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Prezados da Comissão de Seleção, 

Encaminhamos, anexo, pedido de esclarecimento ao Edital de Acordo de Cooperação 
CRMV-MA Nº 001/2021, divulgado por esse Conselho. 

Prezados, 

Encaminhamos respostas aos questionamentos enviados. 

1. QUESTIONAMENTO: 
Em relação ao item 1.1 não se trata de contratação, mas Credenciamento para 
Acordo de Cooperação, pois não haverá transferência de recurso conforme os 
itens 4. e 9. deste Edital, porém está Comissão acatou a solicitação. 
 

2. QUESTIONAMENTO: 
Sim, pois conforme o item 8.2. informa que o modelo deste Edital é facultativo. 
 

3. QUESTIONAMENTO: 
Atualmente, não há Contrato no CRMV-MA. 
 

4. QUESTIONAMENTO: 
Devera ser conforme item 1.4.  
 

5. QUESTIONAMENTO: 
Conforme legislação em vigor. 
 

6. QUESTIONAMENTO: 
Sim. 
 

7. QUESTIONAMENTO: 
Sim, pois será pelo Plano de Trabalho que o CRMV-MA fará o acompanhamento 
e fiscalização da execução do contrato. 
 

8. QUESTIONAMENTO: 
Sim. 
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9. QUESTIONAMENTO: 
Sim, e no site do CRMV-MA. 
 

10. QUESTIONAMENTO: 
No site oficial, redes sociais e outros. 
 

11. QUESTIONAMENTO: 
Sim, bem como demais regulamentações da ANS. 
 

12. QUESTIONAMENTO: 
Conforme legislação em vigor. 
 

13. QUESTIONAMENTO: 
Sim, os preços apresentados no presente Acordo de Cooperação serão 
reajustados após 12 meses de vigência do contrato, como base no índice 
divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
 

14. QUESTIONAMENTO: 
A Comissão de Seleção acolhe o pedido. O processo de rescisão assegurará o 
contraditório, mas como essa alteração não causa prejuízo a formulação da 
proposta o prazo deste Credenciamento não será alterado. 
 

15. QUESTIONAMENTO: 
Conforme item 3.1. “a” os profissionais da medicina veterinária e da zootecnia 
deverão comprovar, perante a Administradora, estar inscrito e adimplentes 
junto o CRMV-MA e que não tenha sido penalizado por decisão transitada em 
julgado há menos de 5 (cinco) anos. 
 

16. QUESTIONAMENTO: 
Conforme o item 10.2 será dentro do período de inscrições 30/04/2021 a 
15/05/2021. 
 

17. QUESTIONAMENTO: 
Conforme legislação em vigor. 
 

18. QUESTIONAMENTO: 
Conforme legislação em vigor, porém cabe aos médicos-veterinários 
zootecnistas ou colaboradores do CRMV-MA decidirem qual Credenciado 
oferece melhores condições de adesão. 
 

19. QUESTIONAMENTO: 
Deve está no Plano de Trabalho. 
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20. QUESTIONAMENTO: 

Sim. 
 

21. QUESTIONAMENTO: 
Sim. 
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Brasília-DF, 05 de maio de 2021.  
 

À  
Comissão de Seleção 
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão 
e-mail: comprascrmvma@gmail.com  
 
 
Assunto: Pedido de Esclarecimentos – Acordo de Cooperação CRMV-MA Nº 001/2021 

Credenciamento de Administradoras de Planos de Saúde para Celebração de Acordo de  
Cooperação 

 
 
Prezados da Comissão de Seleção, 
 
 
A QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., inscrita no CNPJ nº 07.658.098/0001-18 e 
registrada na ANS sob o nº 417173, com sede na Rua Dr. Plínio Barreto, 365, Bairro Bela Vista, São Paulo 
/ SP, CEP 01313-020, interessada em participar do Acordo de Cooperação CRMV-MA Nº 001/2021, vem 
solicitar, alguns esclarecimentos acerca dos termos do edital, observada a disposição contida no item 16.1 
do instrumento convocatório, conforme segue:  
 

“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 Nº 01: 
 
O item 1.1 do Edital, trata do objeto do credenciamento, e dispõe que:  
 

“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.” (grifamos) 
 

Ocorre que, em função das normas regulamentadoras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é 
vedado às Administradoras de Benefícios, a oferta de planos coletivos por adesão aos colaboradores do 
desse CRMV/MA, por intermédio do Edital ora questionado, por isso, necessário será emitir retificação 
do Edital, conforme detalharemos a seguir e publicada a respectiva ERRATA. 
 
A ANS, por meio da Resolução Normativa nº 195/2009, regulamentou a forma de contratação dos planos 
individuais ou familiares, e também, aquelas relativas aos planos coletivos por adesão e planos coletivos 
empresariais. Assim, destacaremos aqui as disposições relativas aos planos coletivos citados. 
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Inicialmente destacamos as disposições do art. 5º da Resolução Normativa 195/2009, que trata sobre as 
regras de contratação do PLANO COLETIVO EMPRESARIAL: 
 

“Art. 5º Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que 
oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à 
pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.  
§1º O vínculo [1] à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde 
que previsto contratualmente: 
I - os sócios da pessoa jurídica contratante; 
II - os administradores da pessoa jurídica contratante; 
III - os demitidos ou aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à 
pessoa jurídica contratante, ressalvada a aplicação do disposto no caput dos 
artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998; 
IV – os agentes políticos; 
V – os trabalhadores temporários; 
VI – os estagiários e menores aprendizes; e 
VII - o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consangüíneo, até o 
segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro dos 
empregados e servidores públicos, bem como dos demais vínculos dos incisos 
anteriores. 
§2º O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do §1º deste artigo 
dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano privado de 
assistência a saúde.” (grifamos) 

 
De outro modo, a mesma Resolução Normativa nº 195/2009, estabeleceu as diretrizes para a contratação 
de PLANO COLETIVO POR ADESÃO, estabelecendo em seu art. 9º as seguintes regras: 
 

“Art 9o Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que 
oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo [1] 
com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial: 
 
I – conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o 
registro para o exercício da profissão; 
II – sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações; 
III – associações profissionais legalmente constituídas; 
IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de 
profissões regulamentadas; 
V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas 
disposições desta resolução; 
VI - entidades previstas na Lei no 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei no 
7.398, de 4 de novembro de 1985; e 
VII - outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial não 
previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas pela Diretoria de 
Normas e Habilitação de operadoras – DIOPE. (Revogado pela RN nº 260, de 
2011) 
 
§1º Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo por 
adesão, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar do beneficiário 
titular até o terceiro grau de parentesco consangüíneo, até o segundo grau de 
parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro. 
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§2º A adesão do grupo familiar a que se refere o §1º deste artigo dependerá da 
participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde. 
 
§3º Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica 
contratante, na forma do caput e a condição de elegibilidade do beneficiário. 
 
§4º Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 23 caberá tanto à 
Administradora de Benefícios quanto à Operadora de Plano de Assistência à 
Saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do 
caput deste artigo, e a condição de elegibilidade do beneficiário. 
 
Art. 10. As pessoas jurídicas de que trata o artigo 9º só poderão contratar plano 
privado de assistência à saúde coletivo por adesão quando constituídas há pelo 
menos um ano, exceto as previstas nos incisos I e II daquele artigo. 
[1]”(grifamos) 
 

Assim, verifica-se das disposições acima que em função do vínculo entre a pessoa física e a pessoa 
jurídica, o Edital, ora questionado, somente poderá ser realizado para a oferta e disponibilização DE 
PLANO COLETIVO POR ADESÃO aos médicos-veterinários e zootecnistas devidamente registrados e 
regulares no CRMV/MA, considerando que a vinculação desses beneficiários encontra respaldo legal no 
art. 9º da Resolução Normativa nº 195/2009. 
 
Com relação aos colaboradores desse Conselho, a contratação deve se dar na modalidade plano coletivo 
empresarial, cuja vinculação entre o colaborador e o CRMV/MA é de origem empregatícia ou estatutária, o 
que exige que essa autarquia promova processo licitatório na modalidade de pregão, específico para a 
contratação do plano a ser ofertados a esse grupo de beneficiários. 
 
Por serem grupos distintos e regulados de forma também diferente em relação à vinculação das pessoas 
físicas que contratarão os respectivos planos, as Administradoras de Benefícios não têm como ofertar 
planos coletivos por adesão aos colaboradores desse Conselho, conforme definido no item 1.1 do Edital, 
em função de que o descumprimento das regras estabelecidas pela ANS, ensejará, tanto à 
Administradora, quanto à Operadora prestadora dos serviços contratada, multas previstas na Resolução 
Normativa nº 124/2006, conforme a seguir: 
 

“Ingresso de beneficiário em plano coletivo 
Art. 20–D Admitir o ingresso de beneficiário em contrato coletivo que não 
detenha o vínculo exigido pela legislação. (Incluído pela RN nº 195, de 2009) 
Sanção - multa de R$ 50.000,00.” 

 
Pelo exposto, podemos entender que esse Conselho publicará retificação, por meio de ERRATA, ao Edital 
para indicar que deverão ser ofertados apenas planos na modalidade COLETIVO POR ADESÃO para os 
médicos-veterinários e zootecnistas, devidamente registrados e regulares no CRMV/PB, excluindo a 
indicação da oferta do plano aos colaboradores desse Conselho, previstas nos itens: itens 1.1, 3.1 e alínea 
“c” (funcionários), 5.1 (08 funcionários) 6.1, 7.1, 11.3 (e servidores do CRMV/MA)13.11 do Edital e 
Cláusulas 1.1. e 1.2. do Anexo II correto? 
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PERGUNTA Nº 02: 
 
Para que possamos apresentar cotações com preços mais competitivos, as operadoras parceiras 
solicitaram a distribuição dos beneficiários por faixa etária e sexo, conforme planilha anexa, bem como a 
distribuição do total de vidas por município em todo estado, de acordo com o domicilio dos profissionais 
vinculados ao CRMV/MA. 
 

Faixa Etária 
Titulares Dependentes 

Feminino Masculino Feminino Masculino 
Até 18      
19 – 23     
24 – 28     
29 - 33     
34 - 38     
39 - 43     
44 - 48     
49 - 53     
54 - 58     
59 +     
Total Geral     
 
PERGUNTA Nº 03: 
 
Com relação aos planos de saúde e odontológicos, atualmente disponibilizados pelo CRMV/MA aos 
profissionais inscritos, solicitamos as seguintes informações: 
 
a) Administradora ou operadora atualmente contratada ou conveniada; 
b) Número de beneficiários assistidos; 
c) Tipos de planos contratados; 
d) Valores dos planos contratados; 
e) Índice de sinistralidade apurado nos últimos 12 (doze) meses; 
f) Início e fim de vigência do contrato ou convênio vigente. 
 
PERGUNTA Nº 04: 
De acordo com o item 1.4 do Edital, a Administradora de Benefícios deverá ofertar planos de saúde e 
odontológicos com abrangência nacional. Além deste plano, poderão as empresas interessadas no 
credenciamento, ofertar planos com abrangência regional, estadual, municipal ou grupo de municípios, 
para escolha dos profissionais inscritos nesse Conselho? 
 
PERGUNTA Nº 05: 
De acordo com o item 3.4 do Edital, No caso dos profissionais da medicina veterinária e da zootecnia já 
serem beneficiários de algum plano ofertado pela Administradora interessada, prevalecerá aquele com 
melhores condições e menor custo, ressalvada a opção do profissional usuário. “ Considerando que a 
ANS, por meio da Resolução Normativa nº 438/2018 regulamentou as condições de portabilidade de 
carências, serão aplicadas ao item 3.4 as regras estabelecidas na referida RN, correto? 
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PERGUNTA Nº 06: 
De acordo com o item 8.9 do Edital, a Administradora deverá disponibilizar, no prazo de 15 dias, canal de 
comunicação direto para contato dos profissionais por telefone e etc. Podemos entender, que o prazo de 
15 dias deve ser considerado pela empresa credenciada para iniciar a oferta dos planos ofertados em sua 
proposta, correto? Caso seja necessário, esse Conselho poderá prorrogar referido prazo no mesmo 
período? 
 
PERGUNTA Nº 07: 
De acordo com o item 11.2, inciso I do Edital, caberá à empresa Parceira, enviar plano de trabalho, antes 
de assinar o Acordo de Cooperação. Assim, poderá a Administradora credenciada definir as ações, ativos 
e prazos em seu plano de trabalho, de acordo com as negociações firmadas com as operadoras 
parceiras? 
 
PERGUNTA Nº 08: 
De acordo com o item 13.9 do Edital, a Administradora interessa no credenciamento deverá apresentar 
“Comprovação de possuir, ao menos, 03 (três) anos de experiência no objeto a ser executado”. Deste 
modo, referida comprovação deverá ser feita somente mediante a apresentação de Atestado(s) de 
Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica pública ou privada para a qual a Administradora 
prestou ou presta os serviços? 
 
PERGUNTA Nº 09: 
De acordo com o item 14.5 do Edital, “A decisão de indeferir a inscrição do interessado dar-se-á por 
intermédio de comunicação por escrito por parte do CRMV-MA.” Esta comunicação será encaminhada ao 
e-mail indicado pela Administradora que participou do credenciamento, correto? 
 
PERGUNTA Nº 10: 
De acordo com o item 14.9 do Edital, “Concluída a análise das inscrições e possíveis recursos, o CRMV-
MA fará a devida divulgação das Instituições selecionadas através de seus meios de comunicação. Quais 
os meios de comunicação serão utilizados por esse Conselho para divulgação do resultado final do 
credenciamento? 
 
PERGUNTA Nº 11: 
Os preços dos planos de saúde poderão ser cotados por faixa etária, de acordo com a Resolução 
Normativa – ANS nº 63/2003, correto? 
 
PERGUNTA Nº 12: 
Os preços dos planos odontológicos poderão ser cotados por valor único (per capita), por beneficiário, 
correto? 
 
PERGUNTA Nº 13: 
De acordo com a Cláusula 3.2 do Anexo II, “Os valores dos planos de saúde ofertados poderão ser 
corrigidos anualmente, obedecidos os critérios regulamentados pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar e os índices governamentais vigentes.” Considerando que a ANS regula apenas o reajuste 
dos planos individuais, podemos entender que os critérios de reajustes dos planos serão aqueles 
acordados entre a Administradora e suas operadoras parceiras, para planos coletivos por adesão, 
observado o critério de anualidade estipulado pela ANS, também para os planos coletivos, correto? 
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PERGUNTA Nº 14: 
De acordo com a Cláusula 8.2 do Anexo II, “Em caso de inadimplemento total ou parcial das 
responsabilidades assumidas, ou da paralisação das atividades constantes deste Acordo e seus termos 
aditivos, será o mesmo rescindido de pleno direito, independentemente de aviso judicial ou extrajudicial. A 
rescisão prevista nesta cláusula, pela Lei nº 8.666/93, é obrigatório que o órgão faça a abertura de 
processo administrativo específico ou indicação no próprio processo de credenciamento, notificando a 
credenciada quanto ao descumprimento do contrato, para que a empresa possa apresentar suas 
justificativas ou resoluções das pendências, e caso não sejam suficientes para sanar os problemas, então, 
poderá esse Conselho rescindir o contrato, porém, deve notificar a empresa credenciada sobre esta 
decisão. Desta forma, as condições para rescisão dos contratos/acordos/convênios públicos não podem 
afrontar a lei. Assim, podemos entender que essa Comissão irá alterar a Cláusula 8.2 do Anexo II, para 
prever o direito do contraditório assistido às empresas privadas que prestam serviços aos órgãos 
públicos? 
 
PERGUNTA Nº 15: 
O CRMV/MA informará à Administradora credenciada, mensalmente, listagem dos profissionais que 
tiveram os seus registros cancelados e a penalização aplicada aos profissionais por decisão transitada em 
julgado, a menos de 5 anos? 
 
PERGUNTA Nº 16: 
Qual o prazo estimado que o CRMV/MA terá para analisar os documentos e proposta apresentados pelas 
Administradoras participantes do credenciamento? 
 
PERGUNTA Nº 17: 
As coberturas dos planos odontológicos serão as previstas no rol de procedimentos instituído pela ANS, e, 
as regras de adesão serão aquelas estipuladas entre a Administradora e operadora, correto? 
 
PERGUNTA Nº 18: 
Considerando que a modalidade de plano será na forma de plano coletivo por adesão, poderá ser cobrada 
Taxa de Adesão do beneficiário, até o limite do valor da mensalidade de seu plano, correto? 
 
PERGUNTA Nº 19: 
Poderá ser estabelecido um cronograma inicial de implantação do Acordo de Cooperação para definição 
do início de divulgação dos planos, prazo para adesão inicial e primeira vigência, acordado com esse 
Conselho? 
 
PERGUNTA Nº 20: 
Poderá ser utilizada a assinatura eletrônica nos documentos emitidos pela Administradora interessada em 
participar do credenciamento? 
 
PERGUNTA Nº 21: 
Considerando que será de responsabilidade do profissional inscrito no CRMV/PB o pagamento da 
mensalidade e todos os custos relativos à contratação do plano por ele escolhido, podemos entender que 
será, única e exclusivamente, do Benefíciário a responsabilidade pelo pagamento dos custos assistenciais 
oriundos de utilizações indevidas, devidamente comprovadas, especialmente quando a utilização ocorrer 
após o cancelamento do plano, correto? 
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 Desde já agradecemos a atenção dispensada e aguardamos as respectivas respostas. 
 

Cordialmente, 
 

 

 

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A 


