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CREDENCIAMENTOS 

DE: COMISSÃO DE SELEÇÃO 

PARA: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 
13.122.792/0001-19 E REGISTRADA NA ANS SOB O Nº 41842-1, INTERESSADA EM 
PARTICIPAR DESTE CERTAME. 

 

  

 

 

Prezados, 

Encaminhamos respostas aos questionamentos enviados. 

1. QUESTIONAMENTO: 
Não há Contrato no CRMV-MA. 
l) Sim, pois conforme o item 8.2. o modelo deste Edital é facultativo. 
 

2. QUESTIONAMENTO: 
a) Fica a critério da operadora. 
b) A Comissão acatou a solicitação e o item será Retificado. 

 
3. QUESTIONAMENTO: 

Conforme legislação em vigor. 
 

4. QUESTIONAMENTO: 
Sim, o item será retificado. 
 

5. QUESTIONAMENTO: 
De acordo. 
 

6. QUESTIONAMENTO: 
Conforme legislação em vigor. 
 

7. QUESTIONAMENTO: 
11.2.Caberá a empresa PARCEIRA: 
VIII - Discutir junto às operadores assuntos operacionais tais como: 
negociações de reajustes, aplicações de mecanismos de regulação, alterações 
de redes assistenciais entre outras; 
 

8. QUESTIONAMENTO: 
Sim. 
 

9. QUESTIONAMENTO: 
No site oficial, Email e outros que forem necessários. 
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10. QUESTIONAMENTO: 

Conforme legislação em vigor. 
 

11. QUESTIONAMENTO: 
De acordo. 
 

12. QUESTIONAMENTO: 
Sim. 
 

13. QUESTIONAMENTO: 
Sim. 
 

14. QUESTIONAMENTO: 
O item 13 é obrigatório, porém não existe impedimento do envio das 
documentações citadas. 
 

15. QUESTIONAMENTO: 
Padrão Gmail. 
 

16. QUESTIONAMENTO: 
 

a) Sim. 
b) 14.8.Os recursos podem ser enviados para o e-mail: 

comprascrmvma@gmail.com contendo o assunto “Recurso: Acordo 
de Cooperação nº 001/2021 – Administradoras de Planos de Saúde” 
explicando os motivos e/ou enviando documentação faltante, caso 
necessário. Os demais assuntos que não estiverem expressos no 
edital devem ser operacionalizados conforme legislação em vigor. 

c) No Site Oficial e Email da Empresa.  
 

17. QUESTIONAMENTO: 
11.2.Caberá a empresa PARCEIRA: 
VIII - Discutir junto as operadoras assuntos operacionais tais como: negociações 
de reajustes, aplicações de mecanismos de regulação, alterações de redes 
assistenciais entre outras; 
 

18. QUESTIONAMENTO: 
Caso não haja normativo sobre o assunto, poderão ser acordados entre as 
partes. 
 

19. QUESTIONAMENTO: 

mailto:comprascrmvma@gmail.com


 
 

Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Medicina Veterinária  

Estado do Maranhão 
 

Endereço: Rua Astolfo Marques, Nº. 57, Apeadouro – CEP: 65.036-070 – São Luís – MA 
E-mail: comprascrmvma@gmail.com - Site: www.crmvma.org   

Fone: (98) 3304-9811 - 3304-9812 
 

 

A contrapartida do CRMV-MA para com as empresas poderá ser através da 
divulgação da marca da empresa nos meios de comunicação desta Autarquia e 
solicitação dos interessados. 
 

20. QUESTIONAMENTO: 
Este Acordo de Cooperação entrará em vigor na data de sua assinatura e 
vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
mediante Termo Aditivo, a critério das Partes. 

 
21. QUESTIONAMENTO: 

Não. 
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Brasília, 10 de maio de 2021. 

Ao 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CRMV-MA 
COMISSÃO DE SELEÇÃO 
ACORDO DE COOPERAÇÃO CRMV-MA Nº 001/2021 

Assunto: Pedido de Esclarecimentos. 

Prezados Senhores, 

A Elo Administradora de Benefícios, inscrita no CNPJ sob o nº 13.122.792/0001-19 e registrada na ANS 

sob o nº 41842-1, interessada em participar deste certame, cujo objeto transcrevemos a seguir, vem 

respeitosamente solicitar os seguintes esclarecimentos: 

1.1 O presente Acordo de Cooperação tem por objeto firmar ACORDOS de COOPERAÇÃO 

Com Administradoras de Planos de Saúde para oferta e disponibilização de Planos de 

Saúde de Assistência Médica e Hospitalar e Planos Odontológicos, coletivos por adesão 

para médicos-veterinários e zootecnistas devidamente registrados e adimplentes com 

CRMV-MA, bem como, para os colaboradores deste Conselho, estendendo-se aos seus 

respectivos dependentes legais. 

I – GERAL 

Questão 01 - Com relação ao cálculo atuarial a ser realizado, objetivando precificação adequada dos 

planos de saúde a serem ofertados, considerando, inclusive o desconto exigido por essa Entidade. 

Pergunta 01- Solicitamos informar se esse Conselho atualmente disponibiliza planos de saúde e planos 

odontológicos, vigentes atualmente, aos profissionais registrados nesse Conselho. Se positivo: 

a) Quais as operadoras, os planos atuais (saúde e odonto) e a quantidade de vidas (titulares e

dependentes) de cada plano.

b) Qual o valor mensal da(s) faturas(s), dos planos de saúde e odontológicos?

c) Qual o valor “per capita” do(s) plano odontológico(s)?

d) Atualmente esse Conselho tem conhecimento se existem beneficiários internados, beneficiários

em tratamento continuado ou em home care? Caso positivo qual a(s) Cid(s)?  Relacionar –

Recursos Hospitalares / Custos.

e) Esse Conselho tem conhecimento se existem beneficiários com doenças crônicas? Caso positivo,

informar a(s) Cid’s.

f) Esse Conselho tem conhecimento se existem Agregados ou remidos?  Caso afirmativo, qual o

quantitativo?

g) Esse Conselho tem conhecimento se existem tratamentos de longo prazo já iniciados ou em

previsão de término nos próximos 6 meses? Se sim, favor relacionar.



h) Esse Conselho possui as informações referentes aos 10 maiores utilizadores (Cid´s/custos), se

possível com relatório detalhado referente aos últimos 12 meses.

i) Relatório atualizado da Sinistralidade (Utilização X Valores pagos) dos últimos 12 meses do(s)

presente(s) contrato(s), incluindo a sinistralidade por especialidade, no caso dos planos

odontológicos.

j) Para estudo de dimensionamento de rede credenciada, solicitamos a gentileza de informar a

distribuição geográfica dos beneficiários por município e em números, considerando o endereço

residencial.

k) Quais as características contratuais vigentes: vigência, coberturas, abrangência, percentual de

coparticipação; regras de reajuste (incluindo break-even), reembolso, para os planos Saúde e

Odonto?
l) Distribuição por sexo, de acordo com o que estabelece o artigo 2º da Resolução Normativa n.º

63 de 22/12/2003, publicada no D.O.U. em 23/12/2003, expedida pela ANS, conforme modelo

abaixo, uma vez que no Anexo II do Edital não consta a distribuição dos dependentes por Sexo:

Descrição da Faixa Titulares (F) Titulares (M) 
Dependentes 

(F) 
Dependentes 

(M) 

0 a 18 anos 

19 a 23 anos 

24 a 28 anos 

29 a 33 anos 

34 a 38 anos 

39 a 43 anos 

44 a 48 anos 

49 a 53 anos 

54 a 58 anos 

59 anos ou mais 

DA ANÁLISE DO EDITAL: 

Questão 02 – Com relação ao tipo de contratação e à elegibilidade dos beneficiários, o item 1.1. do 

Edital, estabelece: 

1.1 O presente Acordo de Cooperação tem por objeto firmar ACORDOS de COOPERAÇÃO 

Com Administradoras de Planos de Saúde para oferta e disponibilização de Planos de 

Saúde de Assistência Médica e Hospitalar e Planos Odontológicos, coletivos por adesão 

para médicos-veterinários e zootecnistas devidamente registrados e adimplentes com 

CRMV-MA, bem como, para os colaboradores deste Conselho, estendendo-se aos seus 

respectivos dependentes legais. 

Pergunta 02: Para melhor entendimento, solicitamos esclarecer: 

a) Será permitido o Credenciamento de Administradoras com oferta de planos exclusivamente de

Operadoras Odontológicas?

b) A legislação de saúde estabelece, conforme RN 195/2009, que Planos Coletivos por Adesão são

aqueles onde o vínculo dos beneficiários é associativo e Planos Coletivos Empresariais são



 

aqueles onde o vínculo dos beneficiários se dá por relação contratual ou estatutária, não 

havendo possibilidade de incluir empregados do CRMV-MA em planos coletivos por adesão. 

Assim sendo, está correto o nosso entendimento de que o objeto desse Acordo de Cooperação 

é a contratação exclusiva de planos coletivos por adesão para médicos veterinários e 

zootecnistas devidamente registrados e adimplentes com o CRMV-MA? 

 

Questão 03 – Com relação à troca de Operadoras no aniversário do Acordo de Cooperação, o item 

descrição dos planos, o item 2.2. do Edital, abaixo transcrito, estabelece: 

1.5 A operadora de plano de saúde contratada pela Administradora de Benefícios deverá 

declarar anualmente, no aniversário do termo de acordo, que os beneficiários poderão 

optar pela troca de operadora ou pela troca de planos, dentre aqueles vinculados à 

Administradora de Benefícios, na forma prevista no art. 11 da Resolução da ANS nº 

195/2009. 

Pergunta 03: Está correto o nosso entendimento de que, além das condições estabelecidas na RN nº 

195/2009, aplicam-se também as determinações contidas na RN 438/2018, que regulamenta o processo 

de Portabilidade? 

 

Questão 04 – Com relação à abrangência dos planos, o item 1.4. estabelece, conforme abaixo: 

1.4 A Administradora de Benefícios credenciada deverá disponibilizar aos profissionais 

registrados e familiares, por intermédio de operadoras de saúde, planos privados de 

assistência médica e hospitalar e planos odontológicos coletivos por adesão, com 

abrangência nacional, padrão enfermaria e apartamento individual, contemplando 

adequada cobertura, em razão da disposição geográfica dos profissionais registrados, 

por todo o estado do Maranhão, observando o rol de procedimentos e serviços em saúde, 

nos termos das normas que regulam a matéria. 

Pergunta 04: Uma vez que os planos estaduais possuem preços mais acessíveis e que os mesmos 

oferecem atendimento de urgência e emergência com abrangência nacional, é possível as 

Administradoras ofertarem, por meio das operadoras parceiras, planos de saúde e odontológicos com 

abrangência Estadual? 

 

Questão 05 – Com relação ao pagamento do Plano de Saúde, o item 4.1. estabelece, conforme abaixo 

transcrito: 

4.1 Não haverá qualquer transferência ou repasse de recursos por parte do CRMVMA às 

Administradoras de Benefícios credenciadas, tampouco às operadoras de planos 

privados de saúde a elas vinculadas, considerando-se que o pagamento das 

mensalidades do plano de saúde será de responsabilidade exclusiva do beneficiário, sem 

qualquer responsabilidade do CRMV-MA quanto ao adimplemento de tais parcelas. 

Pergunta 05: A Administradora de benefícios disponibilizará a opção de débito em conta corrente, e, 

caso o beneficiário não possua conta corrente em nenhum dos bancos conveniados, será disponibilizada 

a opção de pagamento por boleto. Cientes e De Acordo? 

 

Questão 06 – Com relação às regras de cumprimento de carências, o Edital não estabelece os critérios 

relativos ao assunto. 



 

Pergunta 06: Está correto nosso entendimento que valerão as regras contidas nos artigos 11 e 12 da RN 

195/2009? Caso negativo, favor detalhar.  

 

Questão 07 – Também com relação às regras de reajuste, o Edital não referencia o assunto. 

Pergunta 07: Está correto o nosso entendimento de que valerão as regras de mercado referente aos 

reajustes de planos de saúde e odontológicos, coletivos por adesão, abaixo relacionadas (alíneas “a” à 

“f”: 

a) Reajuste por Faixa Etária nos Planos de Saúde: conforme RN 63/2003; 

b) Reajuste Financeiro nos Planos de Saúde : anual, no aniversário do Acordo de Cooperação, 

incidirá sobre a mensalidade o índice de variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), ou 

equivalente, no interregno de 12 meses, devidamente registrado em Cláusula Contratual das 

Condições Gerais do Produto das Operadora parceiras; 

c) Reajuste Técnico nos Planos de Saúde: anual, decorrente da sinistralidade (Utilização X Valores 

pagos), sempre que a taxa de sinistralidade estiver acima de 70%, no interregno de 12 meses, 

devidamente registrado em Cláusula Contratual das Condições Gerais do Produto das 

Operadora parceiras; 

d) Reajuste Financeiro nos Planos Odontológicos: : anual, no aniversário do Acordo de Cooperação, 

incidirá sobre a mensalidade o índice IPCA ou outro indicador econômico que reflita a inflação 

do período, no interregno de 12 meses, devidamente registrado em Cláusula Contratual das 

Condições Gerais do Produto das Operadora parceiras; 

e) Reajuste Técnico nos Planos Odontológicos: anual, decorrente da sinistralidade (Utilização X 

Valores pagos), sempre que a taxa de sinistralidade estiver acima de 60%, no interregno de 12 

meses, devidamente registrado em Cláusula Contratual das Condições Gerais do Produto das 

Operadora parceiras. 

 

Questão 08 – Com relação ao credenciamento, os itens 8.1 e 8.3 do Edital, transcritos a seguir, 

estabelecem: 
8.1 O Credenciamento das Administradoras de Planos de Saúde serão realizadas através 
da análise do formulário de inscrição (Anexo I) e documentação  comprobatória e de 
regularidade constante no item 13 deste edital; 
(...) 
8.3 Os planos poderão ser oferecidos nas modalidades com e sem coparticipação 
conforme Modelo de proposta no Anexo I (modelo facultativo); 

Pergunta 08: Podemos entender que o Anexo I, que integra a documentação de habilitação, trata-se de 

um modelo ou exemplo, podendo a Proposta de Preços conter outras informações além das 

relacionadas no referido Anexo? 

 

Questão 09 – Com relação à assinatura do Acordo de Cooperação, o item 8.4 do Edital, estabelece: 
8.4 Os documentos serão avaliados pela Comissão de Seleção do CRMV-MA. Após 
análise e aprovação dos documentos, o credenciamento da Instituição será efetivado por 
meio da assinatura do Acordo de Cooperação, conforme o modelo do ANEXO II; 

Pergunta 09: De que forma as Administradoras credenciadas serão avisadas da habilitação e das 

informações concernentes à fase de assinatura do Acordo de Cooperação? 

 



 

Questão 10 - Com relação às responsabilidades das Administradoras, o item 11.2 do Edital, em seu Inciso 

II, estabelece: 

II. A marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos devem ser feitos 

de forma a atender às necessidades especiais dos beneficiários, bem como aqueles com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e lactentes e outros 

que demandam atendimento especial. 

Pergunta 10 – Com relação à marcação de consultas, exames e outros procedimentos, está correto o 

nosso entendimento de que o prazo de atendimento deverá obedecer aos prazos estabelecidos nas RN 

259/2011 e os critérios estabelecidos na RN 365/2016? 

 

Questão 11 – Ainda com relação às responsabilidades das Administradoras, o Inciso IV do item 11.2 do 

Edital, estabelece, conforme abaixo: 

IV. - Encaminhar ao CRMV-MA a relação dos beneficiários que utilizaram os planos 

ofertados, fazendo constar o nome completo, o número do registro profissional, tipo do 

plano utilizado pelo mesmo e respectivos valores; 

Pergunta 11: A Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, proíbe o fornecimento de dados 

pessoais, sensíveis ou não, sem o consentimento do titular das informações. Desta forma, será fornecido 

relatório gerencial quantitativo dos beneficiários por sexo, tipo, faixa etária e por plano. Cientes e De 

Acordo? 

 

Questão 12 – Com relação à documentação a ser apresentada, o item 13.5 do Edital, abaixo transcrito, 

estabelece: 

13.5 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

Pergunta 12: Está correto o nosso entendimento que no caso de sociedades simples, os contratos 

sociais, deverão ser acompanhados de sua respectiva Consolidação atualizada e dos documentos dos 

sócios? 

 

Questão 13: Com relação à comprovação de capacidade técnica, o item 13.9 do Edital estabelece, 

conforme transcrição a seguir: 

13.9 Comprovação de possuir, ao menos, 03 (três) anos de experiência no objeto a ser 

executado. 

Pergunta 13: Está correto o nosso entendimento de que a comprovação se dará por meio de Atestado 

de Capacidade Técnica, emitido por empresa pública ou privada, em papel timbrado e devidamente 

assinado por seu responsável legal? 

 

Questão 14 – Ainda com relação à documentação a ser apresentada, não verificamos a exigência de:  

I - Apresentação do Balanço Patrimonial. DRE e índices de Liquidez (Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC)) maiores que ; 

II - Certidão emitida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, atestando que a interessada 

atende as exigências de Ativos Garantidores constantes da Resolução Normativa – RN nº 203, de 1º de 

outubro de 2009, e da Instrução Normativa– IN DIOPE nº 33/2009, bem como as exigências constantes 



da Resolução Normativa – RN nº 451, de 6 de março de 2020, relativamente ao último trimestre de 

envio do Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde – 

DIOPS/ANS, respeitando o calendário de obrigações das operadoras, divulgado pela AN Certidão de 

Ativos Garantidores do último período disponibilizado pela ANS, 4º Trimestre de 2020; 

III - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, dentro 

do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 180 (cento 

e oitenta) dias contados da data da sessão pública. 

Pergunta 14: Está correto o nosso entendimento de que a documentação acima deverá ser apresentada 

como comprovação da boa situação financeira dos proponentes? 

Questão 15 – Com relação ao envio da documentação e Anexo I, o item 15.1 do Edital, estabelece, 

conforme abaixo: 

15.1 A documentação deverá ser enviada online para o e-mail: 

comprascrmvma@gmail.com . 

Pergunta 15: A fim de não termos problemas de rejeição do e-mail contendo a documentação e o Anexo 

I, qual ao tamanho máximo dos e-mails que esse Conselho pode receber? 

Questão 16 – Com relação aos pedidos de esclarecimentos, o item 16.1 do Edital, estabelece: 

16.1 Quaisquer informações ou esclarecimentos relacionados a este procedimento, 

deverão ser encaminhados, por escrito, à Comissão de Seleção do CRMV-MA no email: 

comprascrmvma@gmail.com. 

Pergunta 16: Solicitamos informar: 

a) Os pedidos de impugnação, caso existam, deverão ser encaminhados ao mesmo e-mail?

b) Qual o prazo para encaminhamento de pedidos de esclarecimentos e impugnações?

c) Onde serão publicadas as respostas da Comissão de Seleção?

Questão 17 – Com relação ao processo de credenciamento, solicitamos informar: 

Pergunta 17 – Após a habilitação e/ou assinatura do Acordo de Cooperação, será possível o 

credenciamento de outras Operadoras que atendam ao Objeto desse Edital? 

Questão 18 – Com relação ao fornecimento da carteira de identificação do plano e do Guia Médico de 

Saúde e/ou Odontológico, não tratados no Edital, questionamos: 

Pergunta 18: Atualmente as operadoras disponibilizam o Guia Médico de Saúde e/ou Odontológico e a 

carteira de identificação através de aplicativo móvel, aplicativo este também  utilizado pela rede 

credenciada, o que traz os seguintes benefícios: 

a) evita o extravio do cartão e o risco de utilização indevida por outrem;

b) mitiga a necessidade de ser solicitado novo cartão, evitando mais custo;

c) reduz o custo da operação;

d) impede que o beneficiário não seja atendido por não portar o referido cartão;

e) quando do cancelamento do plano, não há a necessidade de devolver o cartão, pois é

automaticamente cancelado no aplicativo;

f) contribui para o desenvolvimento nacional sustentável.
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Desta forma, será permitida a disponibilização por meio de aplicativo móvel, em substituição ao Guia 

Médico de Saúde e/ou Odontológico impresso e ao cartão físico? 

Pergunta 19: O CRMV-MA irá disponibilizar os dados de contato dos profissionais vinculados, mediante 

autorização expressa dos mesmos, para que a Administradora possa divulgar os planos ofertados? Caso 

negativo, favor detalhar como se dará a divulgação e o contato com os potenciais beneficiários. 

Pergunta 20: Considerando o Item 8 do Edital, que trata do Credenciamento, em especial o item 8.5. 

abaixo transcrito, qual a previsão de início de vigência dos planos? 

8.5 Decorrida a assinatura do Acordo, o CRMV-MA poderá iniciar a divulgação da 

Instituição em seus meios de comunicação; 

Pergunta 21: Após a assinatura do contrato, o CRMV MA permitirá que a Administradora utilize sua 

estrutura física para a divulgação dos planos ofertados? 

Nestes termos, aguardamos os esclarecimentos solicitados e agradecemos antecipadamente a atenção 

dispensada. 

Cordialmente, 

PAULA SCAFUTO ROCHA MELLO FERNANDES 
CI nº 1.025.173-SSP/DF - CPF nº 830.339.551-34 

Elo Administradora de Benefícios Ltda. 


