
TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
MATÃO E A EMPRESA MATÃO CLÍNICAS E 
AMHMA SAÚDE LTDA 

 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de 2015, nesta cidade de Matão, Estado de 

São Paulo, compareceram as partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado a 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO  com sede nesta cidade de Matão-SP, à Avenida Padre 
Nelson, nº 859, inscrita no CNPJ. sob nº 64.925.092/0001-01,  neste  ato  legalmente 
representada pelo Presidente SR. SANDRO APARECIDO BELLINTANI TRENCH , brasileiro, 
casado, portador  do   RG nº  14.454.872 SSP/SP e CPF nº 032.029.808-66, daqui   por   diante   
denominada   simplesmente "CONTRATANTE"  e, de outro lado a empresa MATÃO CLÍNICAS & 
AMHMA SAÚDE LTDA , estabelecida  na  cidade  de  Matão, à Avenida Saldanha da Gama, no. 
447 – Centro, inscrita no CNPJ. nº 50.432.863/0001-06, com registro na Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS sob o nº 41649-5, neste ato representada legalmente pelos diretores 
Dr. JORGE ABRAHÃO KFOURI NETO portador do RG nº 12.969.431SSP/SP, do CPF nº 
680.530.709-06 e CRM 64.615 e Dr. PAULO HENRIQUE PIERONI BARBIERI , portador do RG 
nº 7.513.094 SSP/SP, do CPF nº 005.738.038-46 e CRM 40.140, daqui por diante denominada  
simplesmente "CONTRATADA",   na  presença  de  duas  testemunhas no  final qualificadas e 
assinadas, resolvem  as  partes  de comum acordo, PRORROGAR o contrato que mutuamente 
outorgam e aceitam, a saber: 
 

Cláusula 1ª)  - Fica, segundo este termo, prorrogado a contratação de empresa 
especializada para a prestação de assistência médica para a prestação/cobertura de serviços 
médicos-hospitalares na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, exames 
laboratoriais e demais serviços de apoio e diagnóstico aos servidores da Câmara Municipal de 
Matão (beneficiários principais e dependentes legais), com cobertura mínima estabelecida pela 
Lei Federal nº 9.656/98 e alterações e rol de procedimentos da ANS e suas atualizações, 
conforme as especificações elencadas no Anexo I do Edital - Termo de Referência. O plano 
contratado é denominado comercialmente de Plano Ideal Master , com Registro na Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS sob o nº 464.786/11-8. 

 
Cláusula 2ª)  O presente termo de prorrogação terá vigência no período compreendido 

entre 01/11/2015 a 31/10/2016, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, II da Lei 
8666/93, se for de interesse das partes.  
 

Cláusula 3ª) - A Câmara Municipal de Matão possui atualmente 101 inclusões, sendo: 
43 (quarenta e três) beneficiários principais, 50 (cinquenta) dependentes legais e 08 (oito) 
agregados, e será pago à importância mensal, por faixa etária, conforme segue: 

 
VALOR POR FAIXA ETÁRIA  

FAIXA ETÁRIA  VALOR POR FAIXA  
ETÁRIA 

Nº BENEFICIÁRIOS 
PRINCIPAIS/ 

DEPENDENTES LEGAIS E 
AGREGADOS 

00 - 18 ANOS  R$ 80,21 22 

19 - 23 ANOS R$ 90,63 07 

24 - 28 ANOS R$ 99,71 06 

29 - 33 ANOS R$ 114,66 14 

34 - 38 ANOS R$ 134,16 11 

39 - 43 ANOS R$ 147,57 10 

44 - 48 ANOS R$ 199,21 10 

49 - 53 ANOS R$ 254,99 03 

54 - 58 ANOS R$ 318,74 02 

59 ACIMA R$ 446,23 16 



Parágrafo 1º -  A CONTRATANTE  pagará a CONTRATADA  à importância mensal 
estimada de R$ 14.518,38 (quatorze mil quinhentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), 
referente aos beneficiários principais e dependentes legais, perfazendo o valor global estimado do 
contrato de R$ 174.220,56 (cento e setenta e quatro mil duzentos e vinte reais e cinquenta e seis 
centavos) 

 
Parágrafo 2º -  No caso dos agregados será pago à importância mensal estimada de R$ 

3.569,84 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) perfazendo o 
valor global estimado do contrato de R$ 42.838.08 (quarenta e dois mil oitocentos e trinta e oito 
reais e oito centavos), o qual será totalmente custeado pelos titulares (desconto em folha de 
pagamento devidamente autorizado).  

 
Parágrafo 3º -  Os valores especificados acima poderão sofrer variação dependendo da 

inclusão e exclusão de dependentes e agregados.  
 
Cláusula 4ª) -  Com a aplicação do reajuste legal (Índice IPC - Saúde de 9,5%), os 

valores das coparticipações passarão a ser:   
 

� Consultas Médicas em todas as especialidades, em co nsultórios ou  clinicas :  
Coparticipação de R$ 23,35 (vinte e três reais e trinta e cinco centavos), a partir da 1ª 
consulta por ano contratual. 
 

� Consultas de Urgência (Hospital de Matão) e Sessões  Multidisciplinares : 
Coparticipação de R$ 23,35 (vinte e três reais e trinta e cinco centavos), a partir da 1ª 
consulta, bem como nas sessões, por ano contratual. 

 
� Fisioterapia : Coparticipação de R$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) a partir 

da primeira terapia, por ano contratual. 
 

� Atendimentos Ambulatoriais : Coparticipação de R$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro 
centavos), a partir do primeiro atendimento, por ano contratual. 
 

� Internações:  Coparticipação de R$ 70,05 (setenta reais e cinco centavos) a partir do 
primeiro atendimento, por ano contratual. 
 

� Exames:  As Coparticipações em exames obedecerão aos seguintes critérios de acordo 
com a Tabela da Associação Médica Brasileira – AMB versão 1992 a partir do primeiro 
exame, por ano contratual. 
 
 

GRUPO Descrição do Exame VALOR 
I Exames laboratoriais até 100 CHs , Rx Simples (crânio e 

face,Esqueleto torácico, bacia e membros superiores e inferiores e 
órgãos internos do tórax) e Eletrocardiograma. 

R$ 3,50 

 
 
II 

Exames laboratoriais acima 101 CHs, Eletroencefalograma, 
Endoscopia diagnóstica, Densitometria Óssea, Mamografia, Exames 
Ultra-sonográficos (exceto transvaginal e com dopller), exames 
radiológicos (aparelho digestivo, geniturinário e demais que não se 
encaixem nos Grupos I e III), exames de anatomia patológica e 
Citopatologia, exames de Otorrinolaringologia, demais exames não 
relacionados nos Grupos I e III. 

R$ 11,67 

 
III 

Exames Ultra-sonográficos transvaginal e com dopller, Endoscopia 
Peroral (Faringe, Traquéia e Brônquio), Neuro-radiologia, 
Angiografias, Radiologia Intervencionista, Tomografia 
Computadorizada, Exames Oftalmológicos, Teste Ergométrico, 
Colonoscopia, Holter, Ecocardiograma, Mapa, Exames 
Electrecefalografia e Neurofisiologia Clinica (exceto EEG – Item II), 
Litotripsia, Cintilografias, Hemodinâmica (Cateterismo, etc) e 
Ressonância Magnética. 

R$ 35,02 

  



 
Cláusula 5ª)  - Os encargos financeiros decorrentes do presente termo de prorrogação, 

serão atendidos pelas dotações próprias dos orçamentos correspondentes, classificadas   e   
codificadas sob   nº 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, desta 
Edilidade. 
 

Cláusula 6ª)  - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04, DE 19 DE SETEMBRO DE 2013 - CONT RATO ORIGINAL Nº 
12/2013. 
 
 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente 2º 
TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL , perante as testemunhas abaixo. 
 
 
 

Matão, aos 28 de outubro de 2015. 
 
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO  
SANDRO AP. BELLINTANI TRENCH 

PRESIDENTE  
      CONTRATANTE 

 

MATÃO CLÍNICAS & AMHMA SAÚDE  
Dr. JORGE ABRAHÃO KFOURI NETO 

Dr. PAULO HENRIQUE PIERONI BARBIERI  
CONTRATADA 

  
  

  
 
 

ANDRÉA BORELA SILVA CALDEIRA   CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA  
RG nº 18.986.265-8 SSP/SP  RG nº 18.334.064-4 SSP/SP 

   
 
 
 
 
VISTO E APROVADO: PROCURADORA JURÍDICA DA CÂMARA MU NICIPAL DE MATÃO 


