
 

Respostas a PRIME Consultoria e Corretora de Seguros 

 

1. O item 4.4.8 exige que o participante apresente documento 

comprobatório que esteja devidamente autorizada pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS a atuar, conforme exigência 

da Resolução Normativa nº 196/2009. 

Referida RN dispõe sobre Administradora de Benefícios. 

Pergunta: A participação no certame se dará por meio exclusivo 

de Administradora de Benefícios? 

Resposta: Conforme entendimento literal da disposição contida no 

item relacionado ao questionamento efetuado infere-se que a interessada 

em participar do credenciamento em questão deverá apresentar 

documento que comprove a sua atuação de acordo com a Resolução 

Normativa nº 196/2009. 

 

 

2. O objeto do Edital se remete – serviços privados de assistência à 

saúde – se remete à Lei 9.656/98, com suas alterações e respetivas 

legislações da Agência Nacional de Saúde – ANS. 

Pergunta: Todos os procedimentos e coberturas se darão 

dentro dos limites e moldes da referida Lei e alterações da ANS? 

Resposta: O objeto do Edital vincula os participantes, portanto, 

indubitável que o objeto do edital está circunscrito aos ditames legais ali 

descritos. 

 

 

3. O item 4.4.5 exige que a participante tenha conta em 03 (três) 

instituições bancárias, para debito em conta do valor da mensalidade. 

No entanto é sabido que todos os servidores e empregados da 

Administração direta e indireta do GDF, incluindo as empresas 

públicas recebem seus proventos pelo BRB – Banco de Brasília. Com 



isso, o débito em conta será feito no banco de recebimento do 

empregado, pela própria conveniência das partes. 

Pergunta: a) O pagamento da CODEPLAN é feito, também, por 

meio das outras duas instituições bancárias? B)Em caso positivo, 

quantos empregados existem nessa situação em cada uma das 

instituições? 

Resposta: A Comissão de Credenciamento da Companhia de 
Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN, no uso de suas atribuições 
legais, dá nova redação ao “item 4.4.5” do Edital nº 01/2019, que trata 
da apresentação de declaração de convênio com instituição bancária para 
processar o débito, que passa a vigorar da seguinte forma 

 

“4.4.5. Declaração de convênio com o Banco de Brasília - BRB, comprovando 
possuir convênio para processar o débito em conta do valor das 
mensalidades dos beneficiários, em conformidade com os artigos 6º e 7º do 
Decreto Distrital nº 32.767/2011 (com as alterações do Decreto nº 36.135, de 
12/12/14).” 

 

 

4. O item 9.2 do edital informa que a CODEPLAN convocará as 

empresas aptas ao credenciamento para assinar o Termo de Acordo.   

Pergunta: Todas as participantes que atenderem aos requisitos 

do Edital e do Termo de Referência serão automaticamente 

consideradas CREDENCIANTE, independente de preço? 

Resposta: O objetivo do processo licitatório é a busca da proposta 
mais vantajosa para a Administração, o que impõe ao Administrador 
Público não apenas a busca pelo menor preço, mas também da 
certificação de que a contratação seja, economicamente, viável e atenda 
ao interesse público, segundo os critérios nomeados no edital do 
certame, cuja aplicação, por imperativo do princípio da Igualdade entre 
os Licitantes, deve se realizar de forma isonômica. 

Nesse cenário, exsurge o sistema de credenciamento como um 
procedimento que viabiliza a contratação pública, quando inexigível a 
licitação, em virtude da possibilidade de se eleger inúmeros particulares 
para contratar com a administração, sendo este sistema um meio pelo 
qual se convoca todos os interessados em prestar serviços ou fornecer 
bens, para que, preenchendo os requisitos necessários, credenciem-se 
junto ao órgão ou entidade para executar o objeto quando convocados. 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=36135&txtAno=2014&txtTipo=6&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=36135&txtAno=2014&txtTipo=6&txtParte=.


O Decreto nº 36.520/2015, em cujo bojo restam estabelecidas as 
diretrizes e normas gerais de licitações, contratos e outros ajustes para a 
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, prevê o seguinte para 
o processo de credenciamento: 

"Art. 32. O credenciamento na inexigibilidade de licitação 
é o procedimento administrativo por meio do qual a 
Administração Pública credencia, mediante chamamento 
público, todos os prestadores aptos e interessados em 
proporcionar determinados serviços, quando, no contexto 
da inviabilidade de licitação, o interesse público for 
melhor atendido com a contratação do maior número 
possível de prestadores. 

§ 1º A Administração Pública procederá ao 
credenciamento de todos os interessados que atendem às 
condições de habilitação e remuneração previamente 
definidas no instrumento convocatório de chamamento 
público. 

§ 2º O procedimento de credenciamento será iniciado 
com a abertura do processo administrativo devidamente 
autuado, contendo a respectiva autorização, a indicação 
do objeto e do recurso próprio para a despesa, devendo 
ser instruído com: 

I – edital de chamamento público; 

II – projeto básico; 

III – propostas e documentos pertinentes; 

IV – justificativa para a inexigibilidade e a adoção do 
sistema de credenciamento; 

V – valor de referência dos serviços e estimativa da 
demanda, inclusive por regiões do Distrito Federal, se for 
o caso; 

VI – critérios objetivos de alocação de demanda aos 
contratados; 

VII – rol de prestadores credenciados; 

VIII – termos de contratos e respectivas publicações 
oficiais; 

IX – ato de designação do executor dos contratos. 

§ 3º A Administração Pública elaborará edital específico 
para cada credenciamento, o qual obedecerá aos 
princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e economicidade. 

§ 4º O pagamento dos credenciados é realizado de acordo 
com a demanda, tendo por base o valor pré-definido pela 
Administração Pública, a qual pode utilizar-se de tabelas 
de referência. 



§ 5º Os prestadores serão contratados conforme 
demanda, sendo preferencial a rotatividade entre os 
credenciados. 

Art. 33. O edital de credenciamento deverá prever: 

I – o período de inscrição; 

II – o prazo mínimo de 30 (trinta) dias, entre a publicação 
do edital e a apresentação da documentação; 

III – o projeto básico, definindo o objeto; 

IV - os critérios de habilitação a serem avaliados; 

V – a fixação das regras a serem observadas pelos 
credenciados na prestação do serviço; 

VI – a previsão das condições e prazos para pagamento 
dos serviços; 

VII – a vedação expressa de pagamento de qualquer 
sobretaxa em relação à tabela adotada; 

VIII – a previsão de critérios de reajustamento ou 
repactuação; 

IX – a possibilidade de descredenciamento a qualquer 
tempo do credenciado, mediante notificação à 
Administração Pública, com a antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, respeitados os contratos firmados; 

X – a previsão de os usuários denunciarem irregularidade 
na prestação dos serviços e/ou no faturamento; 

XI – o estabelecimento das hipóteses de 
descredenciamento pela Administração Pública, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

XII – a aplicação das regras pertinentes à impugnação do 
instrumento convocatório; 

XIII – a obrigação de a entidade privada credenciada 
colocar em local visível ao público usuário placa com a 
divulgação do contrato, assim como a forma de contatar 
o órgão público para reclamações; 

XIV – a validade do credenciamento de até 1 (um) ano, 
admitida a prorrogação: 

a) para os que tiverem interesse após esse prazo; e 

b) com reabertura de prazo para novas inscrições. 

Parágrafo único. O período de inscrição poderá estar 
permanentemente aberto ou, mediante justificava, estar 
fechado em determinado prazo, desde que seja reaberto 
em até 1 (um) ano." 

Texto abrigado, em sua completude, no art. 6º da própria Resolução 
de Contratos e Licitações da Codeplan. 

Nesse contexto, traz-se, com o fito de melhor ilustrar, trecho de 
julgado paradigmático da e. Corte de Contas: 



(...) 

Vinculação ao Instrumento Convocatório - é um princípio 
bastante fácil de ser seguido no esquema do 
credenciamento, pois os parâmetros serão definidos em 
ato da Administração, que, mediante divulgação para 
conhecimento dos interessados, permitirá que sejam 
selecionados apenas aqueles que concordarem e se 
adequarem a seus termos; Julgamento Objetivo - no 
credenciamento, o princípio do julgamento objetivo será 
muito mais democrático do que no da licitação formal, 
pois, nesta, o julgamento é de uma Comissão, que 
escolherá um número reduzido de prestadores de serviço, 
que depois terão que ser aceitos pelos usuários. No caso 
do credenciamento, as entidades prestarão serviços aos 
beneficiários da assistência médica, de acordo com a 
escolha de cada participante, em razão do grande número 
de opções, portanto não basta ser credenciado para 
prestar serviço, tem que contar com a confiança da 
clientela. Naquela oportunidade, foram também 
definidos os requisitos que devem ser observados quando 
do credenciamento de empresas e profissionais do ramo, 
tais como: 1 - dar ampla divulgação, mediante aviso 
publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande 
circulação local, podendo também a Administração 
utilizar-se, suplementarmente e a qualquer tempo, com 
vistas a ampliar o universo dos credenciados, de convites 
a interessados do ramo que gozem de boa reputação 
profissional; 2 - fixar os critérios e exigências mínimas 
para que os interessados possam credenciar-se, de modo 
que os profissionais, clínicas e laboratórios que vierem a 
ser credenciados tenham, de fato, condições de prestar 
um bom atendimento, sem que isso signifique restrição 
indevida ao credenciamento; 3 - fixar, de forma criteriosa, 
a tabela de preços que remunerará os diversos itens de 
serviços médicos e laboratoriais e os critérios de 
reajustamento, bem assim as condições e prazos para o 
pagamento dos serviços faturados; 4 - consignar vedação 
expressa do pagamento de qualquer sobretaxa em 
relação à tabela adotada, ou do cometimento a terceiros 
(associação de servidores, p. ex.) da atribuição de 
proceder ao credenciamento e/ou intermediação do 
pagamento dos serviços prestados; 5 - estabelecer as 
hipóteses de descredenciamento, de forma que os 
credenciados que não estejam cumprindo as regras e 
condições fixadas para o atendimento, sejam 
imediatamente excluídos do rol de credenciados; 6 - 
permitir o credenciamento, a qualquer tempo, de 
qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, que 
preencha as condições mínimas exigidas; 7 - prever a 
possibilidade de denúncia do ajuste, a qualquer tempo, 
pelo credenciado, bastando notificar a Administração, 



com a antecedência fixada no termo; 8 - possibilitar que 
os usuários denunciem qualquer irregularidade verificada 
na prestação dos serviços e/ou no faturamento; e 9 - fixar 
as regras que devam ser observadas pelos credenciados 
no atendimento (como p. ex. proibição de que o 
credenciado exija que o usuário assine fatura ou guia de 
atendimento em branco).(Decisão 656/1995 – Plenário). 

 

 

5. O item 18.1 do Edital estabelece que a credenciante formulará 

convite público, pelo menos 01 (uma) vez a cada ano, mediante aviso 

de convocação do credenciamento, visando à adesão de novos 

interessados a compor banco de credenciados, observadas as 

condições previstas no Edital de Credenciamento. 

Considerando que, o credenciamento de prestadores diz respeito às 

operadoras e segue sua política interna de suficiência de rede, essa 

exigência é inócua. 

Pergunta: Favor nos esclarecer qual o objetivo e como se dará 

o atendimento a essa exigência. 

Resposta: A exigência decorre da própria norma legal que rege o 
credenciamento no âmbito do Distrito Federal. Leia-se: 

"Art. 33. O edital de credenciamento deverá prever: 

(...) 

Parágrafo único. O período de inscrição poderá estar 
permanentemente aberto ou, mediante justificava, estar 
fechado em determinado prazo, desde que seja reaberto 
em até 1 (um) ano." 

 

 

6. A Cláusula oitava que trata do pagamento estabelece os critérios 

que serão adotados pela CODEPLAN.  Considerando a modalidade 

de contratação resta claro que a obrigação da CODEPLAN se 

estende apenas ao pagamento de sua cota parte (subsídio que 

decorre do Acordo Coletivo). 

Pergunta: Qual o valor do subsídio que decorre do Acordo 

Coletivo de Trabalho? 



Resposta: O Acordo Coletivo de Trabalho está disponível no Site da 

Codeplan. 

 

 

7. O item 4 do Termo de Referência informa um quantitativo de 1.039 

(hum mil e trinta e nove) vidas., incluindo os agregados. 

Pergunta: A) Esse grupo será incluído no plano? B) Fornecer 

uma lista completa atualizada pela Operadora atual, de todos os 

beneficiários, com idade e grau de parentesco. C) Fornecer o 

relatório de sinistralidade do contrato emergencial do período. D) 

Fornecer, a lista dos maiores usuários e suas patologias e custo 

apurado. E) Fornecer a lista de pacientes em tratamento e/ou 

internados. F) Informar se há pacientes em home care. 

Resposta: A legislação prevê que o quantitativo estimado deve ser 
fornecido aos licitantes. A CODEPLAN assim o fez, apresentando o Quadro 
4.1 do Termo de Referência. 

Entende-se que este é o grupo estimado a ser incluso no Plano, a 
depender da adesão dos interessados. 

 

 

8. O item 5.2 do Termo de Referência estipula que os exames não 

deverão ter autorização. Ocorre que, pela regra da ANS alguns 

exames, pela sua complexidade necessitam de autorização prévia 

para sua realização. 

Pergunta: Podemos entender que, a referência feita no item, 

exclui os exames especializados, em consonância com a Lei 9656/98 

e Resoluções ANS? 

Resposta: Aplicar-se-á a legislação vigente. 

 

 

9. O item 7.2 que trata das coberturas hospitalares, alínea “a’ 

estabelece que a acomodação será em quarto coletivo/enfermaria. 



Pergunta: A participante deverá apresentar exclusivamente um 

plano com essas características ou, poderá apresentar um plano 

alternativo (opcional) com internação em quarto privativo? 

Resposta: A interessada deverá observar o item 5 do Termo de 

Referência. 

“5 – TIPIFICAÇÃO DO PLANO 

5.1 O plano disponibilizará atendimento com internação hospitalar, 

em quarto coletivo, com inclusão dos serviços de “home care”, com 

abrangência nacional;” 

 

 

10. O item 10, subitem 10.2, alínea “b” cita: “a contratada deverá 

disponibilizar ambulância terrestre e aérea – quando contratada – 

com os recursos necessários a garantir a manutenção da vida, só 

cessando sua responsabilidade sobre o paciente quando efetuado o 

registro na unidade hospitalar que receber”. (gn). De acordo com o 

rol da ANS, não há obrigatoriedade da Operadora/Seguradora de 

plano de saúde ou Administradora de Benefícios garantir cobertura 

para transporte aéreo. Ao mesmo tempo o teor do texto expressa 

que, “quando contratada” restando um entendimento que esse 

transporte só será devido, quando for contratado. 

Pergunta: O resgate aéreo só será feito, quando o responsável 

pelo beneficiário contratar esse serviço não cabendo à 

CREDENCIANTE quaisquer ônus sobre essa contratação. Correto? 

Resposta: A interessada deverá observar o item 10.2 do termo de 
Referência. 

O ônus será da contratada. 

 

 

11. O item 20.2 informa que será vencedora a empresa que 

apresentar o menor valor global, considerando os valores bases por 

faixa etária indicados no item 17.1, combinado o item 4. No entanto, 

observa-se que referido texto contraria as normas estipuladas no 

item 9.2 do edital, que traz a previsão de assinar contrato com todas 



as participantes que atenderem aos requisitos exigidos, sem, 

contudo, mencionar critério de menor valor; por outro lado, o item 

17.1 não informa valores bases; nesse mesmo passo, o 

credenciamento objetiva ampliar o leque de CREDENCIANTES. 

Pergunta: Podemos desconsiderar o teor do item 20.2, que 

trata do critério de julgamento pelo menor preço? 

Resposta: Sim, correto. Considerar o item 9.2 do edital em tela. 

 

Chester Felipe Parreira Reis 

Presidente do Credenciamento 


