo as seguintes características:  
 

Plano 1 Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia  Enfermaria Rede Preferencial 

Plano 2 Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia  Enfermaria Rede Ampla 

Plano 3 Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia – Saúde da 
Família 

Enfermaria Rede Preferencial 

Plano 4 Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia – Saúde da 
Família 

Apartamento Rede Preferencial 

Plano 5 Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia  Apartamento Rede Ampla 

Plano 6 Odontológico  NSA Rede Ampla 

 
16.2. Como condição indispensável para a assinatura do Termo de Credenciamento será exigida a 
comprovação da rede de atendimento, conforme itens 4.11, 4.12 e 4.13 do Edital, por meio de 
registro do(s) plano(s) na ANS e descritivo detalhado da rede por plano. 
 
16.2.1. O descritivo deverá ser entregue em papel timbrado garantindo que está em funcionamento 
e indicando quais prestadores de serviços e/ou estrutura própria cumprem o que foi solicitado, 
contendo nome do prestador e descrevendo sua estrutura. 
 
16.3. A BHTRANS não se obriga, em hipótese alguma, a cobrir qualquer quantidade mínima de 
adesões. Os números apresentados são meramente informativos, visto que a adesão ao plano de 
saúde é facultativa. 

 
16.4. Não será ônus para a BHTRANS o custo com emissão de segunda via do cartão de 
identificação, em função dos erros de extravios do serviço escolhido pela Credenciada e/ou erros de 
cadastro de endereço na base da Credenciada. 
 
16.5. Os prazos definidos neste Termo de Referência poderão ser prorrogados a critério da 
BHTRANS, mediante solicitação da Credenciada.  



 
 
 

BHTRANS – CH n.º 03/2019 – Anexo II – Critérios de Precificação – Página 1 de 3 

ANEXO II 
CRITÉRIOS DE PRECIFICAÇÃO 

 
1. Os valores das mensalidades serão definidos por cada operadora de acordo com cada tipo 
de plano de saúde, seguindo as faixas etárias determinadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS. 
 
2. A PROPONENTE deverá observar as seguintes condições de variação em cada mudança 
de faixa etária (com exceção do Plano Odontológico): 
 

a) o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o valor 
da primeira faixa etária;  

b) a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à 
variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. 

 
2.1. Caso alguma PROPONENTE apresente valores fora dessas regras, a mesma será 
automaticamente inabilitada. 
 
2.2. A diferença entre o valor mínimo e o valor máximo preestabelecidos por este Anexo para 
cada plano, em cada faixa etária, não poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do valor 
máximo, durante toda a vigência do Termo de Credenciamento. 
 
3. A proposta da PROPONENTE deverá observar os valores mínimos e máximos apresentados 
nas tabelas as seguir: 
 

Plano 1 – Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia – Enfermaria – Rede preferencial  
FAIXA ETÁRIA VALORES MÍNIMOS VALORES MÁXIMOS 

1ª 00 a 18 anos R$ 49,39 R$ 61,74 
2ª 19 a 23 anos R$ 59,25 R$ 74,06 
3ª 24 a 28 anos R$ 73,49 R$ 91,86 
4ª 29 a 33 anos R$ 91,11 R$ 113,89 
5ª 34 a 38 anos R$ 102,06 R$ 127,58 
6ª 39 a 43 anos R$ 106,14 R$ 132,67 
7ª 44 a 48 anos R$ 133,75 R$ 167,19 
8ª 49 a 53 anos R$ 152,46 R$ 190,58 
9ª 54 a 58 anos R$ 181,42 R$ 226,78 
10ª 59 ou mais R$ 295,77 R$ 369,71 

 
Plano 2 – Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia – Enfermaria – Rede Ampla  

FAIXA ETÁRIA VALORES MÍNIMOS VALORES MÁXIMOS 
1ª 00 a 18 anos R$ 75,74 R$ 94,68 
2ª 19 a 23 anos R$ 90,07 R$ 112,59 
3ª 24 a 28 anos R$ 110,71 R$ 138,39 
4ª 29 a 33 anos R$ 136,32 R$ 170,40 
5ª 34 a 38 anos R$ 152,21 R$ 190,26 
6ª 39 a 43 anos R$ 158,12 R$ 197,65 
7ª 44 a 48 anos R$ 198,18 R$ 247,72 
8ª 49 a 53 anos R$ 225,35 R$ 281,69 
9ª 54 a 58 anos R$ 267,38 R$ 334,23 
10ª 59 ou mais R$ 433,29 R$ 541,61 
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Plano 3 – Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia – Saúde da Família - Enfermaria – 
Rede Preferencial 

FAIXA ETÁRIA VALORES MÍNIMOS VALORES MÁXIMOS 
1ª 00 a 18 anos R$ 51,63 R$ 64,54 
2ª 19 a 23 anos R$ 61,08 R$ 76,35 
3ª 24 a 28 anos R$ 74,75 R$ 93,44 
4ª 29 a 33 anos R$ 91,66 R$ 114,57 
5ª 34 a 38 anos R$ 102,15 R$ 127,69 
6ª 39 a 43 anos R$ 106,06 R$ 132,57 
7ª 44 a 48 anos R$ 132,54 R$ 165,68 
8ª 49 a 53 anos R$ 150,50 R$ 188,12 
9ª 54 a 58 anos R$ 178,29 R$ 222,86 
10ª 59 ou mais R$ 287,95 R$ 359,94 

 
Plano 4 – Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia – Saúde da Família - Apartamento – 
Rede Preferencial 

FAIXA ETÁRIA VALORES MÍNIMOS VALORES MÁXIMOS 
1ª 00 a 18 anos R$ 72,93 R$ 91,16 
2ª 19 a 23 anos R$ 86,67 R$ 108,34 
3ª 24 a 28 anos R$ 106,46 R$ 133,07 
4ª 29 a 33 anos R$ 131,00 R$ 163,75 
5ª 34 a 38 anos R$ 146,22 R$ 182,77 
6ª 39 a 43 anos R$ 151,91 R$ 189,89 
7ª 44 a 48 anos R$ 190,30 R$ 237,87 
8ª 49 a 53 anos R$ 216,36 R$ 270,45 
9ª 54 a 58 anos R$ 256,66 R$ 320,83 
10ª 59 ou mais R$ 415,72 R$ 519,65 

 
Plano 5 – Ambulatorial/Hospitalar com Obstetrícia – Apartamento – Rede Ampla 

FAIXA ETÁRIA VALORES MÍNIMOS VALORES MÁXIMOS 
1ª 00 a 18 anos R$ 100,32 R$ 125,40 
2ª 19 a 23 anos R$ 120,37 R$ 150,46 
3ª 24 a 28 anos R$ 149,26 R$ 186,57 
4ª 29 a 33 anos R$ 185,10 R$ 231,37 
5ª 34 a 38 anos R$ 207,30 R$ 259,13 
6ª 39 a 43 anos R$ 215,59 R$ 269,49 
7ª 44 a 48 anos R$ 271,66 R$ 339,57 
8ª 49 a 53 anos R$ 309,69 R$ 387,11 
9ª 54 a 58 anos R$ 368,52 R$ 460,65 
10ª 59 ou mais R$ 600,69 R$ 750,86 

 
Plano 6 – Odontológico 

FAIXA ETÁRIA VALORES MÍNIMOS VALORES MÁXIMOS 
1ª 00 a 18 anos R$ 12,67 R$ 15,84 
2ª 19 a 23 anos R$ 12,67 R$ 15,84 
3ª 24 a 28 anos R$ 12,67 R$ 15,84 
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4ª 29 a 33 anos R$ 12,67 R$ 15,84 
5ª 34 a 38 anos R$ 12,67 R$ 15,84 
6ª 39 a 43 anos R$ 12,67 R$ 15,84 
7ª 44 a 48 anos R$ 12,67 R$ 15,84 
8ª 49 a 53 anos R$ 12,67 R$ 15,84 
9ª 54 a 58 anos R$ 12,67 R$ 15,84 
10ª 59 ou mais R$ 12,67 R$ 15,84 

 
4. Para cada plano a ser credenciado (com exceção do Plano Odontológico), as 
PROPONENTES deverão apresentar um quadro de coparticipação, conforme modelo abaixo e 
Anexo IX – Modelo de Proposta de Preços. Este quadro deverá ser apresentado junto com os 
valores do plano, separadamente para cada plano a ser credenciado (planos 1 a 6).  
 
4.1. Os valores de coparticipação poderão ser diferentes para cada plano, desde que sigam 
todas as regras presentes nos itens 8.3 e 8.4 do Termo de Referência – Anexo I. 
 

Eventos Valores máximos de 
coparticipação 

Consulta Eletiva R$ 22,36 
Consulta PA R$ 34,76 
Consulta Eletiva em Unidade de Atenção Básica R$ 0,00 
Exames e Procedimentos simples/ Terapias reduzidas R$ 7,33 
Exames e Procedimentos especiais/ Terapias diferenciadas 
(subespecialidades*) 

R$ 31,05 

Internação Enfermaria R$ 74,51 
Internação Apartamento R$ 149,01 
* nutricionista/psicólogo/fisioterapeuta/terapeuta ocupacional.  
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ANEXO III 
DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

 
 
Tabela 1: População total de beneficiário (BHTRANS) e distribuída por Titulares, Dependentes 
e Agregados. – Base: 12/08/2019 
 

Faixa etária Titulares Dependentes Agregados Total 
00 a 18 0 479 0 479 
19 a 23 0 147 0 147 
24 a 28 31 104 0 135 
29 a 33 55 34 0 89 
34 a 38 75 64 0 139 
39 a 43 100 79 0 179 
44 a 48 133 95 0 228 
49 a 53 148 102 0 250 
54 a 58 138 63 0 201 

59 ou mais 165 65 24 254 
Total 845 1232 24 2101 

 
 
Tabela 2: População total de beneficiário (BHTRANS) distribuída por Gênero – Base: 
12/08/2019 
 

Faixa etária Feminino Masculino Total 
00 a 18 240 239 479 
19 a 23 72 75 147 
24 a 28 59 76 135 
29 a 33 39 50 89 
34 a 38 66 73 139 
39 a 43 79 100 179 
44 a 48 120 108 228 
49 a 53 129 121 250 
54 a 58 115 86 201 

59 ou mais 147 107 254 
Total 1066 1035 2101 
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ANEXO IV 
MODELO DE CARTA PARA CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE 

(Modelo a ser apresentado, se for o caso, na forma do item 3.4 do Edital) 

REF.: Chamamento Público n.º 03/2019. 

 

Objeto: Credenciamento de operadoras de planos de assistência à saúde suplementar 

registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Empresa ______________________CNPJ 

n°______________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), credencia 

o(a) Sr.(a)______________________________________, portador do documento de identidade nº 

_____________, CPF nº _______________________ para participar das reuniões relativas ao 

Chamamento em referência, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos, manifestar-se 

em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos, assinar atas e propostas, 

negociar os valores propostos e praticar, na forma da lei, todos os demais atos inerentes ao certame 

indicado, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s)Legal(ais) 

(Cargo – CI n.º – CPF) 
 
 
Observações: 
 
a) O texto acima é mera sugestão. A empresa proponente poderá alterá-lo, se considerar 

conveniente, desde que as alterações contemplem claramente as designações necessárias ao 
Credenciado, sem deixar dúvidas. 

b) Observar o disposto no item 3.4 e seus subitens do Edital. 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO EXPRESSA DE QUE A PROPONENTE NÃO EMPREGA 

TRABALHADOR NAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO INC. I DO ART. 71 DO 
REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA BHTRANS  

(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do item 4.5 do Edital) 
 
 
À 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
REF.: Chamamento Público n.º 03/2019. 
 
Objeto: Credenciamento de operadoras de planos de assistência à saúde suplementar 

registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

 

A Empresa ________________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de 

___________________, declara, sob as penalidades da Lei, que na mesma não há realização de 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer 

trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

(quatorze) anos, na forma da lei. 

(Assinalar a “Ressalva” a seguir, caso ocorra a situação) 

[      ]    Ressalva:  emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. 

Assume, ainda, esta Empresa, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações 
prestadas. 

 
________________________________________ 

Local e data 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Cargo – CI n.º – CPF) 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 

(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do item 4.6 do Edital) 
 
 
À 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Comissão Permanente de Licitação 
 
REF.: Chamamento Público n.º 03/2019. 
 
Objeto: Credenciamento de operadoras de planos de assistência à saúde suplementar 

registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A Empresa ________________________________ CNPJ n°_________, sediada no município de 

___________________, declara que está ciente da obrigatoriedade de informar, se for o caso, 

a superveniência de fato impeditivo da sua habilitação. 

 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Cargo – CI n.º – CPF) 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(Declaração a ser apresentada nos termos do item 4.7 do Edital) 

REF.: Chamamento Público n.º 03/2019. 

 

Objeto: Credenciamento de operadoras de planos de assistência à saúde suplementar 

registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Empresa ______________________CNPJ 

n°______________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA, 

para fins legais, ser _______(Microempresa/Empresa de Pequeno Porte)_____________, nos termos 

da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Cargo – CI n.º – CPF) 
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ANEXO VIII 
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

(Modelo da declaração a ser apresentada nos termos do subitem 4.8 do Edital) 
 
 
À 
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
REF.: Chamamento Público n.º 03/2019. 
 
Objeto: Credenciamento de operadoras de planos de assistência à saúde suplementar 

registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

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

..................................., com sede na ...........................(endereço completo)................., vem requerer à 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS, por meio da Comissão 

Permanente de Licitação, seu credenciamento como operadora de planos de assistência à saúde 

suplementar registradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, declarando total 

conhecimento e concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

 
Declara, ainda, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para o credenciamento 

previstos no referido Edital. 

 
Declara, finalmente, que não tem em sua equipe, contratado ou subcontratado, empregado(a) ou 

servidor(a) ocupante de cargo efetivo, comissionado(a) ou de direção e de assessoramento da 

Administração Direta ou Indireta do Município de Belo Horizonte, e que não possui cônjuge nesta 

situação. 

 
 

________________________________________ 
Local e data 

 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Cargo – CI n.º – CPF) 



VALOR VALOR POR EXTENSO VALOR VALOR POR EXTENSO
1ª 00 a 18 anos -R$                            -R$               
2ª 19 a 23 anos -R$                            -R$               
3ª 24 a 28 anos -R$                            -R$               
4ª 29 a 33 anos -R$                            -R$               
5ª 34 a 38 anos -R$                            -R$               
6ª 39 a 43 anos -R$                            -R$               
7ª 44 a 48 anos -R$                            * nutricionista/psicólogo/fisioterapeuta/terapeuta ocupacional.
8ª 49 a 53 anos -R$                            
9ª 54 a 58 anos -R$                            
10ª 59 ou mais -R$                            

VALOR VALOR POR EXTENSO VALOR VALOR POR EXTENSO
1ª 00 a 18 anos -R$                            -R$               
2ª 19 a 23 anos -R$                            -R$               
3ª 24 a 28 anos -R$                            -R$               
4ª 29 a 33 anos -R$                            -R$               
5ª 34 a 38 anos -R$                            -R$               
6ª 39 a 43 anos -R$                            -R$               
7ª 44 a 48 anos -R$                            * nutricionista/psicólogo/fisioterapeuta/terapeuta ocupacional.
8ª 49 a 53 anos -R$                            
9ª 54 a 58 anos -R$                            
10ª 59 ou mais -R$                            

VALOR VALOR POR EXTENSO VALOR VALOR POR EXTENSO
1ª 00 a 18 anos -R$                            -R$               
2ª 19 a 23 anos -R$                            -R$               
3ª 24 a 28 anos -R$                            -R$               
4ª 29 a 33 anos -R$                            -R$               
5ª 34 a 38 anos -R$                            -R$               
6ª 39 a 43 anos -R$                            -R$               
7ª 44 a 48 anos -R$                            * nutricionista/psicólogo/fisioterapeuta/terapeuta ocupacional.
8ª 49 a 53 anos -R$                            
9ª 54 a 58 anos -R$                            
10ª 59 ou mais -R$                            

VALOR VALOR POR EXTENSO VALOR VALOR POR EXTENSO
1ª 00 a 18 anos -R$                            -R$               
2ª 19 a 23 anos -R$                            -R$               
3ª 24 a 28 anos -R$                            -R$               
4ª 29 a 33 anos -R$                            -R$               
5ª 34 a 38 anos -R$                            -R$               
6ª 39 a 43 anos -R$                            -R$               
7ª 44 a 48 anos -R$                            * nutricionista/psicólogo/fisioterapeuta/terapeuta ocupacional.
8ª 49 a 53 anos -R$                            
9ª 54 a 58 anos -R$                            
10ª 59 ou mais -R$                            

VALOR VALOR POR EXTENSO VALOR VALOR POR EXTENSO
1ª 00 a 18 anos -R$                            -R$               
2ª 19 a 23 anos -R$                            -R$               
3ª 24 a 28 anos -R$                            -R$               
4ª 29 a 33 anos -R$                            -R$               
5ª 34 a 38 anos -R$                            -R$               
6ª 39 a 43 anos -R$                            -R$               
7ª 44 a 48 anos -R$                            * nutricionista/psicólogo/fisioterapeuta/terapeuta ocupacional.

PLANO 2 – AMBULATORIAL/HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA – ENFERMARIA – REDE AMPLA

FAIXA ETÁRIA

FAIXA ETÁRIA

Exames e Procedimentos Especiais/ Terapias diferenciadas (subespecialidades*)
Internação Enfermaria
Internação Apartamento

FAIXA ETÁRIA
PLANO 1 – AMBULATORIAL/HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA – ENFERMARIA – REDE PREFERENCIAL 

VALORES DE COPARTICIPAÇÃO
Consulta Eletiva
Consulta PA

Consulta PA
Exames e Procedimentos simples/ Terapias reduzidas
Exames e Procedimentos Especiais/ Terapias diferenciadas (subespecialidades*)
Internação Enfermaria
Internação Apartamento

Exames e Procedimentos simples/ Terapias reduzidas

EVENTOS – PLANO 1

EVENTOS – PLANO 2

VALORES DE COPARTICIPAÇÃO
Consulta Eletiva

PLANO 3 – AMBULATORIAL/HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA – SAÚDE DA FAMÍLIA - ENFERMARIA – REDE PREFERENCIAL EVENTOS – PLANO 3

VALORES DE COPARTICIPAÇÃO
Consulta Eletiva
Consulta PA

Exames e Procedimentos Especiais/ Terapias diferenciadas (subespecialidades*)
Internação Enfermaria
Internação Apartamento

PLANO 4 – AMBULATORIAL/HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA – SAÚDE DA FAMÍLIA - APARTAMENTO – REDE PREFERENCIAL EVENTOS – PLANO 4

FAIXA ETÁRIA VALORES DE COPARTICIPAÇÃO
Consulta Eletiva
Consulta PA
Exames e Procedimentos simples/ Terapias reduzidas

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO IX

Exames e Procedimentos Especiais/ Terapias diferenciadas (subespecialidades*)
Internação Enfermaria
Internação Apartamento

Exames e Procedimentos Especiais/ Terapias diferenciadas (subespecialidades*)
Internação Enfermaria
Internação Apartamento

PLANO 5 – AMBULATORIAL/HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA – APARTAMENTO – REDE AMPLA EVENTOS – PLANO 5

FAIXA ETÁRIA VALORES DE COPARTICIPAÇÃO
Consulta Eletiva
Consulta PA
Exames e Procedimentos simples/ Terapias reduzidas

Exames e Procedimentos simples/ Terapias reduzidas
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8ª 49 a 53 anos -R$                            
9ª 54 a 58 anos -R$                            
10ª 59 ou mais -R$                            

VALOR VALOR POR EXTENSO
1ª 00 a 18 anos -R$                            
2ª 19 a 23 anos -R$                            
3ª 24 a 28 anos -R$                            
4ª 29 a 33 anos -R$                            
5ª 34 a 38 anos -R$                            
6ª 39 a 43 anos -R$                            
7ª 44 a 48 anos -R$                            
8ª 49 a 53 anos -R$                            
9ª 54 a 58 anos -R$                            
10ª 59 ou mais -R$                            

PLANO 6 - ODONTOLÓGICO

4 - Conforme subitem 4.14.9.2 do Edital, a PROPONENTE deverá observar as seguintes condições de variação em cada mudança de faixa
etária (com exceção do Plano Odontológico):
a) O valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária; 
b) A variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

3 - Para preenchimento da proposta, deverão ser observados os critérios de precificação estabelecidos no Anexo II.

Identificação da Empresa PROPONENTE: _________________________________________

Identificação do(s) Representante(s) Legal(is): ___________________________________

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is): ___________________________________

CNPJ da Empresa PROPONENTE: _________________________________________

Telefone de contato da Empresa PROPONENTE: _________________________________________

1 - Conforme subitem 2.1.1 do Edital, as PROPONENTES poderão se candidatar ao credenciamento de quaisquer planos que forem de seu
interesse, não existindo número mínimo ou máximo de planos para credenciar-se, desde que cumpram as exigências necessárias para
qualificação em cada plano.

2 - Conforme subitem 4.14.9.1 do Edital, para cada plano a ser credenciado (com exceção do Plano Odontológico), as PROPONENTES deverão
apresentar um quadro de coparticipação.

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

Local/Data: ______________________________, ____ de _________________________ de 2019.

FAIXA ETÁRIA
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ANEXO X 
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
TERMO DE CREDENCIAMENTO DE OPERADORAS DE PLANOS 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR REGISTRADAS NA 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. 

Processo Administrativo nº 01-103.190/19-60 

Instrumento Jurídico nº _______________________________ 

CONTRATANTE: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS 
Endereço: Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte, MG, CEP 30.455-902 
CNPJ: 41.657.081/0001-84 
Representante legal: Celio Freitas Bouzada – Presidente 
CPF: 420.380.816-20 
 
CREDENCIADA: ............................  
Endereço: ...................... 
CNPJ: ...................  
Representante legal: .................... – <cargo> 
CPF: ........................... 

As partes acima qualificadas celebram este Termo de Credenciamento, sendo o presente regido 
pelas normas da Lei Federal nº 13.303/16 e suas modificações posteriores, pelo Regulamento Interno 
de Licitações e Contratos da BHTRANS e pelas cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO 

1.1. O presente Termo de Credenciamento está vinculado ao Chamamento Público n.º 03/2019, que 
integra este documento, independentemente de transcrição. 

1.2. A gestão deste Instrumento será exercida pela Diretoria de Recursos Humanos – DRH da 
BHTRANS, e a fiscalização deste Instrumento será exercida pela Gerência de Administração de 
Recursos Humanos – GEARH da BHTRANS. 

1.2.1. O Gestor e o Fiscal deste Termo de Credenciamento, por parte da BHTRANS, serão 
designados nominalmente mediante publicação de portaria no Diário Oficial do Município – DOM. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1. Credenciamento de operadoras de planos de assistência à saúde suplementar registradas na 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.  

2.1.1. As operadoras deverão, na forma de consignação em folha de pagamento nos termos do 
Decreto Municipal 15.573/14 e suas alterações, prestar serviços de assistência médica ambulatorial e 
hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica, farmacêutica na internação e odontológica, com 
coparticipação, de abrangência para região metropolitana de Belo Horizonte, a todos os empregados 
da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A. - BHTRANS, bem como aos 
respectivos dependentes e aposentados atualmente vinculados ao Plano de Assistência Médica e 
Hospitalar - PAMEH que poderão aderir, ou não, no âmbito e condições de cobertura estabelecidas 
pelo plano/seguro saúde por eles eventualmente escolhido, dentre aqueles contratados. 

2.1.2. As especificações e detalhamentos das condições para prestação dos serviços estão descritos 
no Termo de Referência – Anexo I, nos Critérios de Precificação – Anexo II, na Distribuição de 
Beneficiários – Anexo III, na Proposta de Preços apresentada pela Credenciada e nesta Minuta do 
Termo de Credenciamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

3.1. O prazo de vigência deste Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme legislação vigente. 

R E G I S T R O 

Nº Contrato:__________ /_______ 

Livro: ________ Folha: _________ 
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3.1.1. O prazo definido no subitem 3.1 poderá ser prorrogado automaticamente desde que não haja 
nenhum fato superveniente motivado pela BHTRANS que implique na rescisão contratual. 

3.1.2. Caso a operadora não tenha interesse na prorrogação, a mesma deverá avisar formalmente à 
BHTRANS com antecedência de 60 (sessenta) dias do término da vigência deste Termo de 
Credenciamento. 

3.2. Uma vez credenciada, a operadora deverá garantir o atendimento do beneficiário pelo prazo 
mínimo de 12 (doze) meses, sob pena de multa, de acordo com o Decreto Municipal nº 15.113, de 08 
de janeiro de 2013. 

3.3. O prazo mínimo estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado nos termos da lei.  

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

4.1. Os valores das mensalidades serão definidos conforme Proposta de Preços da Credenciada por 
cada operadora de acordo com cada tipo de plano de saúde, seguindo as faixas etárias determinadas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

4.2. O valor total deste Termo de Credenciamento corresponderá ao valor dos planos propostos na 
Proposta de Preços de Credenciada multiplicado pela quantidade de beneficiários que fizerem 
adesão, conforme regras estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I e nos Critérios de 
Precificação – Anexo II.  

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. O custeio do Plano de Assistência à Saúde Suplementar será de responsabilidade da BHTRANS 
e dos beneficiários titulares, através de contribuições mensais, conforme regulamento próprio. 

5.2. As despesas decorrentes do presente Termo de Credenciamento de responsabilidade da 
BHTRANS serão providas por recursos próprios consignados no orçamento da BHTRANS à Conta 
Contábil 312.02.02, Centro de Custo 11040, Funcional Programática n.º 26.452.060.2567, Natureza 
de Despesa 339008, Item 01, Fonte 0300, Subação 002, Unidade Orçamentária 2709 e Unidade 
Administrativa 1100. 

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. Para prestar os serviços, a CREDENCIADA deverá observar as condições e detalhamentos 
contidos nos seguintes documentos: 

a) Termo de Referência – Anexo I; 

b) Critérios de Precificação – Anexo II; 

c) Distribuição de Beneficiários – Anexo III; 

b) Proposta de Preços apresentada pela CREDENCIADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

Sem prejuízo das disposições previstas em lei e outras contidas neste Instrumento, são obrigações 
da Credenciada: 

7.1. Prestar os serviços credenciados de acordo com as especificações constantes no Edital e seus 
anexos. 

7.2. Manter, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços credenciados por dia e por 
unidade de atendimento. 

7.3. Prestar informações à Credenciada sempre que solicitado, de acordo com o definido no Termo 
de Referência – Anexo I. 

7.4. Cumprir rigorosamente as normas contratuais, arcando com todos os custos e despesas relativos 
à prestação do serviço. 

7.5. Arcar com todos os encargos civis, tributários, previdenciários e trabalhistas que venham a incidir 
sobre a prestação dos serviços, inclusive quanto à criação de novos encargos. 
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7.5.1. A inadimplência da Credenciada com referência aos encargos estabelecidos neste Termo de 
Credenciamento não transfere à BHTRANS responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar 
o objeto credenciado. 

7.6. Apresentar, sempre que solicitado pela BHTRANS, comprovação de cumprimento das 
obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis. 

7.7. Responsabilizar-se, civil e penalmente, por todo e qualquer dano causado, direta ou 
indiretamente, à BHTRANS ou a prepostos seus, aos beneficiários ou a terceiros, em função da 
execução do objeto deste Termo de Credenciamento, decorrentes de sua ação ou omissão, culposa 
ou dolosa, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
da execução dos serviços pela BHTRANS. 

7.8. Relatar à BHTRANS toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação do 
serviço e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obriga 
prontamente a atender. 

7.9. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela BHTRANS quanto à execução 
dos serviços contratados. 

7.10. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Credenciamento. 

7.11. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados, incluindo os previstos na legislação aplicável 
entendida esta como o conjunto de leis, decretos e atos administrativos, inclusive da ANS, que 
regulam o setor. 

7.12. Não transferir ou ceder o Termo de Credenciamento a terceiros, no todo ou em parte, sem o 
prévio consentimento da BHTRANS. 

7.13. Não caucionar ou utilizar o Termo de Credenciamento em favor de terceiros, no todo ou em 
parte, sem o prévio consentimento da BHTRANS. 

7.14. A Credenciada será a única responsável de pleno direito, por quaisquer acidentes que possam 
ser vítimas seus empregados, quando na realização dos serviços para a BHTRANS, devendo adotar 
as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor sobre acidentes e segurança do trabalho. 

7.15. Viabilizar aos beneficiários inscritos, através de rede própria ou por meio de sua rede de 
prestadores de serviço, as coberturas previstas neste Instrumento, em todo o Município. 

7.16. Proceder às inclusões e exclusões dos beneficiários em seus planos/seguros de Assistência à 
Saúde conforme determinação da BHTRANS. 

7.17. Fornecer o Cartão de Identificação aos beneficiários, no prazo máximo de até 5 (dias) úteis 
após sua inclusão. 

7.18. Disponibilizar, de forma regular e atualizada, a relação de prestadores de serviço, através de 
manual, guia, orientador ou outro instrumento similar, que contenha a relação dos profissionais 
associados/credenciados, com a indicação das especialidades médicas e exames médicos, a relação 
de hospitais, de centros médicos e de clínicas, básicas e especializadas, próprios da Credenciada ou 
por ela credenciados/referenciados, a relação de laboratórios, etc., com os respectivos endereços e 
telefones, para cada beneficiário, de acordo com o plano por ele escolhido. 

7.19. Disponibilizar à BHTRANS no ato de assinatura do Termo de Credenciamento, relação 
completa atualizada de sua rede de prestadores de serviços e as demais informações pertinentes, por 
meio impresso, telefônico, magnético ou via internet, informando qualquer alteração. 

7.20. Emitir título de cobrança bancária das contribuições do beneficiário titular, quando não for 
possível o desconto em folha de pagamento da BHTRANS. 

7.21. Oferecer e disponibilizar atendimento de urgência e emergência em todo o território nacional. 

7.22. Permitir e facilitar à BHTRANS o acesso a toda documentação relativa à execução deste 
Instrumento. 

7.23. Não substabelecer as obrigações assumidas, sem anuência expressa da BHTRANS. 

7.24. Garantir que a cobertura definida no Plano de Assistência à Saúde Suplementar observará, 
como padrão mínimo, o constante das normas editadas pela ANS. 
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7.25. Observar, também, as demais normas editadas pela ANS relativas às demais obrigações que 
regulam o setor da saúde suplementar. 

7.26. Ressarcir à BHTRANS o valor correspondente ao pagamento de multas, indenizações ou outros 
encargos que lhe forem impostos, em decorrência do descumprimento do Termo de Credenciamento 
e/ou de normas legais ou regulamentares relacionados à execução do objeto, em até 60 (sessenta) 
dias. 

7.27. Apresentar, mensalmente, relatórios de utilização e de estatísticas, discriminando cada serviço 
prestado a cada beneficiário no respectivo período, conforme formato solicitado pela BHTRANS. 

7.28. Manter sigilo de todos os dados e informações relativos ao Termo de Credenciamento firmado, 
não divulgando nem fornecendo quaisquer dados e informações a terceiros, inclusive as de saúde, 
ressalvadas aquelas solicitadas pela BHTRANS referentes aos serviços realizados ou sobre o local 
de execução dos serviços, a qualquer tempo, em qualquer lugar ou a qualquer pretexto que seja. 

7.29. Manter serviço de central telefônica gratuita (DDG) de atendimento de 24 (vinte e quatro) horas, 
07 (sete) dias por semana, inclusive feriados, de modo a facilitar o atendimento ao beneficiário nos 
casos de urgência e emergência, visando também auxiliar os interessados na escolha do melhor local 
para atendimento e prestação de outros esclarecimentos e informações com relação a rede 
credenciada. 

7.30. Nos casos em que a Credenciada estabeleça autorização prévia deverá ser garantida a 
avaliação do atendimento pelo profissional avaliador no prazo máximo de 2 (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. 

7.31. Submeter-se às normas e determinações da BHTRANS no que se referem à prestação deste 
serviço. 

7.32. Manter sistema informatizado de controle de arrecadação e de gastos. 

7.32.1. Caberá à Credenciada providenciar, integração entre o seu sistema de gestão e o utilizado 
pela BHTRANS. 

7.33. Manter preposto especialmente designado para representá-la perante a BHTRANS, aceito por 
esta, o qual deverá deixar endereços, telefones (fixo e celular) e e-mail com o fiscal do termo, 
devendo atender aos chamados da BHTRANS no prazo máximo de 4 (quatro) horas. 

7.34. Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, sempre que exigido 
pela BHTRANS, após discussão entre as partes, o seu preposto, cuja atuação, permanência e/ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 
BHTRANS ou ao interesse do serviço público. 

7.35. Atender prontamente, sem quaisquer ônus para a BHTRANS, quaisquer exigências formuladas 
pelos seus representantes, inerentes ao objeto do Termo de Credenciamento e dos instrumentos que 
o integram, sob pena de constituir em descumprimento de obrigação contratual. 

7.36. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados, a cujas reclamações se obriga a atender 
prontamente. 

7.37. Substituir, sempre que exigido pela BHTRANS, após discussão entre as partes, qualquer 
empregado seu cuja conduta seja considerada prejudicial, inconveniente ou insatisfatória à disciplina 
da BHTRANS ou ao interesse do serviço público. 

7.38. Enviar mensalmente com a fatura técnica os extratos de coparticipação dos beneficiários. 

7.39. Enviar a todos os beneficiários os extratos de coparticipação mensal através de meio físico, 
considerando opcional o não recebimento, mantendo apenas em meio virtual. 

7.40. Realizar campanhas educativas com os usuários do plano de saúde com o objetivo de orientá-
los sobre a melhor forma de usufruir dos benefícios do plano de saúde, atuando ativamente para 
manter a taxa de sinistralidade em conformidade com os padrões estipulados pelo Termo de 
Credenciamento. 
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7.41. Manter a qualidade de sua Rede de Atendimento, promovendo os credenciamentos necessários 
que permitam a prestação dos serviços em regime de excelência. 

7.42. Manter Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS anual igual ou superior a 0,70, 
conforme Programa de Qualificação da Saúde Suplementar, de acordo com resultados divulgados 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA BHTRANS 

8.1. Efetuar o pagamento correspondente à execução do objeto do Termo de Credenciamento, 
conforme as determinações expressas no Termo de Referência e seus Anexos. 

8.2. Proporcionar todas as facilidades para que a Credenciada possa executar os serviços 
decorrentes do Termo de Credenciamento dentro das normas preestabelecidas no Edital e nos 
instrumentos que o integram. 

8.3. Notificar a Credenciada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas 
na prestação dos serviços. 

8.4. Acompanhar e manter fiscalização efetiva da execução do objeto do Termo de Credenciamento, 
por intermédio de empregado designado para esse fim pela autoridade competente da BHTRANS, em 
ato próprio, na forma prevista na legislação vigente. 

8.5. Comunicar à Credenciada, por escrito, toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 
dos serviços decorrentes do Termo de Credenciamento, fixando prazo para sua correção. 

8.6. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com as normas do Termo de 
Credenciamento, do Edital e dos instrumentos que o integram. 

8.7. Sustar, recusar, mandar desfazer, refazer, reparar, corrigir ou substituir qualquer serviço prestado 
que não esteja de acordo com as normas do Termo de Credenciamento, do Edital e dos instrumentos 
que o integram. 

8.8. Obter autorização expressa dos beneficiários titulares para consignar em folha de pagamento, os 
valores decorrentes das contribuições e coparticipações. 

8.9. Fornecer, mensalmente, à Credenciada, lista nominal de todos os beneficiários excluídos da 
cobertura financeira da BHTRANS, qualquer que seja o motivo que lhes subtraia, definitiva ou 
temporariamente, o direito à Assistência Saúde. 

8.10. Manter a regularidade de suas contribuições até o mês de comunicação relativa à exclusão de 
empregados. 

8.11. Sugerir ações de promoção à saúde e prevenção de doenças. 

8.12. Avaliar os mecanismos de regulação utilizados pela Credenciada de forma a não impedirem ou 
dificultarem o acesso dos beneficiários aos serviços. 

8.13. Avaliar a qualidade dos serviços prestados e seus impactos para os empregados aderidos ao 
plano de assistência privada à saúde. 

8.14. Fiscalizar a manutenção pela Credenciada, das condições de habilitação e qualificações 
exigidas no Edital, durante toda a execução do Termo de Credenciamento, em cumprimento ao 
disposto na legislação vigente. 

8.15. Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal nº 
13.303/16, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da BHTRANS e/ou mediante acordo 
entre as partes. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE  

9.1. O custeio do Plano de Assistência à Saúde Suplementar será de responsabilidade da BHTRANS 
e dos beneficiários titulares, através de contribuições mensais, conforme regulamento próprio. 

9.1.1. A contribuição da BHTRANS poderá chegar até 92% (noventa e dois por cento) do valor da 
mensalidade do empregado, em razão inversa da faixa salarial e da faixa etária e será repassada 
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diretamente à Credenciada. Os valores de subsídio dos planos odontológicos não seguirão os 
mesmos critérios, regras e percentuais dos planos de saúde.  

9.1.2. Caso a cobrança da contribuição de responsabilidade dos beneficiários titulares não possa ser 
efetuada por meio de consignação em folha de pagamento da BHTRANS, independentemente do 
motivo, a Credenciada poderá efetuar a cobrança por meio da emissão de boleto bancário. 

9.1.3. A contribuição mensal à BHTRANS para custeio da Assistência à Saúde é determinada pela 
Lei Orçamentária e seus instrumentos, cuja alteração implicará, automaticamente, na alteração do 
valor da contribuição do empregado na mesma proporção, exceto para eventuais Dependentes - 
Agregados, cuja contraprestação pecuniária será repassada integralmente ao Beneficiário Titular 
através de desconto em seu contracheque. 

9.1.4. A Credenciada informará mensalmente à BHTRANS, através da Gestora, o número de 
Beneficiários Titulares, Dependentes, Pensionistas e Dependentes - Agregados até o primeiro dia útil 
do mês da competência, disponibilizando a sua base de dados cadastrais. 

9.2. Pela execução do objeto deste instrumento, a BHTRANS pagará à Credenciada os valores 
correspondentes ao subsídio, conforme plano. 

9.2.1. O pagamento referente ao subsídio da BHTRANS será realizado em até 30 (trinta) dias 
contados da data do recebimento dos documentos fiscais pela Gerência de Orçamento e Finanças – 
GEORF da BHTRANS. 

9.2.2. As contribuições referentes ao desconto em folha dos empregados do Plano de Assistência à 
Saúde Suplementar deverão ser repassadas à Credenciada até o 17º (décimo sétimo) dia útil do mês, 
conforme subitem 15.1.8 do Termo de Referência – Anexo I. 

9.2.3. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços 
realizada e o período da execução.  

9.2.4. A Credenciada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente.  

9.2.5. Será verificada a regularidade fiscal da Credenciada, mediante consulta on-line da sua situação 
junto ao Sistema Único de Cadastro de Fornecedores - SUCAF. 

9.2.6. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento será 
contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.  

9.2.7. É admitido o reajuste do Termo de Credenciamento, desde que seja observado o interregno 
mínimo de um ano, contado a partir da data de assinatura do Termo de Credenciamento. 

9.2.8. O reajuste, quando houver, terá como referência o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apurado a partir da data do início 
deste Termo de Credenciamento, desde que a meta de sinistralidade para este instrumento se 
mantenha conforme definido no subitem 9.2.12. Havendo superação da sinistralidade, o reajuste será 
negociado entre as partes. 

9.2.9. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data do fato 
gerador que deu ensejo à última repactuação. 

9.2.10. Os reajustes não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a 
manutenção do equilíbrio econômico do Termo de Credenciamento com base na legislação vigente. 

9.2.11. Os valores do Termo de Credenciamento também estão sujeitos às normas estabelecidas nos 
artigos 19 a 22 da Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009, da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). 

9.2.12. A meta de sinistralidade para o Termo de Credenciamento será limitada, no máximo, a 80% 
(oitenta por cento). Entende-se por sinistralidade a relação entre despesas assistenciais e as receitas 
de contraprestação pecuniária do Termo de Credenciamento. 

9.2.13. Os reajustes serão acompanhados de demonstração analítica da alteração dos custos, por 
meio de apresentação das planilhas de custos e formação de preços e dos documentos 
indispensáveis à comprovação da alteração dos preços em cada um dos itens da planilha a serem 
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alterados; para tanto as credenciadas deverão disponibilizar, mensalmente e sob demanda, relatórios 
financeiros dos planos (prêmios, sinistralidade, coparticipações, reembolsos, dentre outros) e 
relatórios completos de utilização discriminando cada serviço/procedimento prestado, por beneficiário, 
por prestador, por tipo de evento (consultas, consultas em P.S., internações, exames, terapias, 
ambulatórios), por plano credenciado, mensalmente e consolidado do respectivo período, através de 
meio eletrônico no aplicativo EXCEL. 

9.2.14. É vedada a inclusão, por ocasião do reequilíbrio econômico-financeiro, de benefícios não 
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força normativa. 

9.2.15. O reequilíbrio econômico-financeiro somente será concedido mediante a comprovação pelo 
credenciado do aumento dos custos, considerando-se: 

I) Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Credenciada;  

II) As particularidades do Termo de Credenciamento em vigência; 

III) A sinistralidade das apólices, mediante apresentação de relatórios de utilização e de estatísticas, 
atendendo às exigências descritas no subitem 9.2.13; 

IV) A nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

V) Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou 
outros equivalentes; e 

VI) A disponibilidade orçamentária da BHTRANS  

9.2.16. A decisão sobre o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deve ser feita no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação 
dos custos. 

9.2.17. O reequilíbrio econômico-financeiro ficará suspenso enquanto a Credenciada não cumprir os 
atos ou apresentar a documentação solicitada pela BHTRANS para a comprovação da variação dos 
custos. 

9.2.18. A BHTRANS poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela 
Credenciada. 

9.2.19. Os reajustes que a Credenciada fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do Termo 
de Credenciamento serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação ou com o 
encerramento do Termo de Credenciamento. 

9.2.20. O reequilíbrio econômico-financeiro levará em conta a sinistralidade de cada operadora 
credenciada em separado, consolidando todos os planos credenciados por ela em uma carteira única; 
a diferença entre o menor novo preço e maior novo preço de cada plano, após reajustes, não poderá 
ser superior a 20% (vinte por cento) do novo preço máximo, sempre considerando os valores por 
plano e por faixa etária. O balizador para esta diferença será o novo preço máximo, como forma de 
garantir os equilíbrios dos Termos de Credenciamento e evitar seleções adversas. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes deste Termo de 
Credenciamento poderão ser aplicadas à Credenciada, garantida a prévia defesa, as sanções 
relacionadas a seguir, nos termos da legislação vigente: 

10.1. Advertência. 

10.2. Multas nos seguintes percentuais: 

a) Multa moratória por não atingimento aos índices de qualidade conforme tabela do subitem 10.2.6 
sobre o valor repassado (subsídio mais o valor referente ao desconto em folha dos empregados) no 
mês anterior à prática da infração; 

b) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do subsídio estimado do credenciamento 
em caso de recusa do infrator em assinar este Termo de Credenciamento; 
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c) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor repassado (subsídio mais o valor referente ao desconto 
em folha dos empregados) no mês anterior à prática da infração, quando houver o descumprimento 
das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas nos termos abaixo: 

I. deixar de manter as condições de (habilitação/credenciamento) durante o prazo de vigência 
deste Termo de Credenciamento, 

II. permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 

III. deixar de regularizar, no prazo definido pela BHTRANS, os documentos exigidos na 
legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa; 

IV. deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da BHTRANS; 

V. não devolver os valores pagos indevidamente pela BHTRANS; 

VI. manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto deste Termo de 
Credenciamento; 

VII. utilizar as dependências da BHTRANS para fins diversos do objeto deste Termo de 
Credenciamento; 

VIII. tolerar, no cumprimento deste Termo de Credenciamento, situação apta a gerar ou causar 
dano físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

IX. deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus 
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de 
mão de obra; 

X. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, 
em especial quando solicitado pela BHTRANS; 

XI. deixar de repor funcionários faltosos; 

XII. deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de 
mão de obra; 

XIII. deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

XIV. deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas 
à execução deste Termo de Credenciamento nas datas avençadas; 

XV. deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária 
regularizada;. 

d) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor repassado (subsídio mais o valor referente ao 
desconto em folha dos empregados) no mês anterior à prática da infração na hipótese de o infrator 
entregar o objeto credenciado em desacordo com as especificações, condições e qualidade 
contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que 
se destina; 

e) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor repassado (subsídio mais o valor 
referente ao desconto em folha dos empregados) no mês anterior à prática da infração multiplicado 
por 12 (doze) quando o infrator der causa à rescisão deste Termo de Credenciamento.  

f) Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão deste 
Termo de Credenciamento e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos 
contratados. 

10.2.1. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de 
outras multas previstas no item 10.2, cumulando-se os respectivos valores. 

10.2.2. O pagamento das multas a que se refere esta cláusula não exime a Credenciada da 
reparação das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à BHTRANS ou a terceiros, em 
decorrência da execução deste Termo de Credenciamento. 

10.2.3. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente a outras sanções administrativas. 
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10.2.4. Caso a Credenciada deixe de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será executado 
observando-se os seguintes critérios: 

a) O valor será descontado dos valores devidos à Credenciada;  

b) O valor será descontado da garantia prestada. 

c) O valor será cobrado judicialmente. 

10.2.5. Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
Credenciada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela BHTRANS ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

10.2.6. Para efeito de aplicação das penas de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus, 
conforme as tabelas seguintes: 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 Advertência 

2 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor repassado (subsídio mais o 
valor referente ao desconto em folha dos empregados) no mês anterior à prática da 
infração. 

3 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor repassado (subsídio mais o valor 
referente ao desconto em folha dos empregado) no mês anterior à prática da 
infração. 

4 1% (um por cento) sobre o valor repassado (subsídio mais o valor referente ao 
desconto em folha dos empregado) no mês anterior à prática da infração. 

5 5% (cinco por cento) sobre o valor repassado (subsídio mais o valor referente ao 
desconto em folha dos empregado) no mês anterior à prática da infração. 

10.2.6.1. O quadro abaixo descreve as infrações e seu respectivo enquadramento na escala de 
penalidades.  

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 
previstos nesta tabela de multas, por ocorrência.  

1 

2 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 
previstos nesta tabela de multa, após reincidência formalmente 
notificada pela BHTRANS, por ocorrência. 

2 

3 Deixar de fornecer 1ª e 2ª vias do Cartão de Identificação conforme 
prazo estipulado no subitem 7.17, com tolerância de no máximo 2% 
(dois por cento) de ocorrências, considerando o total de beneficiários 
da carteira. 

2 

4 Deixar de encaminhar os relatórios previstos no Termo de 
Referência – Anexo I, sem qualquer justificativa técnica. 

2 

5 Deixar de manter operação da central telefônica gratuita, conforme 
descrito no item 7.29, salvo por motivo de força maior. 

3 

6 Atrasar os prazos relativos à autorização de exames e 
procedimentos eletivos previstos na legislação vigente, por 
ocorrência. 

3 

7 Não arcar com ônus da internação em outro hospital fora da rede de 
serviço quando não houver disponibilidade de vagas nos 
estabelecimentos próprios, contratados ou credenciados pelas 
Credenciadas, conforme previsto no item 3.6 do Termo de 
Referência – Anexo I. 

4 
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8 Deixar de assegurar acomodação em nível superior à prevista, sem 
ônus adicional, na rede credenciada até que haja disponibilidade de 
leito, conforme estabelecido no item 3.5 do Termo de Referência – 
Anexo I. 

5 

9 Deixar de assegurar a remoção do beneficiário hospitalizado, nos 
termos do item 7 do Termo de Referência – Anexo I, por ocorrência.  

5 

10 Índice de satisfação inferior a 0,5. 5 

11 Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS inferior a 0,7 
durante repactuações anuais. 

5 

10.2.6.2. A partir da 5ª (quinta) ocorrência de uma mesma penalidade no mesmo exercício fiscal, a 
BHTRANS poderá, a seu critério, elevar o grau da punição aplicado a Credenciada, para o nível 
superior ao aplicado. 

10.2.7. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 
total deste Termo de Credenciamento, devendo rescindir-se os instrumentos respectivos, salvo 
razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela 
contratação. 

10.3. Sustação de pagamentos de qualquer fatura, no todo ou em parte, pelo fornecimento do objeto 
em desacordo com o estabelecido. 

10.4. Suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, nos termos da Lei Federal 
nº 13.303/16. 

10.4.1. O descumprimento reiterado de obrigações contratuais é hipótese de aplicação da penalidade 
de suspensão temporária dos direitos de contratar com a Administração, bem como a ocorrência de 
ato ou fato identificado no caso concreto, em regular processo administrativo, que implique em lesão 
grave ao interesse público. 

10.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 
da ampla defesa e do contraditório. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 

11.1. A Credenciada deverá apresentar garantia equivalente a 0,3% (três décimos por cento) sobre o 
valor do subsídio acrescido ao valor do desconto feito aos empregados.  

11.1.1. A primeira garantia deverá ser apresentada 60 (sessenta) dias após o período de adesão dos 
empregados ao plano de saúde. 

11.1.2. A partir do 2° (segundo) ano, o reforço será apresentado anualmente, no prazo de 30 (trinta) 
dias após a celebração de Termo Aditivo de prorrogação de vigência deste Termo de 
Credenciamento.  

11.2. A garantia prevista deverá ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 70 da 
Lei Federal nº 13.303/16. 

11.2.1. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais. 

11.2.2. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo 
este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, independentemente 
do prazo de vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 3º, inciso I, Circular SUSEP nº 
232/03.          

11.2.3. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 
obrigações contratuais.   

11.3. A BHTRANS poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir de 
multas estabelecidas no Termo de Credenciamento. 
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11.4. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Credenciada a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da data em que 
for notificada. 

11.5. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações 
contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas 
relativas. 

11.6. Em havendo prorrogação do Termo de Credenciamento, a garantia deverá ser prorrogada ou 
substituída, contemplando o novo prazo. 

11.6.1. Igual procedimento deverá ser feito caso ocorra aditamento contratual que altere o valor deste 
Termo de Credenciamento. 

11.7. Rescindido este Termo de Credenciamento por culpa da Credenciada, perderá esta, em favor 
da BHTRANS, a garantia prestada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

12.1.  Este Termo de Credenciamento resultará extinto ao término do prazo de sua vigência. 

12.2. A BHTRANS poderá rescindir administrativamente o presente Instrumento, independentemente 
de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos na legislação vigente. 

12.3. A rescisão deverá respeitar o devido processo legal, e poderá ser cumulada com a aplicação 
outras penalidades, sem prejuízo da cobrança extrajudicial e/ou judicial dos danos decorrentes da 
referida rescisão.  

12.4. Configuram hipóteses de rescisão caso a Credenciada venha: 

12.4.1 infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Termo de Credenciamento; 

12.4.2. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

12.4.3. transferir ou ceder o presente Termo a terceiros, no todo ou em parte, sem o consentimento 
da BHTRANS; 

12.4.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste 
Credenciamento, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 

12.4.5. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, tributárias e 
sociais; 

12.4.6. ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar com a 
Administração Municipal; 

12.4.7. subcontratar total ou parcialmente o objeto pactuado, associar-se com outrem, praticar fusão, 
cisão ou incorporação, exceto na hipótese de serviço secundário que não integre a essência do 
objeto, desde que expressamente autorizada pela BHTRANS, mantida em qualquer caso a integral 
responsabilidade da Credenciada; 

12.4.8. demais hipóteses previstas na legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O presente Termo de Credenciamento poderá ser alterado por acordo entre as partes. 

13.1.1. As alterações contratuais serão formalizadas através de Termo Aditivo. 

13.2. A publicação do extrato do presente Termo de Credenciamento no Diário Oficial do Município – 
DOM ocorrerá por conta e ônus da BHTRANS. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 



 
 

BHTRANS – CH n.º 03/2019 – Anexo X – Minuta do Termo de Credenciamento – Página 12 de 12 

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 
com as testemunhas abaixo. 
 
Belo Horizonte,            de                                    de           .  
 
 
 
 

 (Nome) 
(Cargo) 

(Razão Social da Credenciada) 

Celio Freitas Bouzada 
Presidente 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo 
Horizonte S/A – BHTRANS 

 
 
Testemunhas: 

1 . ........................................................... 
Nome: 
CPF: 

2 . ........................................................... 
Nome: 
CPF: 

 


