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JUSTIFICATIVA PARA ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E A OPERADORA NOTRE DAME INTERMÉDICA. 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº:  

CONTRATANTE: Município de Belo Horizonte | Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 

Gestão – SMPOG. 

CONTRATADA: Notre Dame Intermédica Saúde S.A. 

 

Trata-se de justificativa para elaboração de termo aditivo ao contrato celebrado entre o Município de Belo 

Horizonte e Notre Dame Intermédica Saúde S.A., conforme motivos que a seguir expomos: 

 

- Alteração do item 15. OBRIGAÇÕES E REMUNERAÇÃO DA GESTORA, do Projeto Básico: 

 

O referido contrato advém do processo licitatório Chamamento Público 001/2021, cujo objeto é: 

 

“o credenciamento de operadoras de planos de assistência à saúde suplementar registradas na ANS para 

prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, 

psicológica, farmacêutica na internação e odontológica, com coparticipação, de abrangência para 

região metropolitana Belo Horizonte, aos agentes públicos do Município de Belo Horizonte, ativos e 

inativos, da Administração direta e indireta do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da PBH Ativos 

S.A., bem como aos respectivos dependentes e pensionistas, que poderão aderir, ou não, no âmbito e 

condições de cobertura estabelecidas pelo plano/seguro por eles eventualmente escolhido.” 

 

O edital de  Chamamento Público pressupõe a existência de uma empresa gestora, que fará a   

“operacionalização dos planos de saúde e intermediação das credenciadas com o Município e os agentes 

públicos”, propiciando a “interlocução operacional imparcial, no que tange à adesão do agente público 

em qualquer um dos planos em qualquer operadora, permitindo isonomia de informações para os agentes 

públicos e gestores do Município” , e, permitindo ainda, “maior e melhor controle financeiro do 

Contrato, maior segurança cadastral com consequente redução de risco de erros de movimentação, 

melhor interface com agentes públicos com maior número de serviços e canais de contato”. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
E DA SAÚDE DO SEGURADO 

 

2 

 

 

O Projeto Básico, item 15. OBRIGAÇÕES E REMUNERAÇÃO DA GESTORA, estabelece que: 

 

15.2. A Credenciada ficará obrigada a remunerar a Gestora, sendo o valor do pagamento calculado por 

linha, onde cada vida, em cada plano (de saúde e odontológico) é considerada uma nova linha. 

 

15.3. O valor a pagar por linha será definido após celebração de contrato entre o MBH e a empresa 

gestora contratada.  

 

15.3.1. O valor atualmente pago para remuneração do serviço da gestora é R$ 3,10 (três reais e dez 

centavos) por linha (nos termos do subitem 15.2), podendo ser alterado após conclusão de processo 

licitatório para a contratação da gestora. 

 

15.4. A remuneração deverá ser realizada diretamente entre as Credenciadas e a Gestora designada.  

 

As operadoras que foram credenciadas estão cientes e de acordo com essa previsão expressa. No entanto, 

a contratação  a que refere o subitem 15.3 não foi concretizada, devido a vários fatores externos e que 

estão fora da governabilidade do Município, dentre muitos, cita-se decisão judicial que suspendeu o 

andamento do processo licitatório, Pregão Eletrônico 039/2020, que estava em curso para viabilizar a 

contratação do referido serviço,  deferindo o pedido de liminar da autora, a licitante, Zetrasoft Ltda. Houve 

determinação judicial até mesmo para suspender a contratação emergencial de pessoa jurídica para 

prestação do serviço de gestora conforme abaixo se abordará.  

Primeiramente, cabe esclarecer que desde 2016, no edital de Chamamento Público 2016/001, de 

16/01/2016, a figura da gestora foi estabelecida, e vem prestando o serviço de gestão dos planos de saúde 

dos contratos com as credenciadas, desde então, de forma ininterrupta. 

A atual gestora de plano de saúde operacionaliza as adesões e movimentações (disponibilizando para esse 

fim um sistema informatizado, e web site próprio, além de ofertar atendimento presencial, telefônico, e-

mail e chat), realiza a integração dos dados do benefício com os sistemas das operadoras de saúde e com 

os sistemas de folha do Município. O referido serviço é prestado de forma contínua e compõe parte da 

rotina mensal do processamento da folha de pagamento, mantendo a regularidade do desconto de 

mensalidades de plano de saúde/odontológico dos servidores.  

Com a aproximação do fim do atual contrato, a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 

Gestão – SMPOG iniciou os estudos para a realização de nova licitação tendo como objeto a Gestão do 

Benefício de Plano de Saúde. Por se tratar de um tema sensível, em razão de sua finalidade (proporcionar 

o benefício do plano de saúde aos agentes públicos municipais e seus dependentes), quanto em função da 

complexidade das definições técnicas necessárias para sua contratação, a SMPOG lançou em janeiro de 
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2020, uma consulta pública para ouvir empresas interessadas no objeto (serviço) a ser licitado, visando 

obter uma melhor visão do mercado onde se iria licitar o serviço.  

Após conclusão da fase (interna) preparatória do certame, que resultou na elaboração do Termo de 

Referência nº 002/2020, em 17/09/2020 foi lançado o edital de Pregão Eletrônico 039/2020. 

Contudo, em Outubro/2020, diante de denúncia apresentada por licitante interessada junto ao Tribunal de 

Contas de Minas Gerais, foi suspenso o Pregão Eletrônico nº 039/2020, para viabilizar prazo necessário 

à elaboração de resposta ao TCE/MG e às impugnações recebidas. 

Assim, com o processo licitatório suspenso e na iminência de encerramento do contrato com a gestora 

Zetrasoft, em 26/11/2020, foi necessária a prorrogação excepcional do referido contrato, com fulcro no § 

4º, artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, para estender a vigência por mais 12 (doze) meses e assim  

garantir a continuidade da prestação do serviço aos agentes públicos.  

Conforme Ofícios nº 18608 e 18612/2020 - Secretaria da 2ª Câmara do TCE/MG, de 26/11/2020, foi 

indeferida a cautelar solicitada pela licitante, no processo nº 1095376. 

Em 19/02/2021 foi então publicada uma versão retificada do edital do Pregão Eletrônico 039/2020, onde 

foram alteradas apenas algumas informações quanto às sanções administrativas e relativas ao acordo de 

nível de serviço. Nessa mesma data, foram publicadas também as respostas às impugnações e aos pedidos 

de esclarecimentos recebidos. Porém, no mês seguinte, em 04/03/2021, ocorreu nova suspensão do 

certame, em cumprimento à decisão exarada pela 2ª. Vara de Feitos de Fazenda Pública Municipal da 

Comarca de Belo Horizonte, que deferiu a concessão de liminar para suspensão do processo licitatório, 

nos autos do processo 5024298- 27.2021.8.13.0024, em face do mandado de segurança impetrado pela 

empresa Zetrasoft Ltda. 

Somente em  05/04/2021 foi cancelada a suspensão do Pregão 039/2020, em consonância com a decisão 

exarada pelo TJMG que deferiu o agravo nº. 1.0000.21.047885-/0001 interposto pelo Município, nos 

autos do processo 5024298-27.2021.8.13.0024. Ato contínuo, foi divulgada nova data de realização da 

sessão do pregão. 

A sessão do Pregão Eletrônico aconteceu em 14/04/2021. Na sequência, foram executadas as etapas de 

convocação da melhor classificada, análise de documentação, desclassificação da mesma, e convocação 

das demais (na ordem da classificação) para negociação dos valores cobrados pelas licitantes (proposta 

de preço, onde é cobrado de cada operadora credenciada, sobre os seus beneficiários geridos, um valor 

por operação no processamento mensal, onde cada vida, em cada plano, representa uma operação), de 
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modo a atender aos limites estabelecidos no edital, porém sem sucesso. 

Após decorridas estas etapas, o processo licitatório foi novamente suspenso, em 26/07/2021, desta vez 

em cumprimento à decisão exarada pela 2ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de 

Belo Horizonte, nos autos do processo nº 5099028-09.2021.8.13.0024, que deferiu o pedido de liminar 

da autora Zetrasoft Ltda. 

Diante da suspensão do processo licitatório e devido à sensibilidade e abrangência dos serviços prestados, 

visando a sua manutenção, a fim de evitar prejuízos ao interesse público e eventuais ações judiciais contra 

a Administração Pública Municipal decorrente da suspensão dos benefícios dos servidores usuários dos 

planos de saúde e/ou odontológico, fez-se necessária a contratação em caráter emergencial. Por essa razão, 

a SMPOG lançou, em 06/09/2021, a pesquisa de fornecedores para a contratação emergencial, 

consultando para tanto 04 fornecedoras no mercado, com atuação em atividades similares ao objeto, de 

modo a obter propostas que viabilizassem a contratação em tempo hábil, a fim de evitar a paralisação das 

atividades de gestão, uma vez que o contrato vigente encerra-se em 26/11/2021. 

A atual contratada, Zetrasoft Ltda foi uma das empresas consultadas e diante da possibilidade da 

contratação emergencial, cujo objeto é o mesmo do edital de Pregão 039/2020, a empresa, autora do 

pedido de liminar que suspendeu o andamento do pregão, acionou novamente a Justiça, que proferiu 

decisão, em 08/09/2021, determinando “a imediata suspensão da contratação emergencial”. 

Esta situação colocou o MBH diante de duplo risco: a impossibilidade de manutenção das rotinas de 

gestão de plano de saúde (tendo em vista que a atuação da empresa gestora é condição primordial para a 

execução das rotinas, conforme já descrito), bem como a impossibilidade de prosseguir com o andamento 

do processo de contratação das operadoras credenciadas no edital de Chamamento Público 001/2021, isto 

porque, para conseguir viabilizar as adesões dos agentes públicos aos novos contratos das operadoras de 

planos de saúde, aprovadas no edital de Chamamento Público 001/2021, há a necessidade da empresa 

gestora implantar as informações dos planos aprovados neste credenciamento, fazendo todo o cadastros 

das informações pertinentes das operadoras e de cada plano em seu sistema, parametrizar essas 

informações para as adequações nos sistemas de gestão de RH utilizados por cada um dos entes da 

administração municipal tomadores do serviço, a saber: MBH Município de Belo Horizonte - 

18.715.383/0001-40; BELOTUR Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A - 

21.835.111/0001-98; BHTRANS Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - 

41.657.081/0001-84; CMBH Câmara Municipal de Belo Horizonte - 17.316.563/0001-96; FPMZB 

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica - 07.276.220/0001-91; FMC Fundação Municipal de 

Cultura - 07.252.975/0001-56 ; HMOB Hospital Metropolitano Odilon Behrens - 16.692.121/0001-81; 
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PBH Ativos S.A. - 13.593.766/0001-79; PRODABEL Empresa de Informática e Informação do 

Município de Belo Horizonte S/A - 18.239.038/0001-87; SLU Superintendência de Limpeza Urbana - 

16.673.998/0001-25; SUDECAP Superintendência de Desenvolvimento da Capital - 17.444.886/0001-

65 e URBEL Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte - 17.201.336/0001-15; e ainda, realizar o 

atendimento de toda a massa de beneficiários atuais, que somam quase 85.000 vidas (em planos de saúde 

e planos odontológicos), de modo a oferecer as informações e opções de escolha de planos nos moldes 

ora credenciados. 

Diante deste cenário, foi avaliada junto às operadoras credenciadas no edital de Chamamento Público 

001/2021, uma alteração nas bases contratuais, para que as próprias operadoras possam realizar, de forma 

individualizada, a contratação de uma empresa gestora, seguindo parâmetros que atendam às necessidades 

de execução do objeto. 

É importante destacar que a prestação desse serviço, não gera desembolso financeiro para o Município, 

visto que o pagamento dos serviços é e continuará sendo arcado, como já mencionado, pelas operadoras 

de planos de saúde/odontológico, usuárias do sistema.  

As operadoras concordaram e mediante ação própria, consultaram no mercado empresas a fim de 

selecionar fornecedora capaz de realizar as atividades necessárias, de modo a dar andamento ao processo 

de formalização dos contratos oriundos do Chamamento Público 001/2021, visando garantir a segurança 

das informações, a disponibilização do atendimento aos beneficiários, com a celeridade necessária para 

implantação dos novos planos de saúde credenciados. 

Desse modo, faz-se necessária a presente adequação dos termos do contrato de credenciamento para que 

o mesmo possa ser viabilizado, não representando a alteração proposta, todavia, modificação do objeto 

contratual, já que os serviços de gestão do plano já estão previstos no referido instrumento e a 

remuneração da empresa gestora sempre esteve à cargo da operadora de saúde, não havendo ainda 

qualquer custo financeiro ao Município, como já exposto anteriormente. Assim, o aditamento em questão 

ao contrato mostra-se ser a forma mais adequada de atender aos interesses públicos no presente momento.  

Minuta do termo aditivo no qual constarão as obrigações das credenciadas é anexo desta justificativa. 

 

- Alteração da CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR, do contrato: 

 

Faz-se necessária a correção de erro material no subitem: 
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 3.5. O presente contrato terá os seguintes valores unitários por plano e por faixa etária: 

(...) 

    

VALORES DE COPARTICIPAÇÃO  – PLANO 2 

EVENTOS VALOR 

Consulta Eletiva   

Consulta PA   

Exames e Procedimentos simples / Terapias reduzidas   

Exames e Procedimentos especiais / Terapias diferenciadas 

(subespecialidades*) 

  

Internação Apartamento   

              * nutricionista/psicólogo/fisioterapeuta/terapeuta   ocupacional 

  

O plano a que alude a referida tabela do subitem trata-se de PLANO 2 – AMBULATORIAL/ 

HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA – ENFERMARIA – REDE AMPLA. 

Conforme previsto no edital (subitem 5.4, do Anexo I - Projeto Básico), para esse plano são definidos os 

seguintes critérios: 

 

Tipo Descrição Acomodação Rede 

Plano 2 Ambulatorial / Hospitalar com Obstetrícia  Enfermaria Rede Ampla 

 

Portanto, para o plano em questão o tipo de acomodação prevista para internação é Enfermaria. 

Constatamos erro material nos seguintes anexos do edital de Chamamento Público, cuja referência à 

acomodação do Plano 02 ficou incorreta, sendo referida como acomodação Apartamento: Anexo II - 

Critérios de Precificação, Anexo III - Modelo de proposta de preços, Anexo XI - Minuta de contrato pela 

Lei 8.666/93 e Anexo X - Modelo de contrato pela Lei 13.303/16. 

Para garantir o correto registro, e portanto, a obrigação legal pertinente ao tipo de acomodação que deverá 

ser disponibilizada pelas operadoras, faz-se necessária a correção no subitem  3.5. da CLÁUSULA 

TERCEIRA: DO VALOR, do contrato, na tabela de valores de coparticipação do PLANO 2 – 
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AMBULATORIAL/HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA – ENFERMARIA – REDE AMPLA, 

passando à seguinte redação: 

    

VALORES DE COPARTICIPAÇÃO  – PLANO 2 

EVENTOS VALOR 

Consulta Eletiva   

Consulta PA   

Exames e Procedimentos simples / Terapias reduzidas   

Exames e Procedimentos especiais / Terapias diferenciadas 

(subespecialidades*) 

  

Internação Enfermaria   

              * nutricionista/psicólogo/fisioterapeuta/terapeuta ocupacional 

 

 

 

Ante o exposto, justificam-se as alterações propostas, conforme minuta já anuída pela operadora Notre 

Dame Intermédica Saúde S.A. e que é anexo desta justificativa. 

 

 

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2021. 
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