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PREGÃO PRESENCIAL Nº 02 DE 27 DE OUTUBRO DE 2017 
 
 

 
A Câmara Municipal de Matão torna público, para ciência dos interessados, que por 

intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 63 de 12 de outubro de 2017, 
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. O recebimento e abertura dos 
envelopes Proposta e Habilitação ocorrerão no dia 27/11/2017, às 09h e às 09h15 min. 
respectivamente (horário de Brasília), no Plenário da Camara Municipal, localizado na Avenida 
Padre Nelson Antonio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de São Paulo. 

 
A presente licitação, cujo tipo é o MENOR PREÇO GLOBAL, será integralmente 

conduzida pelo pregoeiro, assessorado por sua equipe de apoio, e será regida nos termos da Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 
123/2006 e Decreto Municipal nº 4.274, de 08 de dezembro de 2005. 

 
I – DO OBJETO 
 
O objeto da presente licitação é 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, e conforme as especificações constantes no 
anexo I 

 
II – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL. 
 
O Edital poderá ser consultado e retirado por qualquer interessado na Avenida Padre 

Nelson Antonio Romão, nº 859, Centro, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, durante o 
expediente normal do órgão licitante, das 08h às 17h ou solicitado pela internet no endereço 
eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br. 

 
O aviso do Edital será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no Jornal 

Oficial de Matão – ‘Jornal do Comércio’ e no endereço eletrônico www.camaramatao.sp.gov.br. 
 
III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
Poderão participar deste certame empresas operadoras de planos de assistência 

médica que tiverem registro atualizado na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar e no 
CRM – Conselho Regional de Medicina e atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constantes deste Edital e seus anexos. 

 
As empresas que desejarem participar do pregão deverão entregar à Comissão de 

Pregão dois envelopes opacos e fechados indicando, respectivamente: Envelope 01- Proposta e, 
Envelope 02- Habilitação. 

 
NÃO SERÃO RECEBIDOS ENVELOPES APÓS AS 09H DO DIA 27/11/2017, SOB 

QUALQUER ARGUMENTO. 
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Não poderão participar as interessadas que: 1. empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
3. aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Câmara Municipal de Matão, nos termos do inciso III do art 87 da Lei 8666/93 e suas alterações 
posteriores e art 7º da Lei 10.520/2002 ; 4. aquelas das quais participe servidor público municipal 
de Matão; 5. consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 6. Se 
enquadrem nas hipóteses previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993;  

 
 
IV – CREDENCIAMENTO 
 
O credenciamento será realizado antes do início de abertura dos envelopes 

PROPOSTA e HABILITAÇÃO e os documentos pertinentes devem estar FORA dos envelopes.  
 
Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado), apresentar instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou 
tratando-se de sociedade simples apresentar o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
b) Tratando-se de Procurador, apresentar instrumento público de procuração ou 

instrumento particular, (com firma reconhecida) do qual constem poderes específicos para formular 
ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, além dos documentos exigidos no item a, 
(conforme modelo Anexo II);  

 
c) Tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou Cooperativa, declaração 

de que está enquadrada nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, para usufruir a 
preferência preconizada na referida Lei; (conforme modelo Anexo IV); 

 
d) Apresentar Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e 

inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo III deste Edital; 

 
O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 

presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação 
defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar 
a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, os 
valores apresentados na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das 
propostas e apuração do menor preço. 

 
Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 

credenciamentos de eventuais licitantes retardatários  
 
Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, onde o 

mesmo somente poderá representar uma empresa participante.   
 
V - DA PROPOSTA (Envelope nº 01) (modelo Anexo VI) 
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O envelope nº 01 deverá conter a proposta datilografada ou digitada, em uma única 
via, devendo ser clara, sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, rubricada em todas as 
folhas e no final, assinada pelo proponente.  

 
A proposta deverá ser acompanhada das seguintes informações: 
 
a) descrição do objeto, em conformidade com o anexo I do presente Edital.. 

 
b) Apresentação de preço por faixa etária, expresso em REAL, meio mecânico ou 

digital, em algarismos e por extenso, correspondentes ao valor mensal e global (12) meses, 
incluído todos os encargos e custos, bem como percentual de aumento por faixa etária, conforme 
Resolução Normativa 63/2003 - ANS. 

 
c) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 
 
d) nome da empresa, carimbo do CNPJ e assinatura do proponente ou representante 

legal; 
 
e) no anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto: 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro. 
ENVELOPE Nº 01 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 
PROPOSTA 

  
 
Serão desclassificadas as propostas que forem entregues em envelopes abertos, 

transparentes, que fizerem qualquer referência a conceder descontos, ou oferecimento de outras 
vantagens em relação aos demais proponentes; 
 

A apresentação da proposta implica na aceitação, pela proponente, de todas as 
condições do presente certame; 
 

Não serão permitidas as propostas enviadas por fax ou e-mail, por descaracterizarem 
o sigilo exigido pela Lei de Licitações (8.666/93 e alterações). 
 

A Câmara Municipal de Matão não se responsabilizará por envelopes enviados por 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou Empresas de Ônibus ou qualquer outro meio, caso 
chegarem atrasadas ou violadas. 

 
VI – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA - O Envelope n° 02 (dois) 
 
O ENVELOPE N° 02 (dois) - DOCUMENTOS deverá conter: 
 
I Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de 
atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, no qual se indique que a empresa já prestou os serviços;  
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II - Carta em que o proponente solicita a participação no presente Pregão e faz 
declaração explícita de que:  

 
a- Na empresa não possui empregados menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz e nem menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. (art. 
7, inciso XXXIII da Constituição Federal); 

 
b- A empresa observa as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, conforme 

estabelecido no Parágrafo único do art. 117 da Constituição do Estado de São Paulo;  
 
III – Registro de funcionamento, emitido pela ANS – Agência Nacional de Saúde 

Suplementar;  
 
IV- Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ficando dispensado 
quando apresentado no credenciamento; 

 
V - Cartão C.N.P.J; 
 
VI - Cópia autenticada, ou impressa de 'sites' oficiais, da Certidão Negativa de Débitos 

Previdenciários (CND), em vigência (Constituição Federal, artigo 195, § 3°); 
 
VII – Cópia autenticada, ou impressa de 'sites' oficiais, da Certidão de Regularidade 

Fiscal (CRF), relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, em vigência (Lei 
8.666/93 e alterações); 

 
VIII - Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, em vigência.   
 
IX – Prova de Regularidade de tributos mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal 

de Finanças; 
 

X - Cópia autenticada, ou impressa de sites oficiais da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; 

XI - Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

Não serão aceitos nenhum tipo de protocolo referente às certidões elencadas nos itens  
VI, VII, VIII, IX, X e XI; e serão aceitas como prova de regularidade certidões positivas, com efeito, 
de negativas. 

 
As microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007:  deverão apresentar 
os documentos dos itens VI, VII, VIII, IX, X e XI mesmo que estes apresentem alguma restrição – 
certidão positiva. (Lei Complementar nº 123/06, art. 43; ); 
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Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for o caso:  
 
Estar em plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes;  
 
Na hipótese de não constar prazo de validade, a Câmara Municipal de Matão aceitará 

como válidos os documentos expedidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data 
fixada para a apresentação dos envelopes;  

 
Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  

 
O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet 

nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este 
meio eletrônico. 

 
Os documentos solicitados serão retidos e farão parte integrante do processo 

administrativo. 
 

No anverso deste envelope deverá constar o seguinte texto: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO 
Avenida Padre Nelson Antonio Romão, 859 - Centro. 
ENVELOPE Nº 02 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 
HABILITAÇÃO 
 

Os documentos necessários à habilitação deverão ser entregues no original ou por 
qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por Cartório competente ou mediante 
publicação em órgão de Imprensa Oficial, devendo, preferencialmente, ser relacionados, 
separados e colacionados na ordem estabelecida neste Edital.  

As empresas ainda poderão trazer os documentos originais, bem como suas 
cópias para serem autenticados por servidor da Câmara Municipal de Matão.  

 
VII - DO JULGAMENTO 
 
PARTE A – DO CREDENCIAMENTO 
 
Serão consideradas credenciadas para participação das fases de proposta e 

habilitação as empresas que apresentarem a declaração exigida na letra ‘d’, no item IV. 
 
Poderão participar das rodadas de lances da fase de proposta as empresas cujo 

representante esteja presente e apresente os documentos elencados nas letras ‘a’ e ‘b’, no item IV. 
 
Serão credenciadas para usufruírem os privilégios concedidos as microempresas, 

empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 
34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, da LC 123/2006, as empresas que apresentarem a 
declaração exigida na letra ‘c’, no item IV. 
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PARTE B – DA PROPOSTA (envelope 01) 
 
Serão abertos os envelopes das propostas, e verificados se as mesmas atendem as 

exigências do item V do presente Edital. Nesta fase serão desclassificadas as empresas cujas 
propostas se encontram em desacordo.  

 
As propostas habilitadas serão classificadas em ordem crescente de valores.  
 
O JULGAMENTO SERÁ FEITO PELO CRITÉRIO DE MENOR PREÇO GLOBAL, 

OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PARÂMETROS MÍNIMOS DE QUALIDADE 
DEFINIDOS NESTE EDITAL.  

 
As propostas que contenham valores até 10% (dez por cento) superiores a menor 

serão habilitadas para a fase de rodada de lances.  
 
As microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que preencham as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, credenciadas na 
fase anterior, terão suas propostas habilitadas desde que os valores sejam iguais ou até 5% (cinco 
por cento) superiores a menor proposta de empresa não enquadrada. 
 

Não havendo, pelo menos 3 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as 
3 (três) melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas empatadas. 

 
Se os preços ofertados por duas ou mais licitantes forem idênticos, a ordem para 

oferta de lances será decidida por sorteio, facultando-se à licitante vencedora do sorteio escolher 
sua posição em relação às demais proponentes empatadas. 

 
As propostas das microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que 

preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, 
credenciadas, serão consideradas empatadas quando o valor for igual ou superior a 5% (cinco por 
cento) das demais propostas. E no caso permanecer o empate, será realizado sorteio entre as 
mesmas. 

 
Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes ofertar 

lance verbal, caberá ao Pregoeiro, analisando as limitações do mercado e outros aspectos 
pertinentes, decidir entre considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este 
Pregão ou prosseguir com o certame, desde que os preços estejam de conformidade com os 
praticados no mercado. 

 
 Iniciando a rodada de lances, o pregoeiro convidará cada empresa, na ordem 

decrescente dos preços ofertados, para formularem sucessivos lances verbais, de valores distintos 
e decrescentes.  

 
Só serão aceitos lances menores que o menor preço já ofertado. 
 
A licitante que não apresentar lance verbal quando convidada pelo Pregoeiro fica 

excluída das rodadas posteriores de oferta de lance, valendo o último lance registrado, para efeito 
de classificação de sua proposta ao final da etapa competitiva. 

 
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que 

descumprir sua proposta às penalidades constantes no item IX deste Edital. 
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Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 

ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 
 
O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira 

classificada, decidindo motivadamente a respeito e poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor. 

 
O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de 

compatibilidade com os preços praticados pelo mercado coerentes com o fornecimento do objeto 
ora licitado. 

 
Sendo aceitáveis as ofertas, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 

da licitante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada na própria sessão. 
 
PARTE C – DA HABILITAÇÃO (envelope 02) 
 
Será aberto o envelope nº 02 apenas da empresa cuja proposta for aceita após a fase 

de lances.  
 
Os participantes irão rubricar todos os envelopes lacrados, bem como todos os 

documentos apresentados, juntamente com os membros da Comissão de Pregão. 
 
Todos os documentos exigidos pelo item VI deverão ser apresentados nos envelopes, 

sob pena de desclassificação. 
 
Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de 

habilitação alguma restrição (Certidão Positiva) na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame (adjudicação), para regularização da referida 
documentação. 
 

Em caso da não regularização da documentação dentro do prazo previsto implicará na 
inabilitação da empresa e serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória. 

 
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste certame. 
 
Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências 

habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, o pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até 
apurar a melhor proposta válida.  

 
Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de 
apoio e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) presente(s). 

 
Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada em razão de fatos 

supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 
 
VIII – DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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As impugnações e recursos deverão ser formulados nos prazos e na forma dispostos 

na lei. 
 
Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o Ato Convocatório do Pregão.  
 
Eventual impugnação contra este Edital deverá ser dirigida a Comissão de Licitação 

da Câmara Municipal de Matão. 
 
Admite-se impugnação por intermédio de “fac-simile” (16) 3383 1049 ou e-mail 

eliascpj@camaramatao.sp.gov.br, ficando a validade do procedimento condicionada à 
protocolização do original, nos respectivos setores no prazo de 48 horas.  

 
Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO 

ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar 
imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer. 

 
Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer 

etapa/fase/procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e 
motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando 
memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência. 

 
As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões 

em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE. 
 
Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo para tanto, o 

PREGOEIRO examinará o recurso em 24 horas, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente fundamentado, à autoridade competente para decisão. 

 
Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço e horários previstos neste EDITAL. 
 
O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão importará na 

decadência do direito de recurso, 
 
IX – DA RESCISÃO E SANÇÃO 
 
O não cumprimento pela “CONTRATADA”, de quaisquer das obrigações assumidas 

com este instrumento particular de contrato, salvo motivo de força maior ou casos fortuitos, 
devidamente caracterizados e aceitos pelo “CONTRATANTE”, acarretará a rescisão imediata e 
unilateral do mesmo, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extra judicial, além 
da multa prevista nos Artigo 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei 9.854/99. 

 
A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 

presente edital ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10520/02, bem como aos 
arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 
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De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 
defesa, ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em 
que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 

 
Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 

descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 

 
X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da presente Licitação serão atendidas pelas dotações 

próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, classificadas e codificadas sob nº 
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - ficha 14.1, sendo oneradas dotações dos orçamentos 
vindouros, de acordo com a duração do contrato e eventuais prorrogações.  

 
XI – DOS PRAZOS  
 
O início da execução do contrato se dará imediatamente a partir da assinatura do 

contrato. 
 
O objeto desta licitação deverá ter início em até 10 (dez) dias a partir da assinatura do 

contrato e terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato, podendo 
ser prorrogado em conformidade com o art. 57, II da Lei 8666/93. 

 
 A CONTRATADA poderá propor oposição à prorrogação, desde que o faça mediante 

documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até 120 (cento e vinte) dias antes do 
vencimento deste Contrato, ou de cada uma das prorrogações.  

 
A não prorrogação do contrato por conveniência da CONTRATANTE não gerará à 

CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 
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XII - DO CONTRATO 
  
Para assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá comprovar que sua rede 

credenciada/referenciada possui estabelecimentos que apresentam condições de atender de 
imediato as necessidades elencadas neste Edital.  

 
O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o 

documento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da notificação. 
 
Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento 
equivalente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente. 

 
XIII – DO PAGAMENTO 
 
O preço objeto da  contratação  será  pago  mediante parcelas mensais e sucessivas, 

sendo efetuada uma única fatura mensal no último dia do  mês,  onde será devidamente atestada a 
perfeita execução dos serviços referentes ao período, pelo Departamento Competente, ocorrendo  
o  respectivo pagamento  até  décimo  dia  do   mês   imediatamente   subseqüente   ao 
faturamento (alínea a, XIV, artigo 40 Lei 8.666/93);  

Entre a data do faturamento e a data do  efetivo  pagamento, desde que dentro dos 
prazos citados no presente edital, não haverá compensações  financeiras,  ou  seja,  o  valor  do 
faturamento   permanecerá   fixo   até   o   seu    pagamento. Ultrapassando o prazo limite  do  
pagamento  a  Câmara  estará sujeita ao pagamento do percentual equivalente à  variação  do 
INPC/IBGE (pró-rata), registrada no período compreendido entre a data do vencimento  e  o  
efetivo  pagamento; 

Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada à empresa adjudicatária a devida correção, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 

 
XIV. DO REAJUSTE E DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
Reajuste Financeiro:  
 
Os preços somente poderão ser reajustados financeiramente, observado o período 

mínimo de 12 (doze) meses, sendo o primeiro período contado do primeiro dia de vigência da 
prestação de serviços, e os subseqüentes da data do reajuste imediatamente anterior;  

 
O Índice financeiro a ser aplicado é o IPC – SAÚDE da FIPE – Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas ou outro que vier a substituí-lo.  
 

Reajuste Técnico:  
 
O Índice de Sinistralidade, para efeito da revisão positiva da contraprestação 

pecuniária, será sempre o resultado da divisão total dos sinistros por data de atendimento pelo 
total de contraprestação pecuniária líquida cobrada durante o período de apuração. Se o IS se 
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situar acima de 0,70 (setenta centésimos) ou 70% (setenta por cento), a contraprestação 
pecuniária será reajustada, conforme a seguinte fórmula:  
 
IS = ΣSa / ΣPp  
IR = IS / 0,70  
 
Legenda :  
IR = Índice de Reajuste.  
IS = Índice de Sinistralidade.  
0,70 = Índice Máximo de Sinistralidade.  
Sa = Sinistros apurados pela contratada no período analisado. 

Pp = contraprestação pecuniária líquida paga à contratada no período analisado.  

Sempre que o IR for maior que 01 (um), os prêmios poderão ser reajustados pelo 
índice apurado, desde que formalmente solicitado pela Contratada.  

 
As apurações serão feitas mensalmente, sendo que a primeira apuração se dará a 

partir do 1º mês de vigência do contrato, estabelecendo índices totais mensais e consolidações 
acumuladas para efeito de acompanhamento, tendo por base a somatória de Sa e Pp, do período 
compreendido entre o último mês que serviu de base para o último reajuste aplicado e o mês da 
efetiva análise, desde que esse período seja limitado a 12 (doze) meses.  

 
Qualquer variação positiva na contraprestação pecuniária, seja reajuste financeiro ou 

técnico, deverá respeitar a periodicidade mínima de 12 (doze) meses, contados do mês de início 
da prestação dos serviços ou data do último reajuste, nos termos da Resolução Normativa RN Nº 
195, de 14 de julho de 2009 e suas respectivas alterações ou outra nova que vier a substituí-la. 

Os reajustes efetuados serão comunicados à Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), conforme determinado pela legislação em vigor. 

 
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, sem a 
necessidade de aditamento, desde que justificado o interesse público. 

 
XV. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa a presente licitação. 
 
A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
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O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 
formais observados na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e 
não comprometam a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

É facultada à Comissão de Pregão, em qualquer fase, a promoção de diligências para 
esclarecer e complementar a instauração de processo, exceto aquelas de ordem comercial que 
deveriam constar originalmente da Proposta. 

Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às 
orientações contidas no presente pregão, poderão ser solicitados por escrito ao pregoeiro ou 
através do telefone (16) 3383 1056, fax (16) 3383 1049 ou e-mail: 
eliascpj@camaramatao.sp.gov.br, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:30h às 17h. 
 

Integram este Edital os seguintes Anexos: 
 
I – Termo de Referência – Descrição Objeto 
 
II – Modelo de Termo de Credenciamento; 
 
III – Modelo de Declaração de Habilitação; 
 
IV – Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Cooperativa 
 
V - Minuta de Contrato 
 
VI – Modelo Proposta 
 

Matão, aos 08 de novembro de 2017. 
 

 
 
 

VALTER LUIZ TREVIZANELI 
Presidente 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
O objeto da presente licitação é 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, com co-participação, 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.  

 
CLÁUSULA I - ATRIBUTOS DO CONTRATO  

1. TIPO DE CONTRATAÇÃO: 
 

O presente contrato tem por objetivo a prestação continuada de serviços de 
assistência médico-hospitalar, conforme previsto no inciso I, art. 1º da Lei 9.656/98, 
abrangendo a cobertura descrita na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, CID 10, as especialidades 
definidas pelo Conselho Federal de Medicina, bem como no Rol de Procedimentos Médicos 
editados pela ANS, vigente à época do evento, aos Beneficiários regularmente inscritos, na 
forma e condições deste instrumento. 

 
A Câmara Municipal de Matão, perfaz atualmente 26 (vinte e seis) beneficiários 

principais/Tilulares, 36 (trinta e seis) dependentes legais e 04 (quatro) agregados, conforme 
especificados na tabela abaixo: 

Faixa Etária Total  
Beneficiários Principais 

Dependentes Legais 
Agregados 

00 - 18 ANOS 18 

19 - 23 ANOS 04 

24 - 28 ANOS 03 

29 - 33 ANOS 05 

34 - 38 ANOS 12 

39 - 43 ANOS 02 

44 - 48 ANOS 05 

49 - 53 ANOS 04 

54 - 58 ANOS 01 

59 ACIMA 12 

TOTAL 66 

 
O referido número poderá sofrer alterações até o início de vigência do contrato e 

ou durante a vigência do contrato, em decorrência da dinâmica do quadro de servidores em 
razão de exoneração, admissões, nascimento, exclusão e inclusão de agregados, etc.  
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2. SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL DO PLANO DE SAÚDE;  
 

A segmentação assistencial assegurada por este contrato é a definida como Ambulatorial + 
Hospitalar com Obstetrícia, que seguirá as exigências dos normativos da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar/ANS, bem como o Rol de Procedimentos e suas atualizações. 

 
3. ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE:  

 
Nos termos da legislação vigente, os serviços contratados poderão ser prestados na área 
de abrangência geográfica qualificada como grupo de municípios.  
 

4. ÁREA DE ATUAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE: 
 
A área de atuação compreende o município de Matão, localizado no Estado de São Paulo. 
 

5. PADRÃO DE ACOMODAÇÃO EM INTERNAÇÃO  
 

As internações hospitalares ocorrerão em apartamento simples, privativo, com 
acompanhante. 

CLÁUSULA II - CONDIÇÕES DE ADMISSÃO.   

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO.   

1. Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da 
atenção prestada à população delimitada e vinculada à CONTRATANTE por relação 
empregatícia ou estatutária (aposentadoria). (Resolução nº 04/2001, de 16 de outubro de 
2001). 

 

2. Podem ser inscritos no plano como Beneficiários Titulares as pessoas que comprovem o(s) 
seguinte(s) vínculo(s) com a CONTRATANTE: 
2.1. Beneficiários Titulares 

3. aqueles vinculados à CONTRATANTE por relação empregatícia ou estatutária (aposentadoria). 
(Resolução nº 04/2001, de 16 de outubro de 2001).  

 

4. Podem ser inscritos pelo Titular como Beneficiários Dependentes, a qualquer tempo, mediante 
a comprovação das qualidades abaixo indicadas:  
4.1. O cônjuge; 
4.2. O companheiro, havendo união estável na forma da lei, sem eventual concorrência com o 

cônjuge salvo por decisão judicial. 
4.3. Os filhos e enteados, ambos com até 21 anos incompletos ou, se estudantes universitários, 

até 24 anos incompletos; mediante comprovação. 
4.4. Os tutelados e os menores sob guarda; 

 

5. A adesão do grupo familiar dependerá da participação do Titular no plano privado de 
assistência à saúde. 
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6. O recém-nascido, filho natural ou adotivo de beneficiário, terá assegurada inscrição como 
Dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência e sendo vedada qualquer 
alegação de doença ou lesão pré-existente, ou aplicação de cobertura parcial temporária ou 
agravo, desde que inscrito no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção. 

 

7. Em caso de inscrição de filho adotivo menor de 12 (doze) anos, serão aproveitados os 
períodos de carência já cumpridos pelo Beneficiário Titular ou Dependente adotante. 

 
8.  A cobertura será automática e sem carência, a todos os beneficiários indicados pelo 

CONTRATANTE, tanto os atuais como aqueles que vierem a adquirir o direito, em qualquer 
época da vigência do contrato, respeitados os prazos de inscrição dispostos em legislação 
específica. Aos demais usuários, dependentes e agregados, que não forem vinculados a este 
contrato em até 30 (trinta) dias de sua celebração ou de sua vinculação à pessoa jurídica, 
cumprirá as carências constantes na cláusula VI (período de carência) item 2, exceto os casos 
previstos na clausula II, item 5, 6, bem como o cônjuge, desde que ingresse no contrato em até 
30 (trinta) dias da celebração do casamento. 

 

9. As exclusões de Usuários deverão ser comunicadas pela CONTRATANTE, por escrito, até o 
dia 30 de cada mês, acompanhadas da devolução das respectivas carteiras de identificação, 
garantido o atendimento para  esses usuários até o dia 30 do mesmo mês. 

 
DO AGREGADO 

1. Fica reservado aos beneficiários principais o direito de incluir como agregado no plano de saúde, 
o pai, mãe, sogro e sogra.  

2. Os agregados em questão estão sujeitos às cláusulas constantes no Edital, Minuta e anexos, 
mas o valor correspondente ao custo mensal será totalmente custeado pelo beneficiário 
principal. 

3. O pagamento será descontado em folha de pagamento mediante autorização do titular e 
repassado  pela contratante a Contratada. 

4. A Contratada deverá emitir em nome da Contratante duas notas fiscais, uma contendo os 
valores devidos pelos agregados e outra os valores referentes aos demais usuários.  

CLÁUSULA III - COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS. 

1. Respeitados os prazos de carência, as exclusões e as coberturas estabelecidas nestas 
Condições Gerais, o BENEFICIÁRIO terá cobertura para as despesas ambulatoriais, 
hospitalares, exames complementares e serviços auxiliares listados pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS, através do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à 
época do evento, relacionados às doenças listadas na Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde (CID 
10). 
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2. A participação de profissional médico anestesiologista nos procedimentos listados no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento terá cobertura assistencial 
obrigatória, caso haja indicação clínica. 

 

3. Está garantida, ainda, a cobertura para os procedimentos listados no Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde, relacionados ou não com a saúde ocupacional e acidentes de trabalho. 

 

4. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais priorizará o atendimento 
ambulatorial e em consultórios, utilizando-se a internação psiquiátrica apenas como último 
recurso terapêutico e de acordo com indicação do médico assistente. 

 

5. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais codificados 
na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde/10º 
Revisão - CID - 10, inclusive aqueles necessários ao atendimento das lesões auto-infligidas, 
estão obrigatoriamente cobertos. 

 

6. O atendimento, dentro da segmentação e da área de abrangência estabelecida no contrato, 
está assegurado independentemente do local de origem do evento. 

 

7. COBERTURAS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE REFERENCIADA PELA 
CONTRATADA: 

 

7.1. Ao BENEFICIÁRIO serão asseguradas as coberturas com despesas decorrentes de 
cirurgias ambulatoriais que não necessitem de internação hospitalar, consultas médicas, 
exames clínicos e laboratoriais, bem como terapias, conforme relacionado a seguir: 
 

7.2. Consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, inclusive 
obstétricas para pré-natal, aptas a atender as especialidades reconhecidas pelo Conselho 
Federal de Medicina - CFM; 

 
7.3. Procedimentos de reeducação e reabilitação física em número ilimitado de sessões por 

ano, que poderão ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, conforme 
indicação do médico assistente; 

 
7.4. Consultas e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, 

de acordo com o número de sessões estabelecido no Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde vigente à época do evento, conforme indicação do médico assistente. 

 
 

7.5. Psicoterapia de acordo com o número de sessões estabelecido no Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde vigente à época do evento, conforme Diretrizes de Utilização, que 
poderão ser realizados tanto por psicólogo como por médico devidamente habilitados; 
 

7.6. Atendimentos nos casos de planejamento familiar, incluindo: 
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- atividades educacionais; 

- consultas de aconselhamento para planejamento familiar; 

- atendimento clínico; 

- sulfato de DEHIDROEPIANDROSTERONA (SDHEA); 

- implante de dispositivo intra-uterino (diu) hormonal incluindo o dispositivo. 

7.7. Os seguintes procedimentos, considerados especiais: 
- Hemodiálise e diálise peritonial; 

- Quimioterapia oncológica ambulatorial; 

- Radioterapia; 

- procedimentos de hemodinâmica ambulatorial; 

- Hemoterapia ambulatorial; 

- Cirurgias oftalmológicas ambulatoriais. 

7.8. Medicamentos registrados/regularizados na ANVISA, utilizados nos procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos para a segmentação ambulatorial; 

 

8. COBERTURAS HOSPITALARES EM UNIDADES DA REDE REFERENCIADA PELA 
CONTRATADA: 
 
8.1. Ao BENEFICIÁRIO serão asseguradas as coberturas de despesas médico-hospitalares, 

sem limite de prazo, valor máximo e quantidade de internação, em unidades referenciadas 
aptas a atender as especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina - 
CFM, englobando os seguintes itens: 
 

8.2. Internações hospitalares clínicas e/ou cirúrgicas, bem como o acesso à acomodação em 
nível superior, sem ônus adicional, na indisponibilidade de leito hospitalar nos 
estabelecimentos próprios ou contratados pelo plano e internações em Centro de Terapia 
Intensiva ou similar; 

8.3. Despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem, exceto 
quando em caráter particular, e alimentação; 

8.4. Toda e quaisquer taxas, incluindo materiais utilizados, assim como a remoção do paciente, 
quando comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, em território 
brasileiro, dentro dos limites da abrangência geográfica prevista no contrato; 

8.5. Remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento 
hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em 
território brasileiro; 

8.6. O BENEFICIÁRIO terá direito à cobertura de despesas de diária(s) de 1 (um) 
acompanhante, no caso de paciente menor de 18 (dezoito) anos e com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos, bem como para aqueles portadores de necessidades 
especiais, conforme indicação do médico assistente, no local da internação, excetuado os 
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casos de CTI ou similar; 
8.7. Exames complementares indispensáveis ao controle da evolução da doença e à 

elucidação diagnóstica realizados durante o período de internação hospitalar; 
8.8. Fornecimento de medicamentos nacionais e nacionalizados, anestésicos, gases medicinais 

e transfusões, conforme prescrição do médico assistente ministrados durante o período 
de internação hospitalar; 

8.9. Atendimentos nos casos de planejamento familiar incluindo o seguinte procedimento: 
sulfato de DEHIDROEPIANDROSTERON A (SDHEA); 

 

8.10. Os seguintes procedimentos, considerados especiais, cuja necessidade esteja 
relacionada à continuidade da assistência prestada em nível de internação hospitalar: 

- Hemodiálise e diálise peritonial; 

- Quimioterapia oncológica ambulatorial; 

- Procedimentos radioterápicos ambulatorial e hospitalar; 

- Hemoterapia; 

- Nutrição enteral ou parenteral; 

- Procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica; 

- Embolizações e radiologia intervencionista; 

- Exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos; 

- Procedimentos de reeducação e reabilitação física; 

8.11. Cirurgia plástica reparadora quando efetuada para restauração de órgãos e 
funções conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento; 

 

8.12. Cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas 
necessárias para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de 
tratamento de câncer; 

 

8.13. Procedimentos buco-maxilo-faciais que necessitarem de internação hospitalar, 
realizada por profissional habilitado pelo seu Conselho de Classe, incluindo a cobertura de 
exames complementares solicitados pelo cirurgião-dentista assistente, habilitado pelo 
respectivo conselho de classe, desde que restritos à finalidade de natureza odontológica, 
e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, 
assistência de enfermagem e alimentação ministrados durante o período de internação 
hospitalar;  

 

8.14. Transplantes listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à 
época do evento, bem como as despesas com os procedimentos necessários à realização 
do transplante, incluindo, quando couber: despesas assistenciais com doadores vivos, 
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medicamentos utilizados durante a internação, acompanhamento clínico no pós-operatório 
imediato e tardio, exceto medicamentos de manutenção, despesas com captação, 
transporte e preservação dos órgãos na forma de ressarcimento ao Sistema Único de 
Saúde - SUS. Na hipótese de realização dos referidos transplantes, o associado deverá, 
obrigatoriamente, estar inscrito em uma das Centrais de Notificação, Captação e 
Distribuição de Órgãos - CNCDOs, sujeitando-se aos critérios de fila única de espera e de 
seleção; 

 

9. COBERTURA PARA SAÚDE MENTAL EM UNIDADES DA REDE CREDENCIADA PELA 
CONTRATADA: 

 

9.1. Ao BENEFICIÁRIO serão asseguradas as coberturas das despesas relativas à saúde 
mental correspondentes ao tratamento de todos os transtornos psiquiátricos codificados 
na CID-10. 

 

9.2. A cobertura hospitalar garantirá por ano de vigência do contrato: 
 

9.3. Custeio integral de pelo menos 30 (trinta) dias de internação; 
 

9.4. Nas internações psiquiátricas o custeio parcial excepcionalmente poderá ser fixado a partir 
do 31º (trigésimo primeiro) dia de internação, por ano de contrato, com co-participação do 
Beneficiário de 50 % (Cinqüenta por cento) observados os tetos estabelecidos nos 
normativos vigentes; 

 

9.5. Esse percentual de co-participação equivalerá ao máximo admitido por norma editada pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que estiver vigente à época da 
contratação do seguro. 

 

9.6. A cobertura do tratamento em regime de hospital-dia deverá se dar de acordo com as 
diretrizes estabelecidas nos normativos vigentes. 

 

10. COBERTURA OBSTÉTRICAS.  
 

10.1. Procedimentos relativos ao pré-natal e à assistência ao parto e puerpério; 
 

10.2. Cobertura de um acompanhante indicado pela mulher durante o trabalho de parto, 
e pós-parto imediato; 

 

10.3. Cobertura assistencial ao recém-nascido(a), filho(a) natural ou adotivo(a) do 
BENEFICIÁRIO, durante os 30 (trinta) primeiros dias após o parto sendo vedada qualquer 
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alegação de doenças ou lesões pré-existentes (DLP)  ou aplicação de cobertura parcial 
temporária  (CPT) ou Agravo. 

 

CLÁUSULA IV - EXCLUSÕES DE COBERTURA   

Em conformidade com o que prevê a Lei nº. 9656/98, as Resoluções e respeitando as 
coberturas mínimas obrigatórias previstas na Lei e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 
da ANS, estão excluídos de cobertura do Plano os eventos e despesas decorrentes de 
atendimentos, serviços ou procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde da ANS vigente à época do evento e os provenientes de: 

1. Tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 
2. Tratamento ilícito e antiético, assim definidos sob aspecto médico pelas autoridades 

competentes; 
3. Atendimento prestados antes do início da vigência contratual ou do cumprimentos dos 

prazos de carências ou prestados em desacordo com o estabelecido neste Edital.  
4. Fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar; 
5. Tratamento de inseminação artificial; 
6. Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, ou seja, sem registro 

vigente na ANVISA; 
7. Fornecimento de medicamentos prescritos durante a internação hospitalar cuja eficácia 

e/ou efetividade tenham sido reprovadas pela comissão de incorporação de tecnologias do 
Ministério da Saúde – CITEC; 

8. Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; 
9. Quaisquer atendimentos em casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando 

declarados pela autoridade competente; 
10. Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, órteses e próteses para o mesmo 

fim; 
11. Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; 
12. Tratamentos odontológicos, exceto cirurgias odontológicas buco-maxilo faciais  
13. Cirurgias plásticas em geral com finalidade estética; 
14. Transplantes, à exceção de córnea e rim e dos transplantes que não estejam incluídos 

como obrigatórios no rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar e 
suas atualizações; 

15. Despesas de doadores vivos e do acompanhamento pós operatório e imediato e tardio de 
transplantes não custeados. 

16. Especialidades não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; 
17. Cirurgias para mudança de sexo; 
18. Produtos de toalete e higiene pessoal, serviços telefônicos ou qualquer outra despesa que 

não seja vinculada à cobertura deste contrato; 
19. Procedimentos, exames e tratamentos realizados fora da área de abrangência contratada, 

bem como das despesas decorrentes de serviços médicos hospitalares prestados por 
médicos não cooperados ou entidades não credenciadas a Operadora, à exceção dos 
atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, quando não for possível 
utilizar serviços credenciados e que serão posteriormente, reembolsados na forma e 
termos previstos neste contrato;  

20. Aplicação de vacinas preventivas; 
21. Exames para piscina ou ginástica, necropsias, medicina ortomolecular e mineralograma do 

cabelo; 
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22. Tratamentos em SPA, clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, casas sociais e 
clínicas de idosos; 

23. Procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior; 
24. Investigação de paternidade, maternidade ou consangüinidade; 
25. Serviços de enfermagem em caráter particular; 
26. Qualquer tipo de atendimento domiciliar, mesmo em caráter de urgência e emergência; 
27. Aluguel de equipamentos e similares para tratamento domiciliar; 
28. Despesas de acompanhante, exceto para beneficiários menores de 18 anos e maiores de 

60 anos e portadores de necessidades especiais de acordo com a Resolução vigente; 
29. Despesas hospitalares de iniciativa do beneficiário, não prescritas pelo médico assistentes 
30. Procedimentos não discriminados no rol de Procedimentos da ANS vigente. 

 

CLÁUSULA V – PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO   

1. O início da execução da assinatura do contrato. 
 
2. O objeto desta licitação deverá ter início em até 10 (dez) a partir da assinatura do contrato e 

terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do instrumento contratual, 
podendo ser prorrogado em conformidade com o art. 57, II da Lei 8666/93. 

 
3. A CONTRATADA poderá propor oposição à prorrogação, desde que o faça mediante 

documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até 120 (cento e vinte) dias antes 
do vencimento deste Contrato, ou de cada uma das prorrogações.  

 
4. A não prorrogação do contrato por conveniência do CONTRATANTE não gerará à 

CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 
 

CLÁUSULA VI - PERÍODOS DE CARÊNCIA 

1. Os períodos de carências passarão a ser contados a partir da data de inclusão do 
BENEFICIÁRIO. Caso a inclusão seja realizada após o início de vigência deste contrato, será 
realizada por meio da CONTRATANTE nos termos dispostos na clausula de admissão deste 
contrato. 

2. Caso o numero de beneficiários seja inferior a 30 (trinta) Deverão ser observados os seguintes 
prazos de carência: 

a) 24 HORAS : Atendimento de Urgência ou Emergência : ( assim entendidos os 
resultantes de acidentes pessoais, complicações no processo gestacional ou 
decorrentes de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas ) 
devidamente caracterizado pelo médico assistente da CONTRATADA ; 

b) 30 (TRINTA ) DIAS : Consultas, exames laboratoriais (exceto hormonais) e RX ( sem 
contraste);  

c) 90 (NOVENTA) DIAS: Exames complementares (Exames laboratoriais hormonais, 
Exames radiológicos contrastados, Endoscopia digestiva, Anátomo-Patológico, 
Colposcopia, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, Audiometria, Impedânciometria, 
Tonometria, Fisioterapia e Ultrassonografia.;  

d) 90 (NOVENTA) DIAS: Pequenos procedimentos ambulatoriais  
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e) 180 (CENTO E OITENTA DIAS) : Atendimento e exames especiais (Não descritos 
acima) 

f) 180 (CENTO E OITENTA DIAS) :Psiquiatria – Internação e Atendimento  
g) 180 (CENTO E OITENTA DIAS) :Internações Clinicas e para cirurgias eletivas ( 

programadas )  
h) 180 (CENTO E OITENTA DIAS) : Atendimento Multidisciplinar; 
i) 300 (TREZENTOS DIAS) : Parto a termo  

 

3. Caso o numero de beneficiários, vinculados a este contrato, na data de inclusão do 
beneficiário seja igual ou superior a (trinta) não poderá ser exigido o cumprimento de 
prazos de carência, desde que o beneficiário formalize o pedido de ingresso em até trinta 
dias da celebração do contrato coletivo ou de sua vinculação a pessoa jurídica contratante 

 

CLÁUSULA VII - DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES   

1. O beneficiário deverá informar à CONTRATADA, quando expressamente solicitado na 
documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de doenças ou 
lesões preexistentes à época da adesão ao presente contrato, sob pena de caracterização de 
fraude, ficando sujeito à suspensão ou rescisão unilateral do contrato, conforme o disposto no 
inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei nº. 9.656/1998. 

 

2. Doenças ou Lesões Preexistentes são aquelas que o beneficiário ou seu representante legal 
saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de 
assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei nº 9656/1998, o inciso IX do art. 4º da Lei 
nº. 9961/2000 e as diretrizes estabelecidas na Resolução Normativa nº. 162/2007. 

 

3. Para informar a existência de doenças e lesões preexistentes, o Beneficiário Titular preencherá 
o Formulário de Declaração de Saúde acompanhado da Carta de Orientação ao Beneficiário e 
poderá solicitar um médico para orientá-lo. 

 

4. O beneficiário tem o direito de preencher a Declaração de Saúde mediante entrevista 
qualificada orientada por um médico pertencente à lista de profissionais da rede de 
prestadores credenciados ou referenciados pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o 
beneficiário. 

 

5. Caso o beneficiário opte por ser orientado por médico não pertencente à lista de profissionais 
da rede assistencial da CONTRATADA, poderá fazê-lo, desde que assuma o ônus financeiro 
dessa entrevista. 

 

6. O objetivo da entrevista qualificada é orientar o beneficiário para o correto preenchimento da 
Declaração de Saúde, onde são declaradas as doenças ou lesões que o beneficiário saiba ser 
portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à 
saúde, além de esclarecer questões relativas aos direitos de cobertura e conseqüências da 
omissão de informações. 
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7. É vedada a alegação de omissão de informação de doença ou lesão preexistente quando for 
realizado qualquer tipo de exame ou perícia no beneficiário pela CONTRATADA, com vistas à 
sua admissão no plano privado de assistência à saúde. 

 

8. Sendo constatada por perícia ou na entrevista qualificada ou através de declaração expressa 
do beneficiário, a existência de doença ou lesão que possa gerar necessidade de eventos 
cirúrgicos, de uso de leitos de alta tecnologia e de procedimentos de alta complexidade, a 
CONTRATADA oferecerá a cobertura parcial temporária, e, dependendo do caso, ser-lhe-á 
facultada a oferta do agravo. Caso a CONTRATADA não ofereça Cobertura Parcial Temporária 
no momento da adesão contratual, não caberá alegação de omissão de informação na 
Declaração de Saúde ou aplicação posterior de Cobertura Parcial Temporária ou Agravo. 

 

9. Cobertura Parcial Temporária - CPT é aquela que admite, por um período ininterrupto de até 
24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, 
a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade, leitos de alta tecnologia e 
procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões 
preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal. 

 

10. Agravo é qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado de 
assistência à saúde, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada, para 
a doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carências contratuais, de acordo 
com as condições negociadas entre a operadora e o beneficiário. 

 

11. Na hipótese de Cobertura Parcial Temporária, a CONTRATADA somente poderá suspender a 
cobertura de procedimentos cirúrgicos, o uso de leito de alta tecnologia e os procedimentos de 
alta complexidade, quando relacionados exclusivamente à Doença ou Lesão Preexistente. 

 

12. Os procedimentos de alta complexidade encontram-se especificados no Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde da ANS, disponível no site www.ans.gov.br   

 

13. É vedada à CONTRATADA a alegação de Doença ou Lesão Preexistente decorridos 24 meses 
da data da celebração do contrato ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde. 

 

14. Nos casos de Cobertura Parcial Temporária, findo o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses da 
contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a cobertura assistencial 
passará a ser integral, conforme a segmentação contratada e prevista na Lei n° 9.656/1998. 

 

15. O Agravo será regido por Aditivo Contratual específico, cujas condições serão estabelecidas 
entre as partes, devendo constar menção expressa a percentual ou valor do Agravo e período 
de vigência do Agravo. 
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16. Identificado indício de fraude por parte do beneficiário, referente à omissão de conhecimento 
de doença ou lesão preexistente por ocasião da adesão ao plano privado de assistência à 
saúde, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de 
informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário e poderá 
solicitar abertura de processo administrativo junto a ANS, quando da identificação do indício de 
fraude, ou após recusa do beneficiário à Cobertura Parcial Temporária. 

 

17. Instaurado o processo administrativo na ANS, à CONTRATADA caberá o ônus da prova. 
 

18. A CONTRATADA poderá utilizar-se de qualquer documento legal para fins de comprovação do 
conhecimento prévio do Beneficiário sobre sua condição quanto à existência de doença e 
lesão preexistente. 

 

19. A ANS efetuará o julgamento administrativo da procedência da alegação, após entrega efetiva 
de toda a documentação. 

 

20. Se solicitado pela ANS, o Beneficiário deverá remeter documentação necessária para 
instrução do processo. 

 

21. Após julgamento, e acolhida à alegação da CONTRATADA, pela ANS, o Beneficiário passa a 
ser responsável pelo pagamento das despesas efetuadas com a assistência médico-hospitalar 
prestada e que tenha relação com a doença ou lesão preexistente, desde a data da efetiva 
comunicação da constatação da doença e lesão preexistente, pela CONTRATADA, bem como 
será excluído do contrato. 

 

22. Não haverá a negativa de cobertura sob a alegação de doença ou lesão preexistente, bem 
como a suspensão ou rescisão unilateral do contrato até a publicação, pela ANS, do 
encerramento do processo administrativo. 

 

23. Não haverá Cobertura Parcial Temporária ou Agravo, nos casos de Doença e Lesão 
Preexistente, quando o número de participantes for igual ou maior que trinta, para os 
beneficiários que formalizarem o pedido de ingresso em até trinta dias da celebração do 
contrato coletivo ou de sua vinculação à pessoa jurídica contratante. 

 

CLÁUSULA VIII – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.   

1. É obrigatória por parte da CONTRATADA a cobertura do atendimento nos casos de: 
 

I - urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações 
no processo gestacional; e 
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II - emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões 
irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 

2. A CONTRATADA garantirá os atendimentos decorrentes de acidentes pessoais, sem 
restrições, depois de decorridas 24 horas de vigência do contrato. 

 

3. A cobertura será prestada por 12 (doze) horas ou, caso surja à necessidade de internação, por 
período inferior, para: 

 
I - os atendimentos de urgência e emergência referentes ao processo gestacional, durante o 
cumprimento dos períodos de carência; 

II - os atendimentos de urgência e emergência, quando efetuados no decorrer dos períodos de 
carência para internação;  

III - os casos em que houver acordo de Cobertura Parcial Temporária e que resultem na 
necessidade de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia ou procedimentos de alta 
complexidade relacionados às doenças ou lesões preexistentes. 

4. Após cumpridas as carências, haverá cobertura dos atendimentos de urgência e emergência 
desde a admissão até a alta, ou que sejam necessários para a preservação da vida, órgãos e 
funções. 

 

5. DA REMOÇÃO 
 

5.1. A remoção do paciente será garantida pela OPERADORA nas seguintes hipóteses: 
 

I - para outra unidade de atendimento da rede do plano, depois de realizados os 
atendimentos classificados como urgência e emergência, quando caracterizada, pelo 
médico assistente, a falta de recursos oferecidos pela unidade para continuidade da 
atenção ao paciente; e 

II - para uma unidade do SUS, depois de realizados os procedimentos caracterizados 
como urgência e emergência, quando houver o limite de 12 (doze) horas de atendimento, 
nas hipóteses citadas acima, e este for atingido ou surgir a necessidade de internação. 

5.2. Da Remoção para o SUS: 
 

5.2.1. À CONTRATADA caberá o ônus e a responsabilidade da remoção do paciente para 
uma unidade do SUS que disponha dos recursos necessários a garantir a 
continuidade do atendimento. 

 

5.2.2. Quando não puder haver remoção por risco de vida, o CONTRATANTE e o prestador 
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do atendimento deverão negociar entre si a responsabilidade financeira da 
continuidade da assistência, desobrigando-se, assim, a CONTRATADA desse ônus. 

 

5.2.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar ambulância com os recursos necessários a 
garantir a manutenção da vida, só cessando sua responsabilidade sobre o paciente 
quando efetuado o registro na unidade SUS. 

 

5.2.4. Se o paciente ou seus responsáveis optarem, mediante assinatura de termo de 
responsabilidade, pela continuidade do atendimento em unidade que, ainda que 
pertencente ao SUS, não disponha dos recursos necessários a garantir a 
continuidade do atendimento, ficará a CONTRATADA desobrigada da 
responsabilidade médica e do ônus financeiro da remoção. 

 

6. DO REEMBOLSO 
 

6.1. Será garantido ao Beneficiário o reembolso das despesas decorrentes dos atendimentos 
de urgência e emergência ocorridos na área de abrangência geográfica da cobertura 
contratual sempre que não for possível a utilização dos serviços de prestadores da rede 
assistencial deste plano. 

 

6.2. O beneficiário terá o prazo de 1 (um) ano para solicitar o reembolso, devendo para tanto 
apresentar à CONTRATADA os seguintes documentos: 

 
6.2.1. Relatório do médico assistente, declarando o diagnóstico, tratamento efetuado e data 

do atendimento. 
6.2.2. Conta hospitalar discriminada (incluindo: prescrição e evolução médica, evolução de 

enfermagem, ficha anestésica, descrição cirúrgica, ficha de controle de gases, dentre 
outras), relação dos materiais e medicamentos consumidos. 

6.2.3. Recibos originais de honorários dos médicos assistentes, auxiliares e outros, 
discriminando as funções e o evento a que se referem. 

6.2.4. Os comprovantes originais relativos aos serviços de exames laboratoriais, 
radiodiagnósticos e serviços auxiliares (fisioterapia, inaloterapia, etc.), somente serão 
reembolsados mediante acompanhamento do pedido do médico que assistiu o 
usuário. 

6.3. O reembolso será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da documentação completa pela CONTRATADA, e seu valor não poderá ser 
inferior ao praticado por esta junto à rede assistencial do presente plano. 

 

CLÁUSULA IX - ACESSO A LIVRE ESCOLHA DE PRESTADORES 

Este contrato não contempla este benefício. 

CLÁUSULA X - MECANISMOS DE REGULAÇÃO.   

1. CO-PARTICIPAÇÃO. 
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1.1. Define-se como “co-participação”, a parte efetivamente paga pelo consumidor à 
CONTRATADA, referente à realização do procedimento. 

  

1.2. Os valores referentes a co-participação estão de acordo com o normativo editado pela 
ANS, vigente e são devidamente vinculados a proposta apresentada. 

 

1.3. Além dos pagamentos previstos na clausula XI, os usuários terão as seguintes co-
participações: 

 

 Consultas Médicas em todas as especialidades, em consultórios ou Clinicas:  Co-
participação 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: Co-
participação 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: Co-participação de *R$ 5,84 (cinco reais e oitenta e oitenta e quatro 
centavos), a partir da primeira terapia, por ano contratual. 

 

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

 Internações:  Co-participação de *R$ 70,05 (sessenta reais e cinco centavos), a partir do 
primeiro atendimento, por ano contratual. 
 

 Exames: As Co-participações 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 
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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 

  
* Valores estimativos provenientes da análise de mercado 

 
 

2- CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. 

2.1. Nenhum atendimento ao serviço previsto neste contrato será realizado sem a 
apresentação do Cartão de Identificação do beneficiário fornecida e expedida pela 
CONTRATADA para os beneficiários cadastrados no Plano, acompanhada de cédula 
de identidade dos mesmos ou, inexistindo tal documento, outra que surtos efeitos 
similares, exceto nos casos de urgência e emergência. 

 

2.2. Cessa a responsabilidade do beneficiário a partir da comunicação do extravio do 
cartão de identificação.  

 
2.3. Considera-se uso indevido a utilização desses documentos para obter atendimento, 

pelos beneficiários que perderam essa condição, por exclusão ou término do contrato, 
ou, em qualquer hipótese, por terceiros, que não sejam beneficiários, com ou sem 
conhecimento destes 

 

3. AUTORIZAÇÕES PRÉVIAS.   
 

3.1. Para a realização dos procedimentos contratados será necessária a obtenção de 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA através de GUIA, exceto consultas e os casos caracterizados 
como urgência e emergência. 

 

3.2. O pedido médico deverá ser apresentado à Central de Emissão de Guias da 
CONTRATADA que emitirá resposta pelo profissional avaliador no prazo de 01 (um) 
dia útil, a contar da data da solicitação à CONTRATADA, ou em prazo inferior, quando 
caracterizada a urgência. 

 

3.3. Os procedimentos deverão ser solicitados pelo médico-assistente em formulário 
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específico e disponibilizado pela CONTRATADA, ou quando não credenciado, em 
Receituário, contendo dados do BENEFICIÁRIO, descrição dos exames e 
especificação de acordo com CID. 

 

4. DA JUNTA MÉDICA. 
 

4.1. A CONTRATADA garante, no caso de situações de divergência médica, a definição do 
impasse através de junta constituída pelo profissional solicitante ou nomeado pelo 
beneficiário, por médico da operadora e por um terceiro, escolhido de comum acordo 
pelos dois profissionais nomeados. 

 

4.2. Cada uma das partes pagará os honorários do profissional que nomear, exceto se o 
médico-assistente escolhido pelo beneficiário pertencer à rede credenciada ou própria 
da CONTRATADA, que nesse caso, arcará com os honorários de ambos os 
nomeados. A remuneração do terceiro desempatador deverá ser paga pela operadora. 

 

5. SERVIÇOS PRÓPRIOS E REDE CREDENCIADA.  
 

5.1. Será fornecida ao beneficiário uma relação contendo os dados dos prestadores de 
serviços próprios e credenciados pela CONTRATADA, obedecidas às regras que 
disciplinam o atendimento dos mesmos, sendo que os beneficiários com mais de 60 
(sessenta anos), as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até 05 (cinco) anos 
possuem privilégios na marcação de consultas, exames e quaisquer outros 
procedimentos em relação aos demais beneficiários. 

 

5.2. A relação contendo os dados dos prestadores de serviços próprios e credenciados da 
CONTRATADA terá suas atualizações disponíveis na sede da Contratada, através do 
serviço de tele-atendimento ou por meio da internet. 

 

5.3. A inclusão como contratado, referenciado ou credenciado, de qualquer entidade 
hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quando a sua manutenção 
ao longo da vigência do contrato, conforme regras abaixo: 

 

5.4. - A substituição da entidade hospitalar seja por outra equivalente e mediante 
comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados 
desse prazo mínimo, os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das 
normas sanitárias e fiscais em vigor; 

 

5.5. - Nos casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às normas 
sanitárias em vigor, durante período de internação, a CONTRATADA arcará com a 
transferência do beneficiário para outro estabelecimento equivalente, sem ônus 
adicional, garantindo-lhe a continuação da assistência; 
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5.6. - Na hipótese da substituição do estabelecimento hospitalar ocorrer por vontade da 
CONTRATADA durante período de internação do beneficiário, o hospital estará 
obrigado a manter a internação e a CONTRATADA a pagar as despesas até a alta 
hospitalar, a critério do médico assistente, na forma do contrato; 

 

5.7. - Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, a operadora deverá 
solicitar à ANS autorização expressa e posteriormente comunicar aos beneficiários e a 
CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA XI – FORMAÇÃO DO PREÇO E MENSALIDADE.  DO PREÇO 

1. Pela execução do serviço licitado, a CONTRATANTE pagará a importância mensal de R$ 
____________, conforme os valores especificados na tabela abaixo, perfazendo valor global 
estimado do contrato de R$ ___________,  

Faixa etária Valor 

0 a 18 anos R$ 

19 a 23 anos R$ 

24 a 28 anos R$ 

29 a 33 anos R$ 

34 a 38 anos R$ 

39 a 43 anos R$ 

44 a 48 anos R$ 

49 a 53 anos R$ 

54 a 58 anos R$ 

59 anos acima R$ 

 

2. O preço objeto da  contratação  será  pago  em até 10 (dez) dias após a emissão da nota fiscal.  

3.  Entre a data do faturamento e a data do  efetivo  pagamento, desde que dentro dos prazos 
citados no presente edital, não haverá compensações  financeiras,  ou  seja,  o  valor  do 
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faturamento   permanecerá   fixo   até   o   seu    pagamento. Ultrapassando o prazo limite do 
pagamento  a  Câmara  estará sujeita ao pagamento do percentual equivalente à  variação  do 
INPC/IBGE (pró-rata), registrada no período compreendido entre a data do vencimento  e  o  
efetivo  pagamento. As eventuais compensações financeiras serão  processadas  por  ocasião  do 
faturamento seguinte. 

CLÁUSULA XII – REAJUSTE   

 Reajuste Financeiro:  
 
Os preços somente poderão ser reajustados financeiramente, observado o período 

mínimo de 12 (doze) meses, sendo o primeiro período contado do primeiro dia de vigência da 
prestação de serviços, e os subseqüentes da data do reajuste imediatamente anterior;  

 
O Índice financeiro a ser aplicado é o IPC – SAÚDE da FIPE – Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas ou outro que vier a substituí-lo.  
 

Reajuste Técnico:  
 
O Índice de Sinistralidade, para efeito da revisão positiva da contraprestação 

pecuniária, será sempre o resultado da divisão total dos sinistros por data de atendimento pelo 
total de contraprestação pecuniária líquida cobrada durante o período de apuração. Se o IS se 
situar acima de 0,70 (setenta centésimos) ou 70% (setenta por cento), a contraprestação 
pecuniária será reajustada, conforme a seguinte fórmula:  
 
IS = ΣSa / ΣPp  
IR = IS / 0,70  
 
Legenda :  
IR = Índice de Reajuste.  
IS = Índice de Sinistralidade.  
0,70 = Índice Máximo de Sinistralidade.  
Sa = Sinistros apurados pela contratada no período analisado. 

Pp = contraprestação pecuniária líquida paga à contratada no período analisado.  

Sempre que o IR for maior que 01 (um), os prêmios poderão reajustados pelo índice 
apurado, desde que formalmente solicitado pela Contratada.  

 
As apurações serão feitas mensalmente, sendo que a primeira apuração se dará a 

partir do 1º mês de vigência do contrato, estabelecendo índices totais mensais e consolidações 
acumuladas para efeito de acompanhamento, tendo por base a somatória de Sa e Pp, do período 
compreendido entre o último mês que serviu de base para o último reajuste aplicado e o mês da 
efetiva análise, desde que esse período seja limitado a 12 (doze) meses.  

 
Qualquer variação positiva na contraprestação pecuniária, seja reajuste financeiro ou 

técnico, deverá respeitar a periodicidade mínima de 12 (doze) meses, contados do mês de início 
da prestação dos serviços ou data do último reajuste, nos termos da Resolução Normativa RN Nº 
195, de 14 de julho de 2009 e suas respectivas alterações ou outra nova que vier a substituí-la. 
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Os reajustes efetuados serão comunicados à Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), conforme determinado pela legislação em vigor. 

 
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, sem a 
necessidade de aditamento, desde que justificado o interesse público. 
 

CLÁUSULA XIII - FAIXAS ETÁRIAS  

1. Em havendo alteração de faixa etária de qualquer BENEFICIÁRIO inscrito no presente 
Contrato, a contraprestação pecuniária será reajustada no mês subseqüente ao da ocorrência, 
de acordo com os percentuais, que se acrescentarão sobre o valor da última contraprestação 
pecuniária, observadas a seguintes condições, conforme art. 3º, incisos I e II da RN 63/03: 

 

1.1. O valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da 
primeira faixa etária; 
 

1.2. A variação acumulada entre a sétima e a décima faixa não poderá ser superior à variação 
acumulada entre a primeira e a sétima faixas.   

 
1.3. Em decorrência da aplicação do disposto no Estatuto do Idoso - Lei nº 10.471/03, em 
específico no seu art. 3º, não será aplicado reajuste por faixa etária ao beneficiário com 60 
(sessenta) anos de idade ou mais, permanecendo apenas a aplicação do reajuste 
financeiro e técnico anual previsto neste contrato, conforme normas e índices 
determinados pelo órgão oficial competente, seja a ANS ou outro que vier a substituí-la, ou 
ainda pelo índice estabelecido neste contrato. 
 

CLÁUSULA XIV - REGRAS PARA INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PLANOS COLETIVOS  

1. Do Demitido 
 

1.1. A CONTRATANTE assegura ao beneficiário titular que contribuir para o plano contratado, 
decorrente de seu vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato 
de trabalho, sem justa causa, o direito de manter sua condição de beneficiário - e dos 
beneficiários dependentes a ele vinculados - nas mesmas condições de cobertura 
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que 
assuma junto à CONTRATANTE o pagamento integral das contraprestações pecuniárias 
(artigo 30 da lei nº 9.656/98). O exonerado ou demitido deve optar pela manutenção do 
benefício no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o seu desligamento.  

 

 

1.2. O período de manutenção da condição de beneficiário será de um terço do tempo de 
contribuição ao plano, ou sucessor, com um mínimo assegurado de seis meses e um 
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máximo de vinte e quatro meses. 
 

2. Do Aposentado 
 

2.1. A CONTRATANTE assegura ao beneficiário titular que se aposentar e que tiver contribuído 
para o plano contratado, decorrente de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez 
anos, o direito de manutenção como beneficiário - e dos beneficiários dependentes a ele 
vinculados - nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da 
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma junto à CONTRATANTE o 
pagamento integral das contraprestações pecuniárias (artigo 31 da lei 9.656/98). O 
aposentado deve optar pela manutenção do benefício no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
após o seu desligamento.   

 

2.2. Na hipótese de contribuição pelo então empregado, por período inferior a dez anos, é 
assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano 
de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do plano. 

 

2.3. Em caso de morte do titular, demitido ou aposentado, o direito de permanência é 
assegurado aos dependentes cobertos pelo plano privado coletivo de assistência à saúde, 
nos termos do disposto neste contrato.  

 

2.4. O direito assegurado ao beneficiário, demitido ou aposentado, não exclui vantagens 
obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. 

 

2.5. A condição de beneficiário assegurada deixará de existir, quando da admissão do 
beneficiário titular, demitido ou aposentado, em outro emprego. 

 

2.6. O titular que não participar financeiramente do plano, durante o período que mantiver o 
vínculo empregatício, não terá direito à permanência no plano. 

 

2.7. Nos planos coletivos EMPRESARIAIS custeados integralmente pela empresa, não é 
considerada contribuição a co-participação do Beneficiário, única e exclusivamente em 
procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência 
médica e/ou hospitalar. 

 

3. Do Oferecimento de Plano Individual/Familiar 
 

3.1. No caso de cancelamento do benefício, os usuários poderão optar, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias após o cancelamento do contrato, por ingressar em um plano Individual ou 
Familiar da Contratada, sem a necessidade do cumprimento de novos prazos de carência, 
desde que:  
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3.1.1. A contratada disponha de um Plano individual ou Familiar; 
3.1.2. O Beneficiário titular se responsabilize pelo pagamento de suas contraprestações 

pecuniárias e de seus dependentes; 
3.1.3. O valor da contraprestação pecuniária corresponderá ao valor da Tabela Vigente na 

data de adesão ao plano Individual Familiar; 
 

4. Inclui-se no universo de usuários todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. 
 

CLÁUSULA XV - CONDIÇÕES DA PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO  

1. A perda da qualidade de beneficiário poderá ocorrer nas seguintes situações: 
2. Perda da qualidade de beneficiário titular: 
 

2.1. pela rescisão do presente contrato; 
2.2. pela perda do vínculo com a pessoa jurídica contratante, ressalvadas as condições 

previstas nos artigos nº 30 e nº 31 da Lei nº 9.656/98; 
2.3. fraude praticada pelo beneficiário titular, apurada de acordo com a legislação vigente.  

 

3. Perda da qualidade de beneficiário dependente: 
3.1.1. pela perda da condição de dependência prevista nas condições gerais deste 

contrato; 
3.1.2. a pedido do beneficiário titular; 
3.1.3. fraude praticada pelo beneficiário dependente, apurada de acordo com a legislação 

vigente. 
 

4. Caberá tão-somente à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de 
beneficiários.  

 

5. A contratada só poderá excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a 
anuência da pessoa jurídica contratante nas seguintes hipóteses: 
5.1. fraude; 
5.2. por perda do vínculo do titular com a pessoa jurídica contratante, ou de dependência, 

previstos neste contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei 9656/1998. 
 

CLÁUSULA XVI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1. Executar os serviços objeto deste contrato nas condições previstas no instrumento convocatório 
e na respectiva proposta, em perfeitas condições. 

2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo procedimento 
licitatório 
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3. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística 
do trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução deste contrato. A inadimplência 
da CONTRATADA, com referência a estes encargos, não transfere a CONTRATANTE a 
responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou à terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, bem como aqueles causados por 
seus prepostos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e 
acompanhamento efetuados pela CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA XVII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
1. Caberá ao CONTRATANTE a exibição de documentos que comprovem o vínculo do 
beneficiário titular com ela própria e a relação de parentesco ou afinidade dos dependentes 
com o beneficiário titular, quando solicitados pela CONTRATADA 
 
2. O CONTRATANTE é obrigado a fornecer a relação dos beneficiários a serem inscritos, 
contendo os respectivos nomes; a qualificação completa, inclusive filiação; endereço 
completo; o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), PIS, RG, data de 
nascimento, bem como a titularidade de sua vinculação com a empresa, responsabilizando-se, 
inclusive, pela indicação de dependência. 
 
3. O CONTRATANTE obriga-se a comunicar à CONTRATADA, por escrito, as inclusões e 
exclusões de beneficiário para os efeitos deste contrato, que somente serão efetivadas após o 
devido reconhecimento pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA XVIII - DISPOSIÇÕES GERAIS  

1. O (A) CONTRATANTE reconhece expressamente que seu vínculo contratual é apenas com a 
CONTRATADA. 

 

2. O (A) CONTRATANTE, por si e por seus beneficiários dependentes, autoriza a CONTRATADA 
a prestar todas as informações cadastrais solicitadas pelos órgãos de fiscalização da 
assistência à saúde, respeitados os normativos referentes ao sigilo médico.  

 

3. Qualquer tolerância por parte da CONTRATADA não implica perdão, novação, renúncia ou 
alteração do pactuado. 

 

4. A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer acordo ajustado particularmente pelos 
beneficiários com médicos, hospitais ou entidades contratadas ou não. Estas despesas 
correrão por conta exclusiva do beneficiário. 

 

5. A CONTRATADA fornecerá aos beneficiários o CARTÃO INDIVIDUAL DE IDENTIFICAÇÃO, 
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cuja apresentação deverá estar acompanhada de documento de identidade legalmente 
reconhecido, que assegura a fruição dos direitos e vantagens deste contrato.  

 

6. Ocorrendo a perda ou extravio do CARTÃO INDIVIDUAL DE IDENTIFICAÇÃO, o(a) 
CONTRATANTE deverá participar, por escrito, o fato à CONTRATADA, para o cancelamento 
ou, quando for o caso, a emissão de segunda via mediante pagamento do custo de nova 
carteira de identificação no valor de R$ reais) sendo que o cancelamento só terá validade 
quando reconhecido por escrito, pela CONTRATADA. 

 

7. É obrigação do (a) CONTRATANTE, na hipótese de rescisão, resolução ou resilição deste 
contrato, ou ainda, da exclusão de algum beneficiário, devolver os respectivos cartões de 
identificação, caso contrário poderá responder pelos prejuízos resultantes do uso indevido 
desses documentos. 

 

8. Considera-se uso indevido a utilização desses documentos para obter atendimento, mesmo 
que na forma contratada, pelos beneficiários que sabiam da perda desta condição por exclusão 
ou término do contrato, ou, por terceiros, que não sejam beneficiários, se comprovada a má-fé 
do beneficiário que emprestou seu cartão a outrem. 

 

9. Nestas condições, o uso indevido do cartão de identificação de qualquer beneficiário, ensejará 
pedido de indenização por perdas e danos, bem como a exclusão do beneficiário do plano. 

 

10. As reclamações ou sugestões sobre qualquer um dos serviços prestados devem ser 
encaminhadas por escrito à CONTRATADA. 

 

11. São adotadas as seguintes definições: 
 

11.1. ACIDENTE PESSOAL: é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente 
externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e 
independentemente de toda e qualquer outra causa, torne necessário o tratamento 
médico. 

 

11.2. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE/ANS: autarquia sob regime especial vinculada 
ao Ministério da Saúde, com atuação em todo o território nacional, como órgão de 
regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantem a saúde 
suplementar. 

 

11.3. AGRAVO DA CONTRAPRESTAÇÃO: qualquer acréscimo no valor da 
contraprestação paga ao plano privado de assistência à saúde, para que o beneficiário 
tenha direito integral à cobertura contratada, para a doença ou lesão preexistente 
declarada, após os prazos de carência contratuais, de acordo com as condições 
negociadas entre a operadora e o beneficiário. 
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11.4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: área em que a operadora se 
compromete a garantir todas as coberturas de assistência à saúde contratadas pelo 
beneficiário. 

 

11.5. ATENDIMENTO ELETIVO: termo usado para designar os atendimentos médicos 
que podem ser programados, ou seja, que não são considerados de urgência e 
emergência.  

 

11.6. ATENDIMENTO OBSTÉTRICO: todo atendimento prestado à gestante, em 
decorrência da gravidez, parto, aborto e suas conseqüências. 

 

11.7. BENEFICIÁRIO: pessoa física, titular ou dependente, que possui direitos e deveres 
definidos em contrato assinado com a operadora de plano privado de saúde, para garantia 
da assistência médico-hospitalar e/ou odontológica.   

 

11.8. CÁLCULO ATUARIAL: é o cálculo com base estatística proveniente da análise de 
informações sobre a freqüência de utilização, perfil do associado, tipo de procedimento, 
efetuado com vistas à manutenção do equilíbrio técnico-financeiro do plano e definição de 
mensalidades a serem cobradas dos beneficiários pela contraprestação. 

 

11.9. CARÊNCIA: período corrido e ininterrupto, contado a partir da data de início da 
vigência do contrato, durante o qual o contratante paga as contraprestações pecuniárias, 
mas ainda não tem acesso a determinadas coberturas previstas no contrato.  

 

11.10. CID-10: é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 10ª revisão. 

 

11.11. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT): aquela que admite, por um período 
ininterrupto de até 24 meses, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta 
Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, relacionados 
exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes - DLP declaradas pelo beneficiário ou 
seu representante legal por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de 
assistência à saúde.  

 

11.12. CO-PARTICIPAÇÃO: é a participação na despesa assistencial a ser paga pelo 
beneficiário diretamente à operadora, após a realização de procedimento.  

 

11.13. CONSULTA: é o ato realizado pelo médico que avalia as condições clínicas do 
beneficiário. 
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11.14. DEPENDENTE: Beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo 
com a operadora depende da existência do vínculo de um beneficiário titular.  Pessoa 
física com vínculo familiar com o beneficiário titular do plano de saúde, de acordo com as 
condições de elegibilidade estabelecidas no contrato. No plano individual, titular e 
dependentes devem estar no mesmo plano. Nos planos coletivos, titulares e dependentes 
podem estar no mesmo plano ou em planos diferentes de acordo com o estabelecido pela 
pessoa jurídica contratante. 

 

11.15. DOENÇA: é o processo mórbido definido, tendo um conjunto característico de 
sintomas e sinais, que leva o indivíduo a tratamento médico. 

 

11.16. DOENÇA AGUDA: falta ou perturbação da saúde, de característica grave e de 
curta duração, sendo reversível com o tratamento. 

 

11.17. DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTE: aquela que o beneficiário ou seu 
representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão 
ao plano privado de assistência à saúde. 

 

11.18. DOENÇA PROFISSIONAL: é aquela adquirida em conseqüência do trabalho. 
 

11.19. EMERGÊNCIA: é a situação que implica risco imediato de vida ou de lesões 
irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente. 

 

11.20. EXAME: é o procedimento complementar solicitado pelo médico, que  
 

11.21. Possibilita uma investigação diagnóstica, para melhor avaliar as condições clínicas 
do beneficiário. 

 

11.22. FRANQUIA: é o valor financeiro a ser pago pelo beneficiário diretamente ao 
prestador da rede credenciada ou referenciada no ato da utilização do serviço, por não ser 
responsabilidade contratual da operadora.  

 

11.23. MÉDICO ASSISTENTE: é o profissional responsável pela indicação da conduta 
médica a ser aplicada ao beneficiário. 

 

11.24. MENSALIDADE: contraprestação pecuniária paga pelo contratante à operadora. 
 

11.25. ÓRTESE: acessório usado em atos cirúrgicos e que não substitui parcial ou 
totalmente nenhum órgão ou membro, podendo, ou não, ser retirado posteriormente. 
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11.26. PRÓTESE: peça artificial empregada em atos cirúrgicos, em substituição parcial ou 
total de um órgão ou membro, reproduzindo sua forma e/ou sua função. 

 

11.27. PRIMEIROS SOCORROS: é o primeiro atendimento realizado nos casos de 
urgência ou emergência. 

 

11.28. PROCEDIMENTO ELETIVO: é o termo usado para designar procedimentos 
médicos não considerados de urgência ou emergência e que podem ser programados. 

 

11.29. TITULAR: é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo contrato o 
caracteriza como detentor principal do vínculo com uma operadora. 

 

11.30. URGÊNCIA: é o evento resultante de acidente pessoal ou de complicação no 
processo gestacional. 
 

CLÁUSULA XIX – DA ESTIMATIVA DE GASTO 

O preço MENSAL estimado para contratação é de R$ 15 mil reais. 
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ANEXO II– TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

A empresa ________________, com sede na _____________, C.N.P.J.  nº 
_______________, representada pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ____ ,  
______________ (CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº 
_______________________, para representá-la perante a Câmara Municipal de Matão em 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 02/2017, podendo formular lances, negociar preços e 
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as 
fases licitatórias. 
 
 
 

__________________________________ 
NOME 

 
 

__________________________________ 
R.G 

 
 

__________________________________ 
CARGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONHER FIRMA EM CARTÓRIO 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 
 

A empresa _________________________________________, aqui devidamente 
representada por ______________________________________, infra-assinado, DECLARA, por 
este e na melhor forma de direito, concordar com os termos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
02/2017, dos respectivos documentos e anexos da Licitação.  

Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser 
tomada pela Pregoeira e Grupo de Apoio quanto à habilitação, classificação e adjudicação, 
ressalvados os nossos direitos legais de recursos. 

Declara, outrossim, que não existe, até o presente momento, qualquer impedimento 
quanto à habilitação no presente certame e, que caso venham a conhecer, no decorrer do certame, 
comprometemo-nos a comunicá-los de imediato a Câmara Municipal de Matão. 
 
                                       Local, data. 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 

Nome do representante 
legal da empresa licitante 

(cargo / RG) 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA 

 
 
 
 
    
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 
ato convocatório, que a empresa ___________________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº ______________________ é microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa nas condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, 
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 
02/2017, realizado pela Câmara Municipal de Matão. 
 
 
 
 
    Matão, aos .............................................. 
 
 
    ______________________________________ 
    Assinatura do representante 
 
    Nome:................................................. 
    RG nº ................................................ 
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ANEXO V  
MINUTA DE CONTRATO 

 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM, A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MATÃO E A EMPRESA ----------- 
 
 

  Aos ____dias do mês de ___ de 2013 (dois mil e treze), nesta  cidade  de Matão, 
Estado de São Paulo, no Gabinete  do  Sr. Presidente  da Câmara Municipal de Matão, 
compareceram  as  partes  entre  si justas e contratadas, a saber: de um lado a  CÂMARA  
MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito interno, com  sede  nesta cidade de Matão-SP, 
à Avenida Padre Nelson, nº  859,  inscrita no C.NPJ sob nº 64.925.092/0001-01,  neste  ato  
legalmente representada pelo seu Presidente, o Sr. ________, brasileiro,  casado, portador   do   
R.G. nº _____SSP/SP, e CPF nº ___________,   daqui   por   diante   denominada   simplesmente 
"CONTRATANTE", e de outro lado, a empresa __________, com sede em __________, à 
Rua__________nº ___, inscrita no CNPJ sob nº ___, Inscrição Estadual nº ___, neste ato 
representada por seu __________, SR. __________, (qualificação), portador da Cédula de 
Identidade RG nº ___, inscrito no CPF sob o nº ___, residente e domiciliado na cidade de 
__________, à Rua _________, nº ___, adiante designada “CONTRATADA” e perante as 
testemunhas ao final nomeadas e assinadas, têm entre si justa e contratado o que segue: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto da presente licitação é 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, parte integrante deste 
contrato.  

CLÁUSULA SEGUNDA – A área de atuação compreende o município de Matão, 
localizado no Estado de São Paulo. As internações hospitalares ocorrerão em apartamento 
simples, privativo.  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O presente instrumento particular de contrato será regido 

nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 4.274, de 08 de dezembro de 2005. 

 
CLÁUSULA QUARTA - O início da execução do contrato se dará a partir da 

assinatura do contrato. 
 
O objeto desta licitação deverá ter início em até 10 (dez) a partir da assinatura do 

contrato e terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato, podendo 
ser prorrogado em conformidade com o art. 57, II da Lei 8666/93. 

 
 A CONTRATADA poderá propor oposição à prorrogação, desde que o faça mediante 

documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até 120 (cento e vinte) dias antes do 
vencimento deste Contrato, ou de cada uma das prorrogações.  

 



 

 

Pregão Presencial nº 02/2017 

44 

 

A não prorrogação do contrato por conveniência do CONTRATANTE não gerará à 
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 

 
CLÁUSULA QUINTA - O pagamento pelos serviços prestados será efetuado em até 

10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal, por meio de depósito em conta corrente ou cheque 
nominal, após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, devidamente discriminada e 
atestada por servidor designado.  

Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada à empresa adjudicatária a devida correção, no prazo de vinte e quatro 
horas. 

CLÁUSULA SEXTA - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, 
sem a necessidade de aditamento, desde que justificado o interesse público. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - O preço mensal pelos serviços da “CONTRATADA” é estimado 

em R$ ____,__ (__________), perfazendo o valor global de R$ ____,__ (__________) 
 
 
CLÁUSULA OITAVA- As despesas decorrentes da presente Licitação serão atendidas 

pelas dotações próprias do orçamento vigente, suficiente para comportá-las, classificadas e 
codificadas sob nº sob nº 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - ficha 14.1 sendo oneradas 
dotações dos orçamentos vindouros, de acordo com a duração do contrato e eventuais 
prorrogações.  

 
CLÁUSULA NONA - A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas 

ou condições do presente edital ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 
10520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 

defesa, ficará sujeita á multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em 
que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 

 
Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
b) advertência; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
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Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 

comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - O não cumprimento pela “CONTRATADA”, de quaisquer das 

obrigações assumidas com este instrumento particular de contrato, salvo motivo de força maior ou 
casos fortuitos, devidamente caracterizados e aceitos pelo “CONTRATANTE”, acarretará a 
rescisão imediata e unilateral do mesmo, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 
extra judicial, além da multa prevista na Cláusula acima (arts. 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93, 
alterada pela Lei 9.854/99). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIIMEIRA- As partes elegem o Foro da Comarca de Matão, 

Estado de São Paulo, para qualquer Ação oriunda deste instrumento particular de contrato, 
excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Fazem parte integrante deste contrato o Edital – Pregão Presencial nº 02/2017 e seus 

anexos. 
 
 
NADA MAIS. Lido e achado conforme vai o presente instrumento particular de 

contrato, assinado pelas partes inicialmente nomeadas e qualificadas, na presença de 
testemunhas. 

 
Matão, ___de ______________ de ____. 

   
 

CONTRATANTE 
 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS 
 

VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL 
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ANEXO VI –  
MODELO DE PROPOSTA 

 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO -  

 
VALOR UNITÁRIO POR FAIXA ETÁRIA PARA O SERVIÇO LICITADO  
 

Faixa etária VALOR  

PERCENTUAL DE 

AUMENTO POR FAIXA 

ETÁRIA RN 63/2003 

0 a 18 anos R$ % 

19 a 23 anos R$ % 

24 a 28 anos R$ % 

29 a 33 anos R$ % 

34 a 38 anos R$ % 

39 a 43 anos R$ % 

44 a 48 anos R$ % 

49 a 53 anos R$ % 

54 a 58 anos R$ % 

59 anos acima R$ % 

 
 
VALOR MENSAL PARA O SERVIÇO LICITADO R$ ______________(_____________________) 
 
VALOR GLOBAL PARA SERVIÇO LICITADO (12 MESES) R$ ________________(__________) 
 
Prazo de validade da proposta, _________ dias (não inferior a 60 (sessenta) dias); 
 
 
 

Nome da empresa,carimbo do CNPJ assinatura do proponente ou representante legal 


