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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2015 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

 

 

 

A Câmara de Vereadores de Santo Amaro da Imperatriz torna público que fará realizar licitação 

na modalidade Pregão do tipo menor preço por beneficiário, a ser regida pela Lei Federal n 

10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal n 8.666/93 e demais 

normas legais vigentes, para contratação de empresa para prestar serviços de assistência à saúde, 

em conformidade com a Lei n◦ 9.656 de 03 de junho de 1998, na segmentação Ambulatorial 

Hospitalar com Obstetrícia em Acomodação Coletiva, com preço mensal por usuário inscrito, 

com co-participação de no máximo 50% em consultas, exames e terapias limitado a R$ 130,00 

(cento e trinta reais) por procedimento. O atendimento e cobertura deverá abranger o Estado de 

Santa Catarina, com preferência na região da Grande Florianópolis, além do, utilizando-se de 

profissionais, clínicas, hospitais e laboratórios próprios, contratados ou referenciados, sob a 

forma de Plano Privado de Assistência à Saúde. O Plano de Assistência à Saúde, compreende 

todas as coberturas e demais procedimentos contidos no Rol de Procedimentos, estabelecido na 

Agência Nacional de Saúde. 

 

 

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Pregão: 

 

Anexo I – Modelo de Proposta 

Anexo II – Declaração de que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal; 

Anexo III – Identificação dos Envelopes; 

Anexo IV – Recibo de Documentos 

Anexo V – Modelo de Declaração; 

Anexo VI – Minuta do Contrato. 

 

 

 

1 - DA LICITAÇÃO 

1.1 - Do Objeto do Pregão  

1.1.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para prestar serviços de 

assistência à saúde, em conformidade com a Lei n◦ 9656 de 03 de junho de 1998, na 

segmentação Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia em Acomodação Coletiva, com 

preço mensal por usuário inscrito e co-participação de 50% em consultas, exames e 

terapias, registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) limitado a R$ 

130,00 (cento e trinta reais) por procedimento, com atendimento e cobertura deverá 

abranger o Estado de Santa Catarina, com preferência da Grande Florianópolis, 

utilizando-se de profissionais, clínicas, hospitais e laboratórios próprios, contratados ou 

referenciados, sob a forma de Plano Privado de Assistência à Saúde. O Plano de 

Assistência à Saúde compreende todas as coberturas e demais procedimentos contidos 

no Rol de Procedimentos, estabelecido na Agência Nacional de Saúde.  
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1.2 - Entrega dos Envelopes – Envelope n.º 1 (Proposta de Preços) e Envelope n.º 2 

(Documentos de Habilitação) 

Data/Hora: Dia 13 de janeiro de 2016, até às 15h00min.  

Local: Rua Frei Fidêncio Feldmann, 374, piso superior, Centro, Santo Amaro da Imperatriz/SC, 

na sede da Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz. 

1.3 - Abertura da Sessão. 

Data/Hora: Dia 13 de janeiro de 2016, a partir das 15h05min.  

Local: Rua Frei Fidêncio Feldmann, 374, piso superior, Centro, Santo Amaro da Imperatriz/SC, 

na sede da Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz. 

 

1.4 – Da Execução da Licitação 
O processamento da licitação pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, será na qualidade de 

interveniente promotora, destinando-se a prestação de serviços de assistência à saúde dos 

Servidores da Câmara de Santo Amaro da Imperatriz.  

 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem às exigências 

estabelecidas neste Edital 

2.1.1 - Pessoas jurídicas interessadas na prestação dos serviços descritos no objeto deste Edital e 

devidamente registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar, como Operadora de Plano 

de Saúde.  

2.2 - Não será admitida a participação de: 

2.2.1 - Empresa em consórcio; 

2.2.2 - Empresas concordatárias ou cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob 

concurso de credores ou em dissolução, liquidação ou intervenção promovida pela ANS; 

2.2.3 - Empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, 

durante o prazo estabelecido para a penalidade; 

2.2.4 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

2.2.5 - Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes 

do órgão licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação.  

2.2.6 - A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições expressas 

neste Edital e em seus anexos. 

 

3 – DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME 

3.1 – Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública do pregão, a licitante 

interessada ou seu representante deverá identificar-se, e, no caso de representante, este deverá 

comprovar o credenciamento e os necessários poderes para formulação de propostas e para a 

prática de todos os atos relativos ao certame. 

3.1.1 - Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da licitante, o 

credenciado entregará ao pregoeiro: 

a) Documento de identidade de fé pública ou cópia acompanhada do documento original; 

b) Se representante (preposto/procurador), procuração pública ou particular, com poderes 

específicos para representar a empresa na licitação em todas as suas fases, e todos os demais 

atos, em nome da licitante; 

c) Se dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do 

dirigente da licitante. 
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3.2 – As licitantes deverão se fazer presentes na sessão pública do Pregão, no horário fixado no 

preâmbulo deste Edital, para: 

3.2.1 - O credenciamento; 

3.2.2 – A entrega da declaração (Anexo V); 

3.2.3 - A entrega dos envelopes com as propostas e documentos. 

3.3 – Tão-somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo 

admitido, para esse feito, um único representante por licitante interessada. 

3.4 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 

empresa neste Pregão, sob pena de exclusão sumária de ambas as licitantes representadas. 

3.5 – A comprovação de que o interessado não possui poderes específicos para representar a 

licitante no certame, implicará na impossibilidade de participar da fase competitiva, 

consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata o ocorrido e, permanecendo tão somente 

no certame a sua proposta escrita. 

3.6 – Aplica-se igualmente o disposto no item 3.5 às licitantes que não se fizerem representar na 

sessão pública.  

 

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

4.1 – A proposta de preços e os documentos de habilitação que deverão ser apresentados em 

envelopes separados e fechados de forma a não permitir a violação de seu conteúdo, 

preferencialmente opacos e rubricados no fecho.  

4.2 – Aberta à sessão pública do Pregão, e finalizado o credenciamento dos interessados ou seus 

representantes estes entregarão ao pregoeiro: 

4.2.1 – Uma declaração datada e assinada de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme modelo constante do Anexo V; 

4.2.1 – Os envelopes deverão conter externamente as informações constantes no Anexo III.  

 

5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope n.º 1 

5.1 - A proposta de preços contida no Envelope n. 1 deverá, obrigatoriamente, ser apresentada 

em papel timbrado, datilografada, ou impressa por qualquer processo eletrônico, em idioma 

nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, sendo todas as suas folhas 

identificadas com razão social completa e CGC/CNPJ da licitante, devendo a última ser datada e 

assinada pelo representante da empresa devidamente identificado e, preferencialmente 

apresentado em uma via, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e contendo endereço, 

telefone, fax e e-mail da licitante. 

5.1.1 – Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa devidamente 

identificado; 

5.1.2 – Na hipótese prevista no subitem 5.1.1, estando presente o representante legal na sala 

onde estão sendo proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com as 

condições do Edital, devendo ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo I 

deste Edital e conter:  

5.2.1 – Declaração expressa de que o preço proposto está relacionado a prestação de serviços de 

assistência à saúde aos servidores da Câmara e os seus dependentes, em conformidade com a Lei 

n◦ 9656 de 03 de junho de 1998, na segmentação Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia em 

Acomodação Coletiva, com preço mensal por usuário inscrito; 

5.2.2 – Apresentação do preço em moeda corrente (em algarismo e por extenso) por 

usuário/beneficiário inscrito independente de idade, a titulo de mensalidade fixa, respeitadas as 

condições de co-participação previstas na Cláusula Décima Quinta, do Anexo VI; 
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5.2.3 – Indicação expressa de que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados da data da abertura da licitação. 

5.3 - O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes à execução dos 

serviços, com fornecimento dos materiais e mão de obra, bem como encargos sociais, benefícios 

e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e tributos, e tudo mais necessário à 

perfeita e cabal execução dos mesmos; 

5.3.1 – O licitante poderá utilizar como base de calculo para elaboração da proposta de preço, a 

totalidade aproximada de servidores e dependentes inscritos atualmente no plano de saúde 

vigente, qual sejam 44 (quarenta e quatro) vidas; 

5.3.2 – As quantidades descritas no subitem 5.3.1 não vinculam a Câmara a manter o numero de 

inscritos, sendo de livre escolha dos servidores a adesão ao novo plano de saúde. 

5.4 – Local de Execução: Os serviços serão executados na região da Grande Florianópolis, 

compreendendo os seguintes Municípios: Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, 

Antônio Carlos, Biguaçu, Canelinha, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, 

Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo 

Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São João Batista, São José, São Pedro de Alcântara e 

Tijucas, além do Estado de Santa Catarina. 

5.5 – O encaminhamento de proposta deverá corresponder ao Anexo I e pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O 

fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

pregão, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

5.6 – Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer 

outra condição não prevista neste Edital. 

5.7 – O preço máximo será de R$ 177,08 (cento e setenta e sete reais e oito centavos). 

5.8 – Atualmente a Licitante possui licitação no presente objeto, apenas renovando por força da 

lei. 

5.9 – Previsão de vidas a serem abrigadas pelo plano: 

 

      
         Vidas 

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; 9 

       
II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; 2 

       
III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; 2 

       
IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; 5 

       
V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; 3 

       
VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; 2 

       
VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; 8 

       
VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos; 6 

       
IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos; 1 
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X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais. 3 

       
Total 41 

 

 

6 – DA FASE COMPETITIVA DO CERTAME 

6.1 – Aberta à sessão pública do Pregão, imediatamente após a entrega dos envelopes, o 

pregoeiro abrirá o envelope n.º 1 contendo a proposta de preços, verificará a sua conformidade 

com as exigências do presente Edital e as ordenará por ordem de menor preço por beneficiário. 

6.2 – Participará dos lances verbais e sucessivos por item ofertado o autor da proposta de menor 

preço e os autores das propostas que apresentem valores até 10% superiores, relativamente, a de 

menor preço. 

6.2.1 – Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições previstas anteriormente, serão 

chamados a participar dos lances verbais e sucessivos os autores das melhores propostas, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 3 (três). 

6.3 – Os lances verbais e sucessivos pelo preço unitário por beneficiário serão iniciados pelo 

autor da proposta com maior preço dentre aqueles aptos a oferecer propostas e assim, 

sucessivamente, em ordem decrescente, até a proclamação do vencedor. 

6.4 – Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances verbais 

apresentarem preços iguais, será realizado previamente sorteio para determinação da ordem de 

oferta dos lances. 

6.4.1 - Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar lance verbal para o item 

em questão, a classificação dar-se-á de acordo com o resultado do sorteio. 

6.5 – Os lances, em valores distintos e decrescentes, serão efetuados no momento em que for 

conferida a palavra ao interessado ou representante da licitante, na ordem decrescente dos 

preços, sendo admitida disputa para toda a ordem de classificação estabelecida pelo pregoeiro. 

6.6 – É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante. 

6.7 – Os lances observarão o decréscimo mínimo de R$ 0,01 (um) centavo do último valor 

ofertado. 

6.8 – Não será admitida a desistência do(s) lance(s) efetivado(s), sujeitando-se a licitante 

desistente às penalidades previstas neste Edital. 

6.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa de competição para o item e na consideração do último preço 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.10 – Caso as licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro 

negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço. 

6.11 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 

licitantes deixarem de apresentar novos lances. 

6.12 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas, em ordem crescente, as ofertas de preços 

propostos, o pregoeiro verificará: 

a) a aceitabilidade da proposta de menor valor comparando-a com valores consignados em 

planilha de acompanhamento de preços do órgão licitante, decidindo a respeito; 

b) o atendimento das especificações e qualificações do bem ofertado, definidas no Edital e seus 

Anexos, bem como as demais condições estabelecidas. 

6.13 – Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o pregoeiro poderá negociar 

com a licitante vencedora, com vistas a obter melhor preço. 
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6.14 – Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências para habilitação, o 

pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, por ordem de 

classificação, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda as condições do Edital, que será 

declarada vencedora da licitação. 

6.15 – Serão desclassificadas: 

a) as propostas que não atenderem às exigências relativas ao objeto desta licitação; 

b) as propostas que forem omissas ou se apresentarem incompletas ou não informarem as 

características do bem cotado, impedindo sua identificação com o item licitado; 

c) as que conflitarem com a legislação em vigor; 

d) as que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos no item proposta de preços deste 

Edital; 

e) as propostas das licitantes que não se fizerem presentes na fase competitiva do certame e 

apresentarem preços 10% abaixo do valor de mercado constante da planilha de acompanhamento 

de preço do item cotado, serão consideradas manifestamente inexeqüíveis. 

6.15.1 – Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas 

no Edital. 

6.16 – Será rejeitada a proposta que apresentar valor superior a 10% do valor de mercado 

constante da planilha de acompanhamento de preço do item cotado. 

6.17 - Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenadas as propostas, imediatamente será 

aberto pelo pregoeiro o Envelope n.º 2 – Documentos de Habilitação da licitante vencedora.  

 

7 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – Envelope n. 2 

7.1 - Os documentos de habilitação, em uma via, preferencialmente, numerados em seqüência e 

rubricados em todas as suas páginas por representante legal da licitante ou preposto, deverão ser 

apresentados: 

a) em original; ou 

b) cópia autenticada por cartório; ou  

c) cópia autenticada pelo Pregoeiro ou equipe de apoio mediante a exibição dos originais antes 

da entrega dos envelopes; ou 

d) cópia autenticada pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio, na abertura do envelope nº 2 

– documentos de habilitação, mediante a exibição dos originais; ou 

7.1.1 - Somente serão aceitos documentos originais, cópias ou publicações legíveis, que 

ofereçam condições de análise por parte do pregoeiro; 

7.1.2 - Somente será(ão) autenticado(s) documento(s) através da apresentação de seu(s) 

original(is); 

7.1.3 - Serão aceitos comprovantes de regularidade fiscal, obtidos na rede internet, condicionado 

a que os mesmos tenham sua validade confirmada pelo pregoeiro, na fase de habilitação.  

7.2 - A documentação para fins de habilitação a ser incluída no envelope n.º 2 pelas licitantes, é 

constituída de: 

7.2.1 – Para as empresas cadastradas, pertinente ao objeto desta licitação, no Cadastro de 

Fornecedores da Câmara Municipal: 

a) o Certificado de Registro Cadastral - CRC, válido na data limite fixada para apresentação 

dos documentos neste Pregão, emitido pela Câmara Municipal, pertinente ao objeto desta 

licitação; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os tributos 

administrados pela Secretaria da Receita Federal; 

c) Prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da 

Fazenda Nacional; 
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d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

licitante, expedida pelo órgão competente; 

e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, expedida pelo órgão competente; 

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS; 

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

h) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, conforme Anexo II do Edital; 

i) Comprovante de registro de operadora na Agência Nacional de Saúde; 

j) Certidão negativa de falência e concordata da sede do licitante; 

h) CNDT – Certidão negativa de débitos trabalhistas. 

 

 

7.2.2 – As empresas não cadastradas deverão apresentar os seguintes documentos, válidos na 

data de abertura da sessão pública do Pregão: 

a) prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes ou Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CGC ou CNPJ); 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

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

documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa 

da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal compreendendo os tributos 

administrados pela Secretaria da Receita Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da 

Fazenda Nacional; 

e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

licitante, expedida pelo órgão competente; 

f) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, expedida pelo órgão competente; 

f.1) No caso de Municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão 

ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros; 

g) - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS; 

h) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

i) - Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, conforme Anexo II do Edital; 

j) - Comprovante de registro de operadora na Agência Nacional de Saúde; 

l) Certidão negativa de falência e concordata da sede do licitante; 

h) CNDT – Certidão negativa de débitos trabalhistas. 

 

 

7.2.3 – A Comprovação da qualificação/capacidade técnica deverá ser entregue tanto por 

empresas cadastradas ou não cadastradas pelos seguintes documentos: 

 

a) - Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

b) - Declaração indicando os quantitativos mínimos de médicos e especialidades, clínicas, 

laboratórios e hospitais/maternidade através dos quais pretende executar o Plano de Assistência 

à Saúde, que não poderão ser inferiores a: 
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b.1) médicos: 500 (quinhentos) médicos, observando-se as especialidades e 

municípios como segue: 

b.2) todas as especialidades básicas (clínica médica, pediatra, ginecologia e obstetrícia, 

cirurgia geral), acrescidas de mais 20 (vinte) especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal 

de Medicina, distribuídas em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos seguintes Municípios: 

Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Canelinha, 

Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, 

Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São João Batista, São José, São Pedro de Alcântara 

e Tijucas.  

b.3)  clínicas de diagnose e terapia (tais como: clinicas de diagnose por imagem e 

fisioterapia) e laboratórios: 50 (cinqüenta) unidades; 

b.4) hospitais/maternidades: 5 (cinco) unidades. 

 

c) capital social ou patrimônio líquido de no mínimo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais); 

 

d) Balanço patrimonial e registro no órgão competente, comprovando a boa situação financeira 

de licitante, podendo ser utilizado por índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de três 

meses da data de sua apresentação, vedada a substituição por balancetes e balanços provisórios; 

 

e) Para as sociedades anônimas ou companhias obrigadas à publicação do balanço, na forma da 

Lei 6404/76, com cópias da publicação do balanço patrimonial, DRE, demonstração das origens 

e aplicações de recursos; demonstração de mutações do PL e notas explicativas do balanço; 

 

f) para outras empresas, o balanço patrimonial na JC, DRE e cópia da abertura e de 

encerramento do livro Diário, devidamente registrado na JC. 

 

7.3 - Os comprovantes exigidos, quando for o caso, deverão apresentar prazo de validade até a 

data limite fixada para a entrega dos envelopes. Não constando a vigência, será considerado o 

prazo de 90 (noventa) dias da data da emissão. 

7.4 – Sob pena de inabilitação, os documentos a que se refere o subitem 7.2 deste edital deverão 

constar o nome/razão social da licitante, o número do CNPJ e o respectivo endereço, observado 

que: 

a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se a licitante for a matriz e o fornecimento for realizado pela filial, os documentos exigidos 

neste Edital deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente. 

7.5 – A licitante poderá apresentar os comprovantes de regularidade relativa à Seguridade Social 

– INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS centralizados junto à matriz. 

7.6 – As licitantes que, por sua natureza ou por força de lei estiverem dispensadas da 

apresentação de determinados documentos de habilitação deverão apresentar declaração 

identificando a situação e citando os dispositivos legais pertinentes. 

7.7 – Da Abertura do Envelope n.º 2 – Documentos de Habilitação 

7.7.1 – Sendo considerada aceitável a proposta de preços da licitante que apresentou menor 

preço, o pregoeiro procederá à abertura do envelope nº 2 – Documentos de Habilitação da autora 

da proposta de menor preço, realizando a verificação do atendimento das condições de 

habilitação fixadas neste Edital; 
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7.7.2 – Constatada a conformidade da documentação com as exigências contidas no Edital, a 

licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto; 

7.7.3 – Em caso da licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro a inabilitará e 

examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem crescente de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a 

respectiva licitante declarada vencedora; 

7.7.4 – O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do 

pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da homologação da licitação, após 

o que ficará à disposição da licitante para retirada até o prazo de 5 (cinco) dias úteis; 

7.7.4.1 – Os envelopes com os documentos de habilitação das empresas que forem excluídas da 

fase competitiva do certame, serão devolvidos imediatamente à interessada. 

 

8 – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

8.1 – Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas na 

ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e as licitantes 

com intenção de recorrer, sendo os motivos registrados em ata; 

8.1.1 – A ata circunstanciada deverá ser assinada pelo pregoeiro e por todos os prepostos das 

licitantes presentes, através dos interessados ou representantes devidamente credenciados. 

8.2 – Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo 

excepcional assim caracterizado pelo pregoeiro. 

8.2.1 – Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o pregoeiro determinará nova 

data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 

presentes; 

8.2.2 – Será lavrada ata a ser assinada por todos os presentes relatando todos os atos e fatos 

ocorridos até o momento da suspensão da sessão pública, inclusive os motivos do adiamento. 

8.3 – O pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma 

providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos. 

 

9 – DO JULGAMENTO 

9.1 - No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, obedecendo às 

condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste Edital, apresentar o “menor 

preço unitário por beneficiário”. 

9.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório 

da licitação. 

9.3 – Verificado que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste Edital 

(quanto à proposta e à habilitação), a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o 

objeto. 

 

10 – DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 – Impugnação: Qualquer pessoa poderá, no prazo de até 2 (dois) dias úteis da data fixada, 

para a realização da sessão pública solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital 

do Pregão. 

10.2 – Recursos: Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro 

deverá manifestar imediata e motivadamente tal intenção, com o devido registro em ata, sendo-

lhe concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando 

as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhe assegurada vista dos autos. 
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10.3 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pela licitante. 

10.4 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

10.5 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela licitante. 

10.6 - Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

10.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.8 – As impugnações, recursos e contra-razões deverão ser entregues no mesmo endereço 

para a abertura da licitação. 

 

11 – DA CONTRATAÇÃO 

11.1 - A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada pela 

expedição do Contrato pelo(s) órgão(s) requisitante(s) mencionado(s) no subitem 1.4, da qual 

constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto licitado, 

quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos. 

11.2 - Convocação para assinatura do Contrato: 

11.2.1 - Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto à 

respectiva concorrente vencedora, esta será convocada para, no prazo de 3 (três) dias úteis 

contados da data da convocação, assinar o Contrato; 

11.2.2 – Se a licitante vencedora não apresentar situação de habilitação regular, ou, dentro do 

prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o Contrato, poderá ser convocada outra 

licitante. Neste caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua 

oferta, procedendo a sua habilitação e, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 

Edital, que será declarada a vencedora do certame, podendo o pregoeiro negociar diretamente 

com a licitante para que seja obtido melhor preço; 

11.2.3 – Se a licitante vencedora se recusar a assinar o Contrato no prazo estabelecido, 

apresentar justificativa por escrito não aceita pela Contratante ou deixar de fazê-lo, além de 

decair do direito de vencedora, sujeitar-se-á às penalidades previstas neste Edital; 

11.3 – Da rescisão contratual 

11.3.1 – A rescisão do Contrato poderá ocorrer na forma e hipóteses previstas pela Lei Federal 

n.º 8.666/93. 

11.4 – Dos direitos da Administração 

11.4.1 – Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

na forma estabelecida no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

11.5 – A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente 

à Contratante qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado. 

 

12 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Orçamento Vigente. 

 

13 - DO PAGAMENTO DAS DESPESAS 

13.1 – O pagamento da presente licitação será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de 

preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) julgada(s) vencedora(s) neste Pregão, observado o que 

consta neste Edital e seus anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento. 

13.2 - O pagamento será: 
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13.2.1 - efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome 

da Contratante, da qual deverá constar o número desta licitação, acompanhado do respectivo 

aceite; 

13.2.2 - O pagamento será realizado, mensalmente, por meio de boleto bancário com 

vencimento até o dia 10. 

13.2.3 - O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento do prazo de pagamento 

na mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso qualquer acréscimo de valores a título de 

juros, multa ou correção monetária. 

 

14 - CRITÉRIO DE REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS 

14.1 - Os valores do preço mensal por usuário inscrito, da tabela referencial de co-participação e 

valores limites para cobrança de co-participação, serão reajustados anualmente com base no 

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE), acumulado no período de análise do 

contrato, ou seja, a cada doze meses, contados a partir do início da assinatura do contrato, em 

conjunto com o Índice de Reajuste por Sinistralidade – IRS%, apurado no período. O Índice de 

Sinistralidade (proporção entre as Despesas Assistenciais e as Receitas diretas do plano, 

apuradas no período de análise) será avaliado comparando-se a sinistralidade real apurada com a 

definida como padrão ideal para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

considerando-se também as despesas não assistenciais da Operadora, bem como, uma margem 

de capitalização para cobrir as garantias financeiras e reservas obrigatórias atinentes à 

Operadora. 

14.2 - O percentual de reajuste aplicado será comunicado a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar conforme determina a legislação competente. 

 

15 - DAS SANÇÕES 

15.1 - As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas a licitante/Contratada são as previstas 

na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993 e alterações posteriores, neste Pregão e no Contrato. 

15.2 - Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes: 

I – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou 

judicialmente, correspondente a: 

I.1 - No caso de recusa na assinatura do contrato, quando regularmente convocado, ou no caso 

de rescisão contratual por culpa do CONTRATADO, multa de 10% (dez por cento) do valor 

médio da fatura mensal. 

I.2 – No caso de atraso para o início da execução do contrato, multa de 0,1% por dia de atraso, 

sobre o valor do contrato, até a regularização dos serviços; 

I.3 - No caso de não repasse do pagamento aos contratados ou credenciados no prazo contratual, 

multa de 1% por dia de atraso, sobre o valor não repassado; 

I.4 - No caso de descumprimento de cláusulas contratuais não previstas nas alíneas a, b e c, 

multa de até 10% (dez por cento) do valor médio da fatura mensal, de acordo com a gravidade 

da infração. 

II – Suspensão, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002, a licitante 

e/ou Contratada, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedido de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do 

Cadastro de Fornecedores do Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, na hipótese de: 

II.1 - deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria 

os requisitos de habilitação; 
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II.2 - apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou 

demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do 

certame; 

II.3 - retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata; 

II.4 - não manter a proposta após a adjudicação; 

II.5 - desistir de lance verbal realizado na fase de competição; 

II.6 - comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata; 

II.7 - cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame; 

II.8 - fraudar a execução do contrato; 

II.9 - descumprir as obrigações decorrentes do contrato. 

15.3 – Na aplicação das penalidades previstas neste Edital a Administração considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 

Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas justificativas da licitante 

ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

15.4 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/Contratada. 

15.5 – Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 – As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital, 

deverão ser dirigidas por escrito ao Pregoeiro Municipal, mediante requerimento, com 

antecedência de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para recebimento dos 

envelopes. 

16.1.1 – Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 

Pregão ficarão disponíveis para todos os interessados, na Câmara de Vereadores. 

16.2 - É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

16.2.1 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

16.3 - Não será permitida a sub-contratação do objeto deste Edital. 

16.4 – O Presidente da Câmara de Vereadores poderá revogar, e o Pregoeiro propor a 

revogação, do presente Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

16.5 - O presente Edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Administração licitante, antes 

de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de 

terceiros, atendido o que estabelece o art. 21, § 4, da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como adiar 

ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas e Documentos de 

Habilitação. 

16.6 - Informações e esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestadas na Câmara 

Municipal no mesmo endereço da abertura da proposta. Não serão aceitas via telefone, somente 

em caráter informal. Para que tenha caráter formal, o pedido de esclarecimento deverá ser por 

escrito, mediante protocolo, ou por fax, dentro expediente da Câmara Municipal que é de 

segunda a sexta-feira, das 13h às 18h. 
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Os recursos, impugnações, as razões e suas contra-razões somente serão aceitas por escrito com 

recebimento pelo Pregoeiro Municipal ou sua equipe de apoio na sede da Câmara Municipal. 

16.7 – Cópia deste Edital e seus Anexos poderão ser obtidos pelos interessados, através do site 

www.santoamaro.sc.gov.br  -  Mural Público do Município e da Câmara Municipal. 

16.8 – A Contratante não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste 

Pregão, senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel. 

16.9 – Fica eleito o foro da Comarca da Santo Amaro da Imperatriz-SC, com prevalência sobre 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para apreciação judicial de quaisquer questões 

resultantes deste Edital. 

 

Santo Amaro da Imperatriz-SC, 17 de dezembro de 2.015. 

 

João Gabriel Abreu 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santoamaro.sc.gov.br/
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ANEXO I 

 

PREGÃO N.º xxxxxxxxxxx 

 

Modelo de Proposta de Preços 

 

À  

Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz 

 

 

Preço unitário por beneficiário em R$ e por extenso:  

Validade da Proposta: 

 

 

Dados da Licitante 

Razão Social/Nome:  

Endereço:  

Município:                                     

Estado:  

CEP: 

CNPJ/CPF/MF:                                        

Fone: (    )                          

Fax: (    ) 

E-Mail:  

Banco: 

Agência:  

Conta:  

Representante:                                     

Fone: (    ) 

Fax: (    )  

 

Local e data: Assinatura/Carimbo 
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ANEXO II 

 

PREGÃO N.º xxxxxxxxxxxxx 

 

 

Declaração 

 

..........................................................................................................., inscrito no CNPJ 

n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade n
o
............................ e do CPF n

o
 ........................., 

DECLARA à Câmara de Vereadores de Santo Amaro da Imperatriz, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

Local e Data: 

 

 

 

Nome, cargo e assinatura 

Razão Social da empresa 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO III 

 

PREGÃO N.º xxxxx 

 

Identificação dos Envelopes 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ  

PREGÃO N.º XXXXXXXXXX  

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

CNPJ 

FONE / FAX / E-MAIL 

ENVELOPE E IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO 

PROPOSTA DE PREÇOS, ENVELOPE n° 1 

 

 

UM PARA CADA 

 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ENVELOPE n° 2 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO N.º XXXXXXXXXX  

 

 

Recibo de Documentos 

 

 

 

 

 

Declaro que recebi no Protocolo da Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, sito à 

Rua Frei Fidêncio Feldmann, 374, piso superior, Centro, Santo Amaro da Imperatriz/SC, os 

envelope n.º 1 (Proposta de Preços) e n.º 2 (Documentos de Habilitação), para serem 

anexados ao PREGÃO nº XXX, da 

empresa:_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 1) Deverá ser anexado na parte externa do envelope da proposta; 

                         2) Não pode conter rasuras; 

                         3) Válido somente com carimbo e visto do protocolo. 
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ANEXO V 

 

PREGÃO N.º XXXX  

 

Modelo de Declaração 

 

 

 

NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: ..................... 

CGC/CNPJ: .......................... 

ENDEREÇO: ........................ 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos para efeitos do atendimento do subitem 4.1.1, do Edital de                                     

Pregão N.º XXXXXXXXXX, instaurado pela Câmara Municipal de Santo Amaro da 

Imperatriz, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, que atendemos plenamente as condições de habilitação estabelecidas neste Edital. 

 

Local e data, ................... 

 

 

 

 

NOME E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO VI 

 

PREGÃO N.º XXXXXXXXXX  

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO N◦ 

 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE 

CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ E A 

EMPRESA........................................., COM A 

FINALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PLANO 

DE SAÚDE. 

 

 

De um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, 

com sede na .................................................................................., .............................., inscrita no 

CNPJ sob n.º ................................, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal 

........................, inscrição no CPF sob o n.º ............................, de ora em diante denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ..............................., com sede na rua ....., CEP 

............., em ........................, inscrita no CNPJ n◦  ......................, Registrada na Agência 

Nacional de Saúde sob o n° .......................... na classificação:................, representada neste ato 

pelo ........, no CPF sob o n◦ ................, doravante denominada CONTRATADA, resolvem 

celebrar Contrato de Prestação de serviços de Assistência à Saúde, médico-hospitalar com 

obstetrícia e serviços auxiliares de diagnose e terapia, de acordo com rol de procedimentos 

médicos instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, utilizando-se de 

profissionais, clinicas, hospitais e laboratórios próprios, contratados ou referenciados, com 

cobertura no Estado de Santa Catarina com preferência na região da Grande Florianópolis, 

compreendidos os Municípios de Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, 

Antônio Carlos, Biguaçu, Canelinha, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, 

Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São João 

Batista, São José, São Pedro de Alcântara e Tijucas, sob a forma de Plano Coletivo por Adesão 

com Patrocinador, com co-participação de 50% em consultas, exames e terapias, sob o regime 
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de preço pré-determinado por beneficiário inscrito, na segmentação ambulatorial hospitalar com 

obstetrícia em acomodação coletiva, limitados a R$ 130,00 o procedimento, nos termos e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS VINCULADOS 

 

1 - O presente Contrato fundamenta-se nas Leis: Federal 10.520/2002 e Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e alterações posteriores, e demais legislações aplicáveis. 

1.1 - Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de sua transcrição, o Pregão n.º 

01/2011, a proposta apresentada pela CONTRATADA e todos os anexos pertinentes ao objeto 

do presente ajuste. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  –  DO OBJETO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

2 - Constitui objeto do contrato, a Prestação de Serviços de Assistência Médico-Hospitalar, com 

obstetrícia e serviços auxiliares de diagnose e terapia, de acordo com o rol de procedimentos 

médicos instituído pela Agência Nacional de Saúde (Resolução ANS/RN n.º 82, de 29 de 

setembro de 2004 e suas atualizações), em conformidade com a Lei n◦ 9656 de 03 de junho de 

1998, na segmentação Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia em Acomodação Coletiva, com 

preço mensal por usuário inscrito e co-participação de 50% em consultas, exames e terapias, 

registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), utilizando-se de profissionais, 

clínicas, hospitais e laboratórios próprios, contratados ou referenciados, sob a forma de Plano 

Privado de Assistência à Saúde. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA NATUREZA DO CONTRATO 

O presente contrato é de adesão, bilateral, gerando direitos e obrigações individuais às partes, 

conforme o disposto nos artigos 458 a 461, do Código Civil. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DADOS DO PLANO 

O presente plano consiste em um plano de saúde definido na Lei 9656/98 conforme segue:  

1. REGISTRO ANS NÚMERO:  

2. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE:  
3. Tipo de Contratação: O presente contrato observa o Regime de Contratação Coletivo 

Empresarial com Patrocinador, entendido como aquele que oferece cobertura completa 
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prestada à população vinculada ao CONTRATANTE, de adesão espontânea e opcional do 

funcionário, associado ou sindicalizado, que participa parcialmente do pagamento da 

contraprestação mensal. 

4. Tipo de Segmentação Assistencial do Plano de Saúde: Ambulatorial Hospitalar com 

Obstetrícia em Acomodação Coletiva: previsto na Lei 9656/98. 

CLÁUSULA QUINTA - ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO  

A área de abrangência é Regional, compreendendo a região da Grande Florianópolis: os 

Municípios de Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, 

Canelinha, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Leoberto Leal, Major Gercino, 

Nova Trento, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São 

Bonifácio, São João Batista, São José, São Pedro de Alcântara e Tijucas. 

. 

 

CLÁUSULA SEXTA - PADRÃO DE ACOMODAÇÃO EM INTERNAÇÃO 

A internação se dará em aposento não privativo, também denominado quarto coletivo. 

6.1 - Na hipótese do usuário fazer qualquer espécie de acordo que transcenda os limites deste 

contrato, deverá pagar a diferença de preço diretamente, sem que a CONTRATADA tenha 

qualquer responsabilidade. 

6.2 - Enquanto não houver disponibilidade do tipo de leito hospitalar contratado, é garantido ao 

usuário acesso à acomodação de nível superior, sem ônus adicional. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

7.1 - Da CONTRATANTE, observado os itens abaixo:  

a) Preenchimento e assinatura dos documentos abaixo: 

a.1) Contrato; 

a.2) Termo de Adesão, um para cada titular, com ou sem dependentes, assinado pelo titular e 

CONTRATANTE; 

b) A informação à CONTRATADA a relação dos usuários a serem inscritos no plano de saúde, 

através de arquivo magnético, podendo incluir ou excluir novos usuários a qualquer momento, 

observados os prazos de carências a serem cumpridos e condições de admissão. 

 

7.2 - DOS USUÁRIOS  

 

São considerados usuários titulares do plano de saúde, os Servidores do Câmara Municipal de 

Santo Amaro da Imperatriz e seus dependentes, segundo opções efetuadas nos Termos de 

Adesão;  

 

Parágrafo Primeiro. São considerados usuários dependentes do titular, os seguintes: 

  

a) cônjuge ou companheiro (a); 

 

b) filho não emancipado menor de vinte e um anos; 
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c) filho inválido; 

 

d) filho não emancipado, menor de vinte e quatro anos, desde que demonstre estar regularmente 

matriculado e freqüentando curso de nível superior. 

 

e) O enteado e o menor tutelado equiparam-se aos filhos, em idênticas condições, desde que não 

possuam recursos próprios e comprovem formalmente a sua dependência econômica do 

segurado titular. 

 

f) demais ascendentes ou descentes até primeiro grau, não contemplados nas letras anteriores 

que comprovem dependência financeira com o titular. 

 

Parágrafo Segundo. É assegurada a inscrição do recém nascido, filho natural ou adotivo do 

titular, isento do cumprimento dos períodos de carências e alegação de doença ou lesão 

preexistente, mediante apresentação da Certidão de Nascimento, desde que: 

 

a)       a inscrição seja feita em até 30 dias após o nascimento ou adoção; 

 

b) a mãe tenha direito à cobertura do parto pela CONTRATADA e tenha cumprido a 

carência; 

 

 

Parágrafo Terceiro. Os filhos adotivos possuem os mesmos direitos dos filhos naturais, nas 

mesmas condições de cobertura do adotante, inclusive com o aproveitamento dos períodos de 

carências já cumpridos, exceto para doenças preexistentes, sendo dispensado no caso do 

contrato viger conforme art. 6º da RN n. 195, dispensando a carência. 

Parágrafo Quarto. A CONTRATADA reserva-se o direito de exigir a comprovação das 

informações fornecidas pelo(a) CONTRATANTE,  inclusive os comprovantes legais capazes a 

atestar a condição de dependência.  

Parágrafo Quinto. A (O) CONTRATANTE não incluirá na relação de usuários a serem 

inscritos no plano aqueles que eventualmente estejam afastados do trabalho por motivo de 

doença ou acidente de trabalho até a respectiva volta definitiva ao trabalho.  

Parágrafo Sexto. É de responsabilidade do (a) CONTRATANTE manter atualizada, através do 

Formulário Cadastral de inclusão, a relação dos usuários titulares e dependentes, conforme 

Resolução Normativa n.º 88 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), e/ou outra que 

por ventura venha substituí-la.  

Parágrafo Sétimo. Os Formulários Cadastrais serão também assinados pelos usuários titulares, 

ficando o (a) CONTRATANTE responsável por fornecer uma via do contrato aos usuários 

titulares. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS 

O Plano de Assistência à Saúde compreende todas as coberturas e demais procedimentos 

contidos no Rol de Procedimentos, estabelecido pela Agência Nacional de Saúde, 

compreendendo: 
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a) assistência à saúde, com cobertura médico-hospitalar, das doenças listadas na Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização 

Mundial de Saúde, realizados exclusivamente no Brasil, respeitada a abrangência geográfica do 

plano e as exigências mínimas estabelecidas em Lei;  

b) consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas 

pelo Conselho Federal de Medicina. 

c) serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais listados no 

Rol de Procedimentos da ANS e solicitados pelo médico assistente; 

d) acupuntura e Fisioterapia; 

e) internações hospitalares em centro de terapia intensiva ou similar, em clínicas básicas e 

especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, sendo vedada à limitação de 

prazo; 

f) despesas relativas a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação do 

paciente durante o período de internação. 

g) Órteses, próteses e materiais de síntese ligados ao ato cirúrgico; 

h) exames complementares indispensáveis ao controle da evolução da doença e elucidação 

diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e 

sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados 

ou ministrados durante o período de internação hospitalar e listados no Rol de Procedimentos da 

ANS; 

i) toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados;  

j) Quando se tratar de paciente menor de 18 (dezoito) anos e pacientes com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos, estarão cobertas as despesas ordinárias de um acompanhante 

durante a internação, incluindo alimentação, conforme dieta geral do hospital; 

 

k) atendimento obstétrico deverá atender a Súmula normativa n. 25 da ANS ou posterior. 

l) as cirurgias odontológicas buco-maxilo-facial (constantes no rol de procedimentos da 

Resolução Normativa nº 82 e suas atualizações) que necessitem de ambiente hospitalar; 

m) cirurgia plástica reconstrutiva de mama e prótese mamária para o tratamento de mutilação 

decorrente de utilização de técnicas de tratamento de câncer; 

n) cobertura ambulatorial para os procedimentos abaixo indicados, considerados especiais, 

conforme inciso V do art 4º da Resolução Consu nº 10/98:  

n.1) hemodiálise e diálise peritonial - CAPD; 

n.2) quimioterapia ambulatorial; 

n.3) radioterapia (megavoltagem, cobaltoterapia, cesioterapia, eletronterapia, etc); 

n.4) hemoterapia ambulatorial; 

n.5) cirurgias oftalmológicas ambulatoriais; 

o) procedimentos abaixo relacionados, considerados especiais cuja necessidade esteja 

relacionada à continuidade da assistência prestada quando da internação hospitalar conforme 

inciso II, do art. 5º da Resolução Consu nº 10/98: 

o.1) Hemodiálise e Diálise Peritoneal (CAPD); 
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o.2) quimioterapia; 

o.3) Radioterapia, incluindo radiomoldagem, radioimplantes e braquiterapia; 

o.4) Hemoterapia; 

o.5) nutrição parenteral ou enteral; 

o.6) procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica; 

o.7) Embolizações e radiologia intervencionista; 

o.8) Exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos; 

o.9) Fisioterapia. 

 

p) transplante de córnea e rim deverá ser observado a RN 387 da ANS ou posterior. 

 

II. os transplantes de córnea e rim provenientes de doador cadáver, conforme Resolução Consu 

nº 11/98, desde que o usuário esteja cadastrado em uma das Centrais de Notificação, 

Captação e Distribuição de Órgãos, integrantes do Sistema Nacional de Transplantes. 

q) atendimento psiquiátrico adulto e infantil, de acordo com as diretrizes seguintes: 

I. Ambulatorial: 

a. o atendimento às emergências, assim consideradas as situações que impliquem em risco 

de morte ou danos físicos para o próprio ou para terceiros (incluídas as ameaças e 

tentativas de suicídio e auto-agressão) e/ou em risco de danos morais e patrimoniais 

importantes; 

b. a psicoterapia de crise, entendida como o atendimento intensivo prestado por um ou 

mais profissionais da área da saúde mental, com duração máxima de 12 (doze) semanas, 

com início imediatamente após o atendimento de emergência, sendo limitada a 12 (doze) 

sessões por ano de contrato, não cumulativas; 

c. tratamento básico, aquele prestado por médico, com número ilimitado de consultas, 

cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamento de demais procedimentos 

ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.  

II. Hospitalar: 

a. custeio integral de 30 (trinta) dias de internação, por ano de contrato, não cumulativos, 

em hospital psiquiátrico ou em unidade ou enfermaria psiquiátrica em hospital geral, 

para portadores de transtornos psiquiátricos em situação de crise; 

 

b. custeio integral de 15 (quinze) dias de internação em hospital geral, por ano de contrato 

e não cumulativos, para pacientes portadores de quadros de intoxicação ou abstinência, 

provocados por alcoolismo, ou outras formas de dependência química de que necessitem 

de hospitalização;  

  

c. Ultrapassados os prazos de internação previstos nas letras “a” e “b”, os atendimentos 

serão realizados mediante pagamento de co-participação estabelecida na Cláusula 

Mecanismos de Regulação.  
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d. estão cobertos todos os atendimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos 

psiquiátricos, aqui incluídos os procedimentos médicos necessários ao atendimento das 

lesões auto-infligidas; 

  

e. além da cobertura especificada nas letras "a" e "b" deste inciso, o usuário poderá dispor 

de até 08 (oito) semanas anuais de tratamento em regime de Hospital-Dia;  

  

f. nos casos de diagnósticos de transtornos mentais orgânicos - inclusive os sintomáticos (F 

00 a F 09) - esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes (F20 a 

F29) - retardo mental (F70 a F79) - transtornos do comportamento e transtornos 

emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência (F 90 a F 

98) do CID 10, a cobertura de que trata a letra "e",acima, poderá ser estendida a 180 

(cento e oitenta) dias por ano.  

 

CLÁUSULA NONA – DAS EXCLUSÕES DE COBERTURA 

Não gozam de cobertura as despesas decorrentes de: 

a. tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 

 

b. procedimentos clínicos e cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para 

o mesmo fim; 

 

c. inseminação artificial; 

 

d. tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidades estéticas (exceto 

para tratamentos da obesidade mórbida), clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, 

clínicas para acolhimento de idosos e internações que não necessitem de cuidados 

médicos em ambiente hospitalar; 

 

e. fornecimento de medicamentos e materiais (inclusive próteses e órteses) importados não 

nacionalizados, entendidos como aqueles não importados legalmente, segundo as 

exigências de normas técnicas e sanitárias vigentes, carentes de registro na ANVISA; 

 

f. fornecimento de medicamentos conforme RN 387 da ANS ou posterior; 

 

g. fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; 

 

h. tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não 

reconhecidos pelas autoridades competentes; 

 

i. casos de cataclismo, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade 

competente; 

 

j. transplantes, auto-transplantes e implantes não previstos no Rol de procedimentos da RN 

82/04 e suas atualizações e as despesas deles decorrentes;  

 

k. consultas e demais atendimentos domiciliares; 
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l. quaisquer tratamentos odontológicos, exceto as cirurgias buco-maxilo-facial (constantes 

no rol de procedimentos da Resolução Normativa nº 82 e suas atualizações) que 

necessitem de ambiente hospitalar; 

 

m. exames admissionais, demissionais e periódicos; 

 

n. acidente de trabalho e procedimentos de recuperação e reintegração do usuário em suas 

atividades profissionais conforme RN 387 da ANS ou posterior; 

 

o. todos os procedimentos médicos e hospitalares não listados no Rol de Procedimentos 

previsto na RN 82 da ANS e suas atualizações; 

 

p. procedimentos realizados fora da área de abrangência geográfica estabelecida neste 

contrato, exceto os casos de emergência; 

9.1 - A CONTRATADA não se responsabiliza pelo pagamento de despesas extraordinárias, 

sejam realizadas pelo usuário internado ou seu acompanhante, como por exemplo: 

medicamentos não prescritos pelo médico assistente.  

9.2 - O usuário deverá efetuar o pagamento de eventuais despesas extraordinárias diretamente 

ao prestador do atendimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

 

Este contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, contada a partir da data de sua assinatura. O 

início da execução do contrato dar-se-á no primeiro dia útil do mês subseqüente à sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - PERÍODO DE CARÊNCIA 

 

Para que possam beneficiar-se dos serviços, os segurados devem cumprir os períodos de 

carências abaixo relacionados, contados a partir da data da inscrição do segurado no plano:   

 

PROCEDIMENTOS CARÊNCIAS 

 Urgência e Emergência             24 horas 

 Consultas  médicas, análises clínicas, exames anatomopatológicos e 

citológicos (exceto necropsia), raio - x simples e contrastados, 

eletrocardiograma, eletro encefalograma, ultra-sonografia e 

acupuntura. 

 

30 dias 

 Fisioterapias 90 dias 

 Parto a Termo 300 dias 

 Todos as demais coberturas 180 dias 

11.1 - Ficarão isentos de carência, além dos casos do art. 6º da RN 195:  

a) Os usuários titulares e dependentes vinculados à CONTRATANTE que possuem na data da 

assinatura deste contrato, plano de saúde anteriormente oferecido pela Câmara, devendo para 

isto assinar o termo de adesão no prazo de 30 dias a contar da data de vigência deste plano de 

saúde; 

b) Os dependentes cujos titulares já tenham cumprido os respectivos prazos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOENÇAS E LESÕES PRÉ-EXISTENTES 

Por se tratar de um contrato com mais de 30 beneficiários não há cláusula de análise de doença 

ou lesões preexistentes, posto que o presente contrato tem por finalidade aderir os titulares e 

dependentes do plano anterior, hoje superior a 40 vidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

A cobertura dos procedimentos de urgência e emergência que implicarem risco imediato de 

morte ou lesões irreparáveis para o usuário, incluindo os resultantes de acidentes pessoais ou de 

complicações no processo gestacional, é assegurada para todos os procedimentos, após 24 (vinte 

e quatro) horas da inscrição do usuário no plano, inclusive para aqueles que envolvam 

internação hospitalar. 

13.1 - O CONTRATANTE tem direito ao reembolso (nos limites das obrigações contratuais), 

das despesas efetuadas pelos beneficiários, titular ou dependentes, quanto à assistência à saúde, 

em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, 

contratados ou credenciados pela CONTRATADA, de acordo com a relação de preços de 

serviços médicos e hospitalares, conforme Tabela de Referência da CONTRATADA que faz 

parte deste contrato.  

13.2 - O CONTRATANTE deve entregar toda a documentação original (recibo do pagamento, 

além de declaração do médico assistente de que se tratava de uma situação de emergência), 

relativa às despesas efetuadas. A documentação deve ser entregue a CONTRATADA no prazo 

máximo de 1(um) ano da data do atendimento ou da alta, que terá o prazo adicional máximo de 

30 (trinta) dias para análise da documentação e eventual reembolso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REMOÇÃO DECORRENTE DE ATENDIMENTO 

DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

A CONTRATADA deve garantir a cobertura da remoção do paciente, após realização dos 

atendimentos classificados como urgência ou emergência na seguinte situação: 

a) Depois de realizar os atendimentos classificados como urgência e emergência e, se 

caracterizada pelo médico assistente, a falta de recursos da unidade para continuidade do 

atendimento, a CONTRATADA garantirá a sua remoção para uma unidade hospitalar própria 

ou contratada mais próxima que disponha dos recursos necessários para o atendimento, sem 

ônus para o(a) CONTRATANTE ou usuário. 

14.1 - A remoção, a que se refere esta cláusula, realizar-se-á em ambulância com os recursos 

necessários a fim de garantir a manutenção da vida, para outro hospital dentro dos limites de 

cobertura geográfica do plano. 

14.2 - Quando o paciente ou seus responsáveis optarem, mediante assinatura de termo de 

responsabilidade, pela continuidade do atendimento em unidade diferente da definida no item 

"a" do caput, a CONTRATADA estará desobrigada da responsabilidade médica e do ônus 

financeiro da remoção. 

14.3 - Quando o paciente estiver internado em uma unidade hospitalar, que não possua o recurso 

para efetuar determinados exames ou procedimentos, indispensáveis para controle da evolução 
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da doença e elucidação diagnóstica, a CONTRATADA garantirá a sua remoção para outro 

estabelecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MECANISMOS DE REGULAÇÃO 

A co-participação é a participação financeira na despesa assistencial a ser paga pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA, após a realização dos procedimentos e condições abaixo.  

 

Os atendimentos serão realizados mediante co-participação de 50% (cinquenta por cento) no 

custo dos serviços abaixo, limitados a um valor máximo de R$ 130,00 (cento e trinta reais) por 

serviço realizado:  

 

a) Consultas médicas em consultório e pronto socorro; 

b) Exames e procedimentos de diagnose, realizados em consultórios médicos, clínicas, 

laboratórios e hospitais em regime ambulatorial, incluindo materiais, medicamentos, 

honorários e taxas relacionadas à execução do exame; 

c) Fisioterapias e acupuntura realizados em regime ambulatorial, incluindo materiais,  

medicamentos, honorários e taxas relacionadas à execução dos procedimentos.    

 

Parágrafo Primeiro. Na internação psiquiátrica, caso sejam ultrapassados os prazos de 

internação definidos na Cláusula de Coberturas e Procedimentos Garantidos, haverá controle 

mediante co-participação, equivalente a R$ 24,00 (vinte e quatro reais) por diária efetivamente 

realizada. 

 

Parágrafo Segundo. Os valores serão reajustados anualmente em conformidade com as 

disposições da cláusula de Reajuste de Valores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO  

A CONTRATADA fornecerá e distribuirá ao usuário titular e respectivos dependentes o cartão 

individual de identificação, com prazo de validade, e cuja apresentação, acompanhada de 

documento de identidade oficialmente reconhecido, assegura o gozo dos direitos e vantagens 

deste contrato. 

16.1 - Ocorrendo a perda ou extravio do cartão individual de identificação, o segurado deverá 

comunicar imediatamente à CONTRATADA, por escrito, sob pena de responder pelos prejuízos 

que advierem de sua indevida utilização. O custo da emissão de uma segunda via do cartão é de 

R$ 10,00 (dez reais) a ser custeada pelo segurado, podendo ser reajustado conforme condições 

estabelecidas na Cláusula de Reajuste de Preços. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA SETIMA - CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO E 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA  

Os serviços contratados são prestados da seguinte forma: 

I.    Consultas: Os usuários são atendidos no consultório dos médicos, indicados na relação 

divulgada pela CONTRATADA, observado o horário normal de seus consultórios e com 

agendamento prévio. As consultas realizadas em pronto socorro da rede credenciada serão 

prestadas pelo médico assistente que estiver de plantão 
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II.      Atendimentos ambulatoriais, internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas: são realizados 

por médicos nos estabelecimentos de saúde que integram a rede prestadora de serviços, 

abaixo indicada, mediante apresentação da Guia de Solicitação de Serviços da 

CONTRATADA (expedida pelo médico assistente) e com autorização prévia da 

CONTRATADA (salvo nas hipóteses de urgência ou emergência);  

III.  Os exames complementares e serviços auxiliares: serão realizados nos prestadores de 

serviços que integram a rede da CONTRATADA indicada, mediante apresentação da Guia 

de Solicitação de Serviços (expedida pelo médico assistente) e com autorização prévia da 

CONTRATADA.  

IV.   A CONTRATADA disponibilizará mecanismos de autorização que não exijam o 

deslocamento do segurado do local de realização do procedimento até a sua sede local, 

exceto nos casos de internações hospitalares e exames de alto custo, quando o segurado 

deverá obter a autorização em locais a serem definidos pela CONTRATADA. 

17.1 - Nos casos de urgência e emergência, o usuário, ou quem responda por ele, terá o prazo de 

2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de internação, para providenciar a autorização da 

CONTRATADA, sob pena da CONTRATADA não se responsabilizar por qualquer despesa. 

17.2 - Os serviços ora contratados são prestados exclusivamente pelos profissionais e entidades 

pertencentes a rede da CONTRATADA constantes na relação divulgada pela contratada no 

Guia ........................................  

17.3 - Eventuais alterações na rede observarão o disposto no art. 17 da Lei 9656/98, com 

comunicação prévia ou autorização da ANS e comunicação ao CONTRATANTE e usuários. 

17.4 - Condições diferenciadas de atendimento: 

a) a CONTRATADA autorizará medicamentos e materiais (inclusive órteses e próteses 

cirúrgicas) nacionais, com certificados de boas práticas, conforme exigência da ANVISA, 

(somente autorizando os importados, caso não existam similares nacionais).  

b) a CONTRATADA poderá divergir da solicitação do médico assistente, utilizando-se de Junta 

Médica (constituída pelo médico solicitante, médico da operadora e por um médico-períto 

desempatador, sendo os honorários do terceiro médico custeados pela CONTRATADA), 

conforme prevê a Resolução Consu nº 8/98 ou outra que se encontrar em vigor, tendo como 

base os protocolos médicos oficiais e medicina baseada em evidência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORMAÇÃO DE PREÇO 

Trata-se de um plano de assistência à saúde com os valores pré-estabelecidos para 

contraprestação pecuniária mensal, a ser paga pelo (a) CONTRATANTE independentemente da 

efetiva utilização das coberturas contratadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PAGAMENTOS  

O (a) CONTRATANTE pagará à CONTRATADA por usuário inscrito, baseado no cadastro do 

último dia do mês: 

a) a titulo de mensalidade, os valores relacionados na Proposta ofertada no Processo de 

Licitação; e 

b) as co-participações previstas na Cláusula Mecanismos de Regulação. 
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c) taxa de inscrição, por segurado (titular ou dependente), no valor per capita de R$ 10,00 as 

expensas do segurado quando da sua inscrição, ressalvado o período de adesão correspondente 

aos 30 (trinta) dias subseqüentes a vigência do contrato.  

d) Segunda via de Cartão, conforme cláusula décima sexta; 

19.1 - O pagamento da mensalidade e co-participação será realizado mensalmente, no 10º dia do 

mês da prestação do serviço, ou seja, o pagamento do primeiro mês da contratação será no 

décimo dia do mês de vigência do contrato, e assim sucessivamente.   

19.2 - A apresentação da fatura à CONTRATANTE com a cobrança das mensalidades por 

usuário inscrito deverá ser até dez dias antes da cobrança. 

19.3 - A apresentação da fatura à CONTRATANTE com os valores relativos à co-participação 

dos usuários deverá ser até o vinte dias antes da cobrança.  

19.4 - O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento do prazo de pagamento na 

mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso qualquer acréscimo de valores a título de 

juros, multa ou correção monetária. 

19.5 - O valor da participação dos usuários nos serviços, quando for o caso, se dará pela 

aplicação do percentual e/ou quantias, previstos sobre o custo dos serviços executados, 

observando-se a Tabela de Referência da CONTRATADA, vigente na data do vencimento da 

fatura.  

19.6 - O(A) CONTRATANTE reconhece o valor das mensalidades fixadas e o extrato de 

serviços prestados, destinado a identificar a utilização, a respectiva participação nos custos, na 

forma prevista nesta cláusula, como prova de seu débito. Reconhece ainda que os valores 

lançados no extrato constituem dívida líquida, certa e exigível, nos termos do art. 585, inciso II 

do Código de Processo Civil. 

19.7 - Se houver dúvidas quanto às informações do extrato, o(a) CONTRATANTE pode 

solicitar a CONTRATADA os esclarecimentos necessários, sendo constatado cobrança 

indevida, a CONTRATADA ressarcirá a CONTRATANTE, os valores devidamente corrigidos. 

19.8 - Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos 

com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em 

observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea 

"c", da Lei Federal nº 8.666/93.  

19.9 - A CONTRATANTE não se responsabilizará por parcelas referente a períodos em que o 

contrato esteja suspenso. 

19.10 - Tratando-se de contrato na modalidade de pré-pagamento, ainda que não haja utilização 

efetiva dos serviços no período de inadimplência, permanecerá o (a) CONTRATANTE 

responsável pelo pagamento das respectivas parcelas.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA -– REAJUSTE DE VALORES 

Os valores do preço mensal por usuário inscrito é de R$ xxxxxxxxx, da tabela referencial de co-

participação e valores limites para cobrança de co-participação, serão reajustados anualmente 

com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE), acumulado no período 

de análise do contrato, ou seja, a cada doze meses, contados a partir do início da assinatura do 

contrato, em conjunto com o Índice de Reajuste por Sinistralidade – IRS%, apurado no período. 

O Índice de Sinistralidade (proporção entre as Despesas Assistenciais e as Receitas diretas do 

plano, apuradas no período de análise) será avaliado comparando-se a sinistralidade real 
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apurada com a definida como padrão ideal para a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, considerando-se também as despesas não assistenciais da Operadora, 

bem como, uma margem de capitalização para cobrir as garantias financeiras e reservas 

obrigatórias atinentes à Operadora. 

20.1 - O percentual de reajuste aplicado será comunicado a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar conforme determina a legislação competente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FAIXAS ETÁRIAS 

As mensalidades não serão reajustadas em razão da idade do usuário. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - REGRAS PARA PLANOS COLETIVOS 

22.1 - AGRAVO E COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA: A cobertura parcial 

temporária ou o agravo não serão empregados no contrato. 

22.2 - SERVIDORES EXONERADOS: No caso de exoneração do servidor, é assegurado, 

pela CONTRATADA, ao usuário titular o direito de manter sua condição de beneficiário, nas 

mesmas condições de que gozava durante a vigência do vinculo com a CONTRATANTE, desde 

que: 

a. já contribuísse financeiramente para o plano de saúde antes da extinção do vínculo 

empregatício. Não será considerada contribuição, para este efeito, a co-participação 

como fator de moderação; 

b. assuma o pagamento integral; 

c. a (o) CONTRATANTE formalize, por escrito, ao titular, questionamento quanto ao seu 

interesse de permanência no plano, no ato da rescisão, comunicando a decisão à 

CONTRATADA;  

d. a opção pela manutenção do plano seja efetivada no prazo de até 30 (trinta) dias do seu 

desligamento; 

e. mantenha todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. 

22.2.1 - O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de 

um terço do tempo de permanência neste plano, observando-se o mínimo de seis e máximo de 

vinte e quatro meses.  

22.2..2 - O usuário e seus dependentes perderão automaticamente o benefício caso ocorra sua 

admissão em novo emprego ou outra atividade comercial.  

22.2..3 - A CONTRATADA reserva-se o direito de exigir os comprovantes legais, capazes de 

atestar o vinculo do titular com o(a) CONTRATANTE . 

22.3 - ABSORÇÃO DE CARÊNCIAS EM CASO DE RESCISÃO DESTE CONTRATO: Em 

caso de cancelamento deste contrato, a CONTRATADA disponibilizará para os usuários 

(titulares e dependentes) inscritos, um plano de assistência à saúde na modalidade individual ou 

familiar, descontadas as carências já cumpridas neste contrato. Considera-se na contagem de 

prazos de carências, o tempo de permanência dos usuários no plano cancelado. 

22.3.1- Os usuários devem fazer a sua opção pelo plano individual ou familiar, no prazo 

máximo de 30 dias após o cancelamento deste contrato.  
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22.3.2- É de responsabilidade da (o) CONTRATANTE comunicar aos usuários o cancelamento 

deste contrato e do benefício disposto nesta cláusula, em tempo hábil para o cumprimento do 

prazo de opção acima mencionado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE VÍNCULO DO 

BENEFICIÁRIO EM PLANOS COLETIVOS 

São usuários titulares do Plano de Saúde, as pessoas com vinculo empregatício ativo descritas 

na cláusula condições de admissão.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CONDIÇÕES DA PERDA DA QUALIDADE DE 

USUÁRIO E EXCLUSÕES 

Será excluído do contrato o usuário titular, juntamente com seus dependentes, quando: 

a. perder o vínculo com o (a) CONTRATANTE que lhe garante a condição de beneficiário 

do plano; 

 

b. por solicitação do (a) CONTRATANTE, mediante comunicação escrita remetida à 

CONTRATADA; 

 

c. permitir o uso indevido do cartão individual de identificação, seu ou de seus 

dependentes, seja por dolo; 

 

d. os dependentes perderem a condição que lhes assegurou o direito de inscrição conforme 

Cláusula Condições de Admissão; 

 

e. não for apresentada documentação requerida pela CONTRATADA, seja em decorrência 

legal ou para comprovação do vínculo com o (a) CONTRATANTE; 

 

f. o contrato for rescindido, conforme prevê Cláusula Suspensão ou Rescisão Contratual.  

 

24.1 - A CONTRATADA reserva-se o direito de exigir a qualquer momento os comprovantes 

legais, capazes de atestar as condições de vinculo dos beneficiários titulares com a 

CONTRATANTE e a condição de dependência dos usuários dependentes com o titular.  

24.2 - Terminado o prazo estabelecido para manutenção dos beneficiários na condição de 

servidores exonerados, os titulares e respectivos dependentes, inscritos nesta condição, serão 

excluídos do contrato, mediante aviso prévio. Estes poderão assinar um novo contrato individual 

ou familiar, nas condições de vendas vigentes para o mercado geral.  

24.3 - O (A) CONTRATANTE deve informar as exclusões à CONTRATADA, que calculará a 

mensalidade tendo como base os dias que o segurado permaneceu usufruindo do presente 

contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – SUSPENSÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL 

O atraso do pagamento das mensalidades superior a 60 (sessenta) dias, ininterruptos ou não, nos 

últimos 12 (doze) meses do contrato, implicará na suspensão ou rescisão, a critério da 

CONTRATADA. 
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25.1 - O presente contrato rescindir-se-á, também: 

a. se qualquer das partes infringir as cláusulas do presente instrumento; 

 

b. por fraude, assim considerada, entre outras circunstâncias, a inclusão indevida de 

segurados, a omissão ou distorção de informações por parte do(a) CONTRATANTE, ou 

pelo usuário identificado na Cláusula Condições de Admissão. 

 

c. por iniciativa de qualquer das partes por escrito, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias 

- não se admitindo novas inclusões neste período; 

 

25.2 - O contrato que vier a ser assinado poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei n° 

8.666/93 e no contrato firmado, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 

25.4 - Em quaisquer das hipóteses de suspensão ou rescisão, havendo usuários em período de 

internação, compromete-se o(a) CONTRATANTE a arcar integralmente com as respectivas 

despesas. 

25.5 - Caso a rescisão do contrato por iniciativa do(a) CONTRATANTE ocorra antes de 

completados 12 meses de vigência do contrato, o (a) CONTRATANTE sujeitar-se-á ao 

pagamento de multa pecuniária, equivalente a 10% (dez por cento) do valor médio dos últimos 

três meses. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1 – Devolução dos Cartões - Em caso de exclusão do dependente, rescisão, resolução ou 

resilição deste contrato, é obrigação do(a) CONTRATANTE devolver os respectivos cartões 

individuais de identificação, sob pena de responder pelos prejuízos resultantes de seu uso 

indevido. 

26.2 – Recursos Orçamentários - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à 

conta dos recursos consignados no Orçamento vigentes. 

26.3 - Obrigações da Contratada - Fica vedada a sub-contratação pela contratada para a 

execução dos serviços. 

26.3.1 - Os serviços prestados deverão atender aos segurados com estrita observância à 

legislação que trata da relação de consumo e a ética profissional, utilizando os mesmos padrões 

de conforto dispensados aos demais clientes da empresa contratada, independente se o 

atendimento for realizado através de médicos, clinicas, hospitais, laboratórios 

contratados/cooperados/ credenciados , sendo vedado qualquer tipo de discriminação. 

26.3.2 - É vedado, ao prestador de serviço (pessoa física ou jurídica) habilitado para 

atendimento aos segurados, cobrar diretamente do segurado qualquer valor, independente do 

título ou da razão, salvo as despesas não cobertas por este plano de saúde. 

26.3.3 - fornecer periodicamente relatórios, em meio magnético, a serem definidos pela 

CONTRATANTE, para acompanhamento dos serviços oferecidos aos segurados, 

acompanhamento dos valores de co-participação cobrados, bem como os extratos de co-

participação a ser disponibilizado aos segurados. 

26.4 - SIGILO MÉDICO: compromete-se a CONTRATANTE a observar e atender a 

legislação relativa ao sigilo médico. 
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26.5 - RECLAMAÇÕES: as reclamações ou sugestões sobre qualquer um dos serviços 

prestados devem ser encaminhadas por escrito à CONTRATADA. 

26.6 A relação dos profissionais e entidades prestadoras de serviços, será divulgada no guia 

eletrônico através de um sitio eletrônico.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ELEIÇÃO DE FORO 

Fica eleito o foro do domicílio do (a) CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas do 

presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Por estarem as partes assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento, juntamente 

com duas testemunhas. 

  

Santo Amaro da Imperatriz, .............. de 2016. 

  

                   Contratada                                                      Contratante  


