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PROCESSO N.º 01.018889.21.06 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

SUPLEMENTAR REGISTRADAS NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS).  

 

 

ASSUNTO: Pedido de esclarecimento 

 

Conforme informações prestadas pela Diretoria de Gestão da Saúde do Segurado – DGSA, da 

Subsecretaria de Gestão Previdenciária e da Saúde do Segurado, segue abaixo resposta do pedido de 

esclarecimento encaminhado: 

 

 

1º Questionamento:  

Em virtude do cenário atual de pandemia devido ao COVID-19 será possível envio de documentação e proposta 

para habilitação/credenciamento via e-mail ou outra plataforma digital designada por este órgão? 

Resposta:  

Não. Os envelopes contendo a “Habilitação” e a “Proposta de Preços” deverão ser protocolados, devidamente 

fechados, no endereço informado no item 7 do edital. 

O credenciamento será realizado na forma presencial, conforme previsto nos itens 08 e 09 do edital. 

Nesse caso, serão observadas todas as medidas necessárias de segurança sanitária e diretrizes governamentais 

vigentes sobre a pandemia. 

 

  

2º Questionamento:  

O credenciamento visa exclusividade na contratação de operadora de plano odontológico ou será permitido várias 

operadoras se credenciarem? 

Resposta:  

O Credenciamento visa a contratação de operadoras de planos odontológicos e/ou planos médicos, 

independentemente da quantidade dessas, desde que respeitadas todas as disposições do Edital de Chamamento 

Público nº 001/2021 e seus Anexos, e atendidos os requisitos das normas/legislações relacionadas. 

 

3º Questionamento:  

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, contribuirá com algum percentual ou valor sobre o valor mensal de 

cada servidor? 

Resposta:  

O percentual de contribuição da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte nos planos odontológicos não possui 

correlação com a faixa etária ou salarial na qual se encontra o servidor (com exceção para aqueles servidores com 

vencimentos superiores a R$ 7.827,19, em valores de hoje - situação na qual esse servidor não é custeado pelo 

Município no plano de saúde, seja médico e/ou odontológico). Tanto esses, quanto os valores custeados pelo 

servidor são fixos, nos planos odontológicos. Apenas para se ter uma ideia para os valores atualmente assumidos 

pelo Município: hoje, o servidor tem direito de ser custeado em R$ 11,00 no seu plano odontológico. 

 

 

4º Questionamento:  

Qual a sinistralidade do atual contrato? 

Resposta:  

Atualmente o MBH possui contratos com duas operadoras credenciadas para planos odontológicos. O índice de 

utilização é de 36%, na média considerando os dois contratos. 
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5º Questionamento:  

Quais os Planos e valores ofertados? 

Resposta:  

O item 5 do Anexo I - Projeto Básico possui a descrição e os tipos de planos aceitos para efeito deste 

Chamamento, os planos devem atender às coberturas do rol da ANS para o segmento odontológico, respeitando 

ao disposto no edital e seus Anexos e normas/legislações relacionadas. A proposta deverá estar de acordo com as 

disposições do edital e Anexos, em especial ao disposto no Anexo II - Critérios de Precificação. 

 

 

6º Questionamento:  

Do total dos servidores 28.464, quantos estão vinculados ao plano odontológico? 

Resposta:  

Conforme texto à letra b) do Anexo IV do Edital de Chamamento, 28.464 beneficiários possuem plano 

odontológico (dados da competência 12/2020), nos atuais contratos vigentes. 

 

 

7º Questionamento:  

Em tempo, por favor informar qual CNPJ devemos considerar para elaboração de proposta para o plano 6 – 

odontológico?  

Resposta:  

O CNPJ que deverá ser considerado é o do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, nº: 18.715.383/0001-40, no 

entanto, deve ser observado, para fins da contratação, o disposto no edital, item 15. Da formalização da 

Contratação. 

 

 

 

 

     Original Assinado 

    Comissão Permanente de Licitação 


