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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2019  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004018/2019 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR USUÁRIO TITULAR DO PLANO A 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DE ACORDO COM O ART. 1°, INCISO I, § 1°, DA LEI N. 
9.656/98, CADASTRADA NA ANS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADA, 
COM  COBERTURA DE  CUSTOS  MÉDICO-HOSPITALARES,  DE  ACORDO  COM  O 
ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS VIGENTE INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM A 
COBERTURA DE TODAS AS DOENÇAS DA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA 
INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS COM A SAÚDE, 
DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS OU 
SERVIÇOS  DE  SAÚDE,  INTEGRANTES  DA  REDE  PRÓPRIA  OU  CREDENCIADA 
PELA CONTRATADA AOS SERVIDORES DO SAAE DE AMPARO/SP, CONFORME 
EDITAL, MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS. 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 20/09/2019 
 

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09h30 
 

 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Reuniões – Rua José Bonifácio nº 300, Centro, 
Amparo/SP. A EMPRESA DEVERÁ IMPRETERIVELMENTE SE FAZER ANUCIAR NO SETOR 
DE ATENDIMENTO DESSA AUTARQUIA, DEVENDO AGUARDAR NA RECEPÇÃO ATÉ O 
MOMENTO DA LICITAÇÃO, ONDE SERÁ CONVIDADA PELO PREGOEIRO E EQUIPE DE 
APOIO À CONDUZIR-SE À SALA DE REUNIÕES DO SAAE. A sessão será conduzida pelo 
pregoeiro, com auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do Processo Administrativo n° 
4018/2019, de acordo com a Portaria nº 33 de 30 de Maio de 2019, publicada no Diário 
Municipal em 31 de Maio de 2019. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de 
habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento das 
interessadas. A Autarquia não se responsabiliza por propostas encaminhadas pelo Correio que 
não sejam protocoladas e recebidas pelo pregoeiro ou Equipe de Apoio até o horário do início da 
Sessão. 

 
ESCLARECIMENTOS: 
Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos acerca do presente edital, até o 2º dia 
anterior à data de abertura da sessão do Pregão, devendo fazê-lo por escrito, através do e-mail 
aplima@saaeamparo.sp.gov.br – Telefone (19) 3808-8404, ramal 216, com Anny. Os 
esclarecimentos prestados serão enviados para os solicitantes e disponibilizados na página da 
Internet: www.saaeamparo.sp.gov.br/licitacoes.php  

 
A Superintendente da Autarquia, usando da competência delegada, torna público que se acha 
aberta nesta Autarquia, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, conforme estabelecido 
neste instrumento convocatório. 
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FUNDAMENTO LEGAL:- Este certame será regido pela Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 
2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, do Decreto Municipal n° 3.083 de 16 de agosto de 2006, Decreto 
Municipal nº 3.317, de 25 de fevereiro de 2008 e pela Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, no que couber. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:- A despesa total onerará os recursos orçamentários e financeiros 
decorrentes da contratação do objeto deste pregão e correrão à conta da Categoria Econômica 
03.23.02, FICHA 047. 
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes neste instrumento 
convocatório, bem como as do Anexo I – Termo de Referência. 

 
Integram este Edital os Anexos: 

 
 Anexo I – Termo de Referência; 
 Anexo II – Modelo de Proposta de Preços 
 Anexo IV– Modelo de Termo de Credenciamento; 
 Anexo V–  Modelo de Declaração de Habilitação; 
 Anexo VI – Modelo de Declaração de Pequena e Microempresa; 
 Anexo VII – Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho 
 Anexo VIII – Minuta de Contrato. 

 
1  – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
               1.1 - Os interessados poderão ter acesso aos orçamentos estimados em planilhas, 
quantitativos e preços unitários, exclusivamente “in loco” na Rua José Bonifácio, 300 – Centro – 
Amparo/SP, no Departamento de Suprimentos, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs 
às 16:30hs. 

          1.2 - O objeto contratado em decorrência da presente licitação se dará por formalização 
de instrumento publico de contrato. 

1.3 – Não Haverá tratamento diferenciado prevista na lei 123/06, 147/2014 e suas 
alterações posteriores conforme manifestação da Autoridade Superior constante no 
processo de licitacao. 

 

2 – PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 – Poderão participar deste pregão as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam as exigências de habilitação. 
2.2 – Não será permitida a participação: 
2.2.1 – De empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
2.2.2 – De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.2.3 – Do licitante que tenha sido punido com suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Municipalidade, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos do artigo 7° 
da Lei Federal n° 10.520/02. Sem prejuízo dos termos da declaração constante do anexo IV, 
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o Pregoeiro poderá consultar junto ao site do Tribunal de Contas e de outros órgãos a 
existência de restrições. 

 
2.2.4 – Enquadradas nas disposições do Art. 9º da Lei 8.666/93. 

 
2.3 – As licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições 
gerais e particulares do objeto da presente licitação, não podendo invocar nenhum 
desconhecimento,  como  elemento  impeditivo  da  correta  formulação  da  proposta,  não 
sendo aceitas reivindicações posteriores ou quaisquer alegações. 

 
3 – CREDENCIAMENTO 

 
3.1 – Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se 
segue: 

 
3.1.1 – Quanto aos representantes: 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade 
simples, 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, instrumento público de procuração ou instrumento particular 
(Modelo constante no Anexo VI), 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. Apresentar instrumento constitutivo da empresa; 

 
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo 
documento oficial que contenha foto; 

 
d)  O  licitante  que   NÃO  CONTAR  COM  REPRESENTANTE  presente  na  sessão,  também 
DEVERÁ apresentar FORA dos Envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2 (Habilitação) a documentação 
para credenciamento (instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou 
tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, 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 VII deste Edital e se for o caso declaração de microempresa ou empresa 
de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06, 
que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VIII deste Edital 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, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de 
ordenação das propostas e apuração do menor preço; 

 
e) Encerrada a fase de credenciamento pelo pregoeiro, NÃO serão admitidos credenciamentos de 
eventuais licitantes retardatários; 

 
f) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que o representante 
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poderá representar apenas uma licitante. 
 

3.1.2 – Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
 

a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato 
impeditivo à participação, que deverá ser feita nos moldes do estabelecido no Anexo VII deste 
Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 02 (Habilitação). 

 
3.1.3 – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

 

a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06 e 147/2014, que deverá ser feita de acordo 
com o modelo estabelecido no Anexo VIII deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 1 
(Proposta) e n° 2 (Habilitação). 

 

 
 

4 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

4.1 – A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 
dois envelopes FECHADOS e INDEVASSÁVEIS, contendo em sua parte externa os seguintes 
dizeres: 
 

Razão Social e CNPJ da empresa 
Envelope n° 1 – “Proposta” 

Pregão n° 25/2019 
Processo Adm. 004018/2019 

Razão Social e CNPJ da empresa 
Envelope n° 2 – “Habilitação” 

Pregão n° 25/2019 
Processo Adm. 004018/2019 

                                 

           

5 – DA PROPOSTA 
 

5.1 – O Anexo II deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta, 
datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, 
sem cotações alternativas, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo 
procurador. 

 
5.2 – Deverão estar consignados na proposta: 

 
5.2.1 – A denominação, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail e CNPJ do licitante; 

 
5.2.2 – Menor preço global por usuário titular do plano A, em moeda corrente nacional, sendo 
aceitas apenas duas casas decimais após a vírgula, incluindo os tributos incidentes, transporte e 
alimentação. Na hipótese de apresentação de preços com mais de 02 (duas) casas decimais, a 
Comissão desprezará todos os valores a partir da 3ª casa decimal, inclusive, refazendo o cálculo 
para efeito de julgamento; 

 
5.2.3 – Descrição do objeto da licitação, incluindo as especificações detalhadas dos 
serviços; 
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5.2.4 - Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do 
envelope proposta; 

 
5.2.5 - Vigência contratual: o contrato vigerá pelo período de 12 (doze) meses a contar da data 
de recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Departamento de Recursos Humanos, podendo 
ser prorrogado por iguais períodos a critério da administração em havendo acordo entre as parte, 
nos termos do Art. 57, II da Lei 8666/93. 

 
5.2.6 - Condições de pagamento: mensal, mediante aprovação do Gestor do Contrato nomeado 
e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica; 

 
5.2.7  -  A  proposta  de  preço  deverá  conter  oferta  firme  e  precisa,  sem  alternativa  de 
preços/marcas ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 
5.2.8 - O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global por usuário titular 
do plano A, satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato convocatório. 

 
5.2.9 - As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas 
automaticamente pela comissão; 

 
Serão desclassificadas as propostas: 

 
5.3 - Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável; 

 
5.3.1 - Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes 
de dificultar o julgamento; 

 
5.4 - A simples participação neste certame implica: 

 
a) aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

 
b) que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a 
exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais), bem 
como os descontos porventura concedidos; e, ainda, consideram-se incluídas todas as despesas, 
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transporte, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, 
relativa aos trabalhos objeto desta licitação; 

 
c) que a licitante vencedora se compromete a cumprir o objeto do certame no preço e prazo 
constantes de sua proposta; 

 
d) que o prazo de pagamento será de acordo com o item 12.1 do Edital 

 

 
 

6 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
6.1 - Para a habilitação todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno 
porte, deverão apresentar a Documentação. 
6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
a) 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 sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
a.1)  Os  documentos  descritos  no  item  anterior  deverão  estar  acompanhados  de  todas  as 
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 
b) Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
quando a atividade assim o exigir; 

 
c) Os documentos relacionados no subitem “a” NÃO precisarão constar do Envelope n° 2 – 
Habilitação se tiverem sido(s) apresentado(s) para o credenciamento neste Pregão. 

 
6.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual , através de Certidão Negativa De Débitos 
tributários Inscritos ou, se for o caso, comprovação, expedida pela Fazenda Estadual de que a 
empresa é isenta; 
 
c) Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal e à Seguridade Social - INSS em nome do 
licitante, as quais deverão ser comprovadas através da apresentação de CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE FISCAL RFB/PGFN, expedida pela Secretaria da Receita Federal, com prazo de 
validade em vigor, a certidão poderá ser emitida no site Receita Federal: 
http://www.receita.fazenda.gov.br; 
 
d) Prova de Regularidade para com o FGTS; 
 
e) As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com 
efeitos de Negativa, considerando-se Positiva com efeitos de Negativa aquela emitida onde conste 
a suspensão dos débitos. 
 
f) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas com a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de 
Negativa, conforme disposto na Lei nº 12.440/11. 
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g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (débitos mobiliários) do domicílio ou sede 
da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
 
h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
DEVERÃO apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que apresente alguma restrição e neste caso, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério desta Autarquia, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A 
não regularização no prazo previsto implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão 
pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos temos do art. 4°, inciso XXIII, 
da Lei 10.520/02. 
 
6.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física com 
data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes. 

 
a.1) Nos casos de participação de empresas que estejam em recuperação judicial, deverá ser 
apresentado Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem 
prejuízo do atendimento à todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos 
no edital, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes. 

 
6.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) No mínimo 01 (um) atestado de desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo conter no mínimo: a 
quantidade, a descrição, a manifestação quanto a plena execução do objeto, a data de emissão do 
atestado e a clara identificação do seu emitente (CPF, CNPJ, RAZÃO SOCIAL, TELEFONE dentre 
outros).  
 
b) Declaração do licitante de que, caso seja vencedor do certame, apresentará para a 
assinatura do contrato Prova de Registro da Operadora e dos Produtos oferecidos junto à 
A.N.S, na forma prevista na Lei 9.656 de 03 de junho de 1998. 

 
6.1.5. – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 
de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo 
ao Decreto Estadual n° 42.911, de 06/03/1998 (Anexo IX). 

 
6.2. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
6.2.1 – Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, 
autenticada por cartório competente,  ou mesmo cópia simples,  desde que acompanhada do 
original para que seja autenticado pelo pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no 
ato de sua apresentação; 
6.2.2  –  NÃO  serão  aceitos  protocolos  de  entrega  ou  solicitação  de  documentos  em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
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6.2.3 – Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta Autarquia 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas; 

 
6.2.4 – Se o licitante for a 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; 

 

a) Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 
estabelecimentos, disposta nos itens 6.1.1 a 6.1.3. 
6.2.5. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação do 
licitante. 

 
6.2.6. 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. 

 
7. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
7.1. No horário e local indicado neste Edital será aberta à sessão pública, iniciando-se pela fase 
de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão 
apresentados os documentos indicados no item 3.1. 

 
7.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão o pregoeiro os envelopes n° 1 
e n° 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de 
Habilitação. 

 

7.3. O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL POR USUÁRIO 
TITULAR DO PLANO A, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
qualidade definidos neste Edital. 

 
7.4. A análise das propostas pelo pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 
7.4.1 – Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

 
7.4.2 – Que apresentem preço ou vantagem baseado exclusivamente em propostas ofertadas 
pelos demais licitantes; 

 
7.4.3 - Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 

 
7.5 – Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o pregoeiro dará por encerrado o 
certame, lavrando-se ata a respeito. 

 
7.6 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 

 
7.6.1 – Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 
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7.6.2 – Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No 
caso  de  empate  das  propostas,  serão  admitidas  todas  estas,  independente  do  número  de 
licitantes; 

 
7.6.3 – O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, 
em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços, 
nos casos de participação de ME e EPP serão aplicadas as regras da Lei Complementar 123/06. 

 
7.7 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço. 

 
 

7.7.1 – Será permitido o uso do celular SOMENTE durante o lance, no prazo de até 02 minutos ou 
de acordo com a necessidade. 

 
7.7.2 – Será acordado em sessão entre os licitantes e o Pregoeiro o valor mínimo de 
redução de um lance para o outro. 

 
7.8 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 

 
7.9 - A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, 
quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e 
na  manutenção  do  último  preço  apresentado  pelo  licitante,  para  efeito  de  ordenação  das 
propostas; 

 
7.10 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a(s) proposta(s) 
escrita(s) de menor preço global por usuário titular do plano A e o valor estimado do serviço; 

 
7.11 - Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá ao(à) 
Pregoeiro(a) verificar a aceitabilidade do preço ofertado; 

 
7.12 - Considerada aceitável a proposta de menor preço, obedecidas as exigências fixadas no 
edital, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor, para 
confirmação das suas condições habilitatórias, sendo-lhe facultado o saneamento da 
documentação na própria sessão; 

 
7.13 – Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as 
propostas não selecionadas e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se 
para estas, o último preço ofertado. 

 
7.14 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades legais. 

 
7.15 – O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 
do preço. 
7.16 – Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
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7.17 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério da 

pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste 
Edital; 

 
7.17.1 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente 
entregues de habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documento(s) novo(s) após 
encerramento da fase de habilitação; 

 
7.17.2 – A verificação será certificada pelo pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis 
de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

 
 

7.17.3 – Esta Autarquia não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento de verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

 
7.18 – Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor. 

 
7.19 – Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de 
habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo 
negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua 
aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora. 

 
7.20 – Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes presentes. 

 
7.21 – O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 

 
7.22 – Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas 
as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos 
representantes credenciados, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na 
reabertura  da  sessão  ou  na  nova  sessão  previamente  marcada  para  prosseguimento  dos 
trabalhos; 

 
7.23 – Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de 
regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar a 
regularidade, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data em que a licitante for declarada 
vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério desto SAAE, sob pena de a 
contratação  não  se  realizar,  decaindo  do  direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das  sanções 
previstas neste edital e na legislação de regência; 

 
a) Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão pública, 
os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência 
na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas 
propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no edital; 

 
b) Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos requisitos 
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deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à 
contratação. 

 
8 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
8.1 – Até 02 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 
8.2 – Eventual impugnação DEVERÁ ser dirigida ao subscritor deste Edital e protocolada 
única e exclusivamente na Divisão de Suprimentos; 

 
8.2.1 – Admite-se impugnação por intermédio de ‘fac-símile’ e/ou ‘e-mail’ ficando a validade do 
procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas; 

 
8.2.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada 
nova data para a realização deste certame. 

 
8.3  –  A  entrega  da  proposta,  sem que  tenha sido  tempestivamente impugnado  este  Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

 
8.4 – Dos atos do pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria 
sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se 
então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr a partir do dia em que houver expediente 
nesta Autarquia para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes, assegurada vista imediata aos 
autos; 

 
8.4.1 – A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará 
na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e 
no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação; 

 
8.4.2 – Na hipótese de interposição de recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente; 

 
8.4.3 – Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à 
licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório; 

 
8.4.4 – O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará 
na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 
8.4.5 – Os recursos devem ser protocolados na Divisão de Suprimentos, localizada na Rua José 
Bonifácio, n° 300, Centro, Amparo/SP. 

 
9 - DA CONTRATAÇÃO: 
9.1 -    Homologada a licitação, o adjudicatário receberá ou será convocado a assinar o contrato e 
retirar a Autorização de Fornecimento no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
9.1.1 - O prazo para retirada da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura do contrato poderá 
ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto 
neste item, sob alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração. 
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9.2 - 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, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

 
9.3 -    A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) dos valores contratados; 
9.4 -    Após  a  celebração  do  contrato  ou  retirada  do  documento  equivalente,  os  envelopes 
contendo  os  documentos  de  habilitação  dos  demais  proponentes  ficarão  à  disposição  para 
retirada por 15 (quinze) dias. 
 
10 -  DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
10.1 - O vencedor desta licitação se obriga recolher a título de garantia contratual, valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato proposto. 

 
10.2 - A Garantia deverá ser recolhida através de uma das seguintes formas: 

 
10.2.1 – Deverá ser realizado através de deposito bancario, a ser efetuado junto Divisão de 
Contabilidade do SAAE AMPARO,  localizado à  Rua Jose Bonifacio,  300  –  Centro  – 
Amparo/SP. 

 
10.2.2 - Títulos da dívida pública pelo seu valor nominal; 

 
10.2.3 - Fiança bancária ou seguro garantia. 

 
10.3 - A Garantia deverá ser recolhida até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do termo de 
contrato. 

 
10.4 - Em se tratando de recolhimento em moeda corrente, o valor será contabilizado em conta 
vinculada especial e aplicada no mercado financeiro, sendo os rendimentos integrais da aplicação 
repassados ao contratado; 

 
10.4 - Quando por fiança bancária, o prazo de sua validade deverá ser coerente com o prazo de 
cumprimento do ajuste contratual, ou seja, o prazo de execução acrescido de 02 (dois) meses; 

 
10.5 - O valor recolhido a título de garantia contratual será restituído após o término da vigência 
contratual e quando em dinheiro atualizado monetariamente. 

 
10.6 - Em caso de prorrogação contratual, poderá a administração a seu critério, exigir reforço da 
garantia, manter a já existente ou alterar a garantia ofertada. 
 
11 – VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DO CONTRATO 

 
11.1. Vigência contratual: o contrato vigerá pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de 
recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Gestor de Contrato, podendo ser prorrogado por 
iguais períodos a critério da administração nos termo do Art. 57, II da Lei 8666/93. 

 
11.2 – O cancelamento do Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a 
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seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para 
o exercício do contraditório e da ampla defesa: 

 
a)  se  qualquer  das  partes  infringir  as  cláusulas  do  presente  instrumento,  obedecidos  aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 

 
b) por fraude, assim considerada, entre outras circunstâncias, a omissão ou distorção de 
informações por parte do CONTRATANTE; 

 
c) por inadimplemento contratual por parte da Contratada; 

 
d) caso não seja mantido o número mínimo de usuários estabelecidos para manutenção deste 
contrato, desde que tal número seja devidamente informado pela licitante, por escrito ou 
verbalmente, no ato da realização do pregão, sob pena de preclusão. 

 
11.3 – A comunicação do cancelamento do Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos. 

 
11.4 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa Contratada, a 
comunicação será feita por meio do Jornal Oficial do Município, por duas vezes consecutivas, 
considerando cancelado o Contrato a contar da última publicação. 

 

 
 

12 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

12.1 – Condições de pagamento: mensal, mediante aprovação do Gestor do Contrato e em até 
15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica 

 
12.2 – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou 
outros necessários à contratação contenham incorreções. 

 
12.3 – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 
solicitada à Contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que 
deverá ser encaminhada à Autarquia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

 
12.3.1 – Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 
pagamento será recontado, a partir da data de sua apresentação; 

 
12.4. A nota fiscal deverá conter dados para depósito (Banco, Agência, nº da conta corrente e 
número da Ordem de Serviço); 

 
12.5. Será aceita somente Nota Fiscal Eletrônica; 
 

12.6. As Notas Fiscais Eletrônicas deveram ser enviadas, como arquivo com extensão XML, para o 
e-mail contabilidade@saaeamparo.sp.gov.br. 

 
13 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 
13.1  –  O  preço  ofertado  permanecerá  FIXO  e  IRREAJUSTÁVEL,  exceto  nas  hipóteses 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 
65  da  Lei  federal  n°  8.666/93  ou  de  redução  dos  preços  praticados  no  mercado.  Mesmo 
comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei federal 
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nº 8.666/93, a Administração se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ata e iniciar outro 
procedimento licitatório. 

 
13.2 - Na hipótese de prorrogação contratual, o valor poderá ser revisto, a partir de 12 (doze) 
meses de vigência conforme Lei Federal 10.192/2001, desde que solicitado de forma 
fundamentada com planilhas de custos apresentada pela CONTRATADA e autorizado pelA 
superintendente do SAAE em despacho fundamentado, aplicando-se preferencialmente em caso 
de reajuste o índice do I.N.P.C. do IBGE. 

 
14 – SANÇÕES 
14.1 – As penalidades as quais ficam sujeitas a ADJUDICANTE, em caso de inadimplência, são 
as seguintes: 
14.1.2 – Advertência; 
14.1.3 – Multa; e 
14.1.4 – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
14.2 – Esta Autarquia utiliza nas aplicações de multa os seguintes parâmetros: 
14.2.1 – Nas inexecuções totais: multa indenizatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor 
global do contrato. 
14.2.2 – Nas inexecuções parciais: multa indenizatória de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por 
cento) sobre o valor global equivalente à obrigação inadimplida ou sobre o valor da adjudicação, 
esse último nos seguintes casos específicos: 

 
a) Apresentação de declaração ou documentação falsa; 
b) Não manutenção da proposta ou não assinatura do contrato no prazo constante deste Edital; 
c) Comportamento Inidôneo; 
d) Realização de fraude fiscal. 

 
14.3 – O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da intimação, ou à critério da Administração Municipal e sendo possível, o valor 
devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber. Não havendo pagamento, 
o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo. 
 
14.3.1 - A empresa autuada poderá interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando suspenso 
o prazo para pagamento até a decisão final emitida pelo pregoeiro. 

 
14.4 – Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor descrito na ordem 
de compra. 

 
14.5 – O não cumprimento injustificado das obrigações, por parte da CONTRATADA, sujeitá-la-á, 
também, as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da lei nº 8.666/93 e art.7º da lei nº 
10.520/02. 

 
15 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1 – 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. 
15.2 – O resultado do presente certame será divulgado no Jornal Oficial do Município ou Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, de acordo com as disponibilidades das datas. 

       15.3 – Após o encerramento da sessão do Pregão, caso não haja manifestação de recurso, os 
envelopes n° 2 – Habilitação serão devolvidos aos respectivos representantes. 
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15.4 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo pregoeiro. 

 
15.5 – É facultada o pregoeiro e à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos 
requisitos previstos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de habilitação. 

 
15.6 – A Administração do SAAE poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o 
certame se constatado vício no seu processamento. 

 
15.7 – Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo. 

 
15.8 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se- 
á o do vencimento. 

 
15.9 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo/SP. 

   
 
 
 

          Assinado no original 

                                           LAURA PETRI GERALDINO 
      Superintendente SAAE AMPARO 

05/09/2019 
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             ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – PLANO DE SAÚDE 

 

1 – OBJETO DO CONTRATO 

Operadora de plano privados de assistência à saúde, de acordo com o art. 1º, inciso I, § 1º, da Lei n. 
9.656/98, cadastrada na ANS, de prestação de serviços continuada, com cobertura de custos médico-
hospitalares, de acordo com o rol de procedimentos médicos vigente instituído pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS, e suas atualizações, com a cobertura de todas as doenças da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial 
de Saúde, através de profissionais ou serviços de saúde, integrantes da rede própria ou credenciada pela 
CONTRATADA. 

 

2 – NATUREZA DO CONTRATO 

Contrato caracterizado pela contratação coletiva empresarial, bilateral, gerando direitos e obrigações 
entre as partes, conforme disposto nos artigos 458 e 461 do Código Civil Brasileiro e Artigo 54 do Código 
de Defesa do Consumidor. 

 

3 – ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE 

Grupo de municípios, nas cidades de Amparo, Pedreira, Serra Negra, Águas de Lindóia, Lindóia e Monte 
Alegre do Sul. 

A CONTRATADA deverá oferecer rede credenciada/referenciada, devendo dispor de serviços e 
especialidades, em número suficiente de profissionais e instituições para o atendimento dos usuários, 
mantendo o mesmo padrão de atendimento em todas as especialidades e em todos os serviços 
credenciados. 

 

4 – PADRÃO DE ACOMODAÇÃO EM INTERNAÇÃO 

 Acomodação COLETIVA caracterizada por apartamentos com no máximo dois leitos e um banheiro em 
cada apartamento e acomodação em QUARTO PRIVATIVO com banheiro e direito a acompanhante. 
Havendo indisponibilidade de leito nos estabelecimentos próprios ou credenciados, é assegurado ao 
consumidor o acesso á acomodação superior sem qualquer ônus, conforme previsto no artigo 33 da lei 
9.656/98. 

5 – CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

A operadora deverá garantir as condições já estabelecidas pelos usuários na operadora anterior descritos 
nos itens abaixo. São considerados “usuários titulares” para efeito do convênio os servidores do Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos – Saneamento Ambiental – Amparo/SP, bem como inativos e pensionistas 
que percebem pelos cofres da municipalidade. 

Serão considerados “usuários dependentes” aqueles que mantenham com o usuário titular uma das 
seguintes relações: 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/licitacoes.php


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 
Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320 
Fone: (19) 3808-8400 Fax: (19) 3807-2536 
CNPJ: 43.467.992/0001-74 IE 168.131.370.116 
Site:  www.saaeamparo.sp.gov.br/licitacoes.php  

Fls.   

Proc.   

Visto     

Pregão Presencial nº 25/2019 
17 

 

 

a) Cônjuge 
b) Filhos (as) solteiros (as) até a maioridade segundo a lei ou equiparados, enteado 
(a) menor sob guarda judicial, tutelado, estendendo-se até 24 anos para ambos os 
sexos, se universitários, e que forem relacionados pelo Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos – Saneamento Ambiental – Amparo/SP na Proposta de Admissão. 
c) Filhos maiores de 18 anos de idade e incapazes, assim declarados na forma da 
lei, enquanto perdurar a incapacidade. 
d)  Companheiro ou companheira que comprove união estável com entidade 
familiar, conforme Lei Civil. 
e) São considerados agregados: 
 Pai e mãe do servidor (Somente serão incluídos no plano contratado, os agregados 
que já estão inclusos no plano atual: Não serão admitidas novas inclusões de 
agregados no contrato, objeto desta licitação) 
f) A adesão do grupo familiar dependerá da participação do Titular no plano 
privado de assistência à saúde; 
g) Aos filhos dependentes que perderem essa condição deverá a operadora 
facultar o direito de firmar novo contrato individual até 30 (trinta) dias, contados da 
perda da condição de dependentes, ficando dispensados de cumprir prazos de carência 
para as coberturas que já tinham direito e também já tinham cumprido no plano em que 
figuravam como dependentes. 
h) O contrato deverá prever cobertura assistencial ao recém nascido filho natural ou 
adotados até 12 (doze) anos de idade, durante os primeiros trinta dias de vida ou 
adoção. 
i) Deverá ser assegurada a inscrição ao recém nascido, filho biológico ou adotivo 
de até 12 (doze) anos de idade, como dependentes, isentos do cumprimento dos 
períodos de carências, agravo ou cobertura parcial temporária, desde que a inscrição 
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou adoção. 
j) Se o usuário contrair matrimônio ou iniciar união estável durante vigência deste 
contrato, para que seu conjugue/companheiro seja considerado usuário dependente, 
deverá ser inscrito no plano dentro do prazo até 30 (trinta) dias, contados da data do 
casamento ou do inicio da formalização da união estável, vigorando a partir desta data 
a obrigação de pagamento de mensalidade para o novo usuário. 
k) O Serviço Autônomo de Água e Esgotos – Saneamento Ambiental – Amparo/SP 
obriga-se a fornecer, no ato da assinatura do presente contrato, a relação dos usuários 
que serão inscritos como titulares, dependentes e agregados, com nome e qualificação 
completa de cada um deles, além dos documentos oficialmente instituídos, bem como 
comprovação de vínculo do servidor municipal (no caso do usuário titular) 
l) Os novos servidores que forem contratados após a data da assinatura deste 
contrato, deverão ser inscritos como usuários dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
contados de sua admissão, acompanhada da documentação exigida, sob pena de 
cumprimento de carência. 
m) O Serviço Autônomo de Água e Esgotos – Saneamento Ambiental – Amparo/SP 
obriga-se a comunicar a CONTRATADA, mensalmente e por escrito, até o dia 15 
(quinze) de cada mês, as novas inclusões e exclusões de usuários no plano 0ra 
contratado, remetendo os documentos necessários para comprovação do vinculo do 
servidor municipal. 
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n) Compete ao  Serviço Autônomo de Água e Esgotos – Saneamento Ambiental – 
Amparo/SP, quando do fornecimento da lista de dependentes, justificar o vínculo de 
dependência ou parentesco conforme este artigo, comprovando-o, quando necessário, 
por todos os meios de prova em direito admissíveis para o caso. 
o) A exclusão do usuário titular cancelará automaticamente a inscrição dos 
respectivos dependentes e agregados. 
p) Os usuários dependentes, na qualidade de filhos, que venham a contrair 
matrimônio, perderão a condição de dependentes, obrigando-se o usuário titular a 
comunicar o fato por escrito, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do 
registro civil, ao Serviço Autônomo de Água e Esgotos – Saneamento Ambiental – 
Amparo/SP a qual deverá comunicar imediatamente á CONTRATADA. 
q) Na hipótese de o usuário titular não comunicar ao Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos – Saneamento Ambiental – Amparo/SP os casos de maioridade, emancipação 
ou matrimônio de seus filhos usuários dependentes nos prazos acima dispostos e estes 
continuarem a se utilizar dos serviços objeto do presente contrato ficará o usuário titular 
obrigado a reembolsar todas as despesas provenientes desta utilização. 
r) Os (as) filhos (as) solteiros (as) com idade até 24 (vinte e quatro) anos, quando 
cursando faculdade, para terem direito a ser mantidos no plano como usuários 
dependentes, deverão comprovar, semestralmente, sua inscrição e matricula no curso 
superior. 
s) É obrigação do usuário titular, nos casos de sua exclusão ou de exclusão de 
seus dependentes ou agregados, por qualquer motivo, devolver os cartões de 
identificação de usuário e quaisquer outros documentos porventura fornecidos pela 
CONTRATADA. 
t) Considera-se uso indevido a utilização desses documentos para a obtenção, 
atendimentos, mesmo que na forma contratada pelos usuários titulares, usuários 
dependentes ou usuários agregados, que perderem essa condição por exclusão ou, em 
qualquer hipótese, por terceiros que não sejam usuários com ou sem o conhecimento 
destes. 
u) Ocorrendo a perda ou extravio do cartão, o usuário titular deverá participar 
imediatamente o ocorrido ao Serviço Autônomo de Água e Esgotos – Saneamento 
Ambiental – Amparo/SP, que, por sua vez deverá informar imediatamente a 
CONTRATADA para cancelamento do documento e emissão da segunda via, quando 
for o caso. A ausência da comunicação acarretará na responsabilidade do titular pela 
utilização indevida. 
v) Os valores máximos a serem praticados pela prestadora deverão ser: 
1) Cooparticipação de Consulta Eletivas: R$ 30,00 
2) Cooparticipação de Consultas Pronto Socorro e Pronto Atend: R$ 35,00 
3) Cooparticipação para execução de exames: R$ 6,00 
4) Taxa de Inscrição de Titular e dpendentes: R$ R$ 10,00 
5) Taxa de emissão de segunda vida de cartão: R$ 10,00 
 

6- COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS 

O presente contrato garante cobertura para todas as doenças listadas na Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde (CID 10) da Organização Mundial da 
Saúde, através de normas e procedimentos do Rol de Procedimentos nº 82/04 da ANS e suas 
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atualizações. 

Os usuários farão jus, cumpridas as carências fixadas da cláusula de carências e dentro dos limites deste 
contrato, aos seguintes serviços: 

a) Consultas Médicas sem limite de utilização, abrangendo as especialidades reconhecidas 
pelo Conselho Federal de Medicina. 

b) Serviços Ambulatoriais e de Apoio Diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos 
ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos dentro da cobertura prevista neste contrato, 
quando solicitados e justificados por médico assistente, em formulário especifico da 
CONTRATADA.  

c) Internações Hospitalares Clínicas e Cirúrgicas abrangendo as especialidades reconhecidas 
pelo Conselho Federal de Medicina, incluindo os procedimentos obstétricos e aqueles 
considerados como alta complexidade, assim identificados por ato do Ministério da Saúde, 
quando solicitadas e justificadas por médico assistente, em formulário especifico da 
CONTRATADA. 

d) Atendimento em Pronto Socorro, em caráter de urgência emergência; 

e) Remoção inter-hospitalar; 

f) Próteses e Órteses Nacionais ou Nacionalizadas e devidamente registradas junto a Anvisa; 

g) Transplante de Rim e Córnea 

h) Todos os procedimentos constantes do rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar e Lei 9.656/98, bem como suas atualizações. 

Nas consultas médicas de urgência/emergência, o usuário será atendido pelo médico plantonista, nos 
hospitais próprios ou credenciados da CONTRATADA. 

Os usuários terão direito a cobertura ambulatorial em conformidade com as normas da ANS para os 
seguintes procedimentos considerados especiais: 

1. Hemodiálise e diálise peritonial – CAPD; 
2. Quimioterapia ambulatorial; 
3. Radioterapia (megavoltagem, cobaltoterapia, cesioterapia, eletronterapia, etc); 
4. Procedimentos de hemodinâmica ambulatorial;  
5. Hemoterapia ambulatorial; 
6. Cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, respeitadas as disposições e condições de 

cobertura impostas pela Agência. 
Cobertura dos atendimentos nos casos de planejamento familiar, incluindo: 

I - atividades educacionais;  

II - consultas de aconselhamento para planejamento familiar;   

III - atendimento clínico;  

IV - sulfato de DEHIDROEPIANDROSTERON A (SDHEA);  

V - implante de dispositivo intrauterino (diu) hormonal incluindo o dispositivo;  
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Os procedimentos de alta complexidade, bem como as internações deverão ser autorizadas pela 
CONTRATADA sem limitação de prazo, independentemente de ser internação na acomodação 
contratada ou UTI (Unidade de Terapia Intensiva), competindo ao médico assistente definir e justificar os 
períodos de internação. A obrigação de prestar os serviços de internação hospitalar compreende: 
cobertura das despesas com diárias hospitalares, prestação de serviços médicos, exames diagnósticos, 
serviços gerais de enfermagem, alimentação, toda e qualquer taxa, anestésicos, gases medicinais, 
sessões de quimioterapia e radioterapia, materiais e medicamentos usados na internação pelo usuário e 
prescritos pelos médicos assistentes. A CONTRATADA garantirá, também, cobertura em relação ás 
cirurgias buco-maxilo-facial e aos procedimentos considerados especiais conforme determina o artigo 5º, 
incisos I e II da Resolução CONSU nº 10/98, a saber: 

7. Hemodiálise e diálise peritonial – CAPD; 
8. Quimioterapia;  
9. Radioterapia incluindo radiomoldage, radioimplante e braquiterapia; 
10. Hemoterapia 
11. Nutrição parenteral e enteral; 
12. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica; 
13. Embolizações e radiologia intervencionista; 
14. Exames pré anestésicos ou pré cirúrgicos; 
15. Fisioterapia 
16. Acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio dos pacientes 
submetidos a transplante de Rim e Córnea, exceto medicação de manutenção. 

A relação desta cláusula é taxativa, responsabilizando-se o TITULAR por quaisquer outras 
despesas, o pagamento destas despesas deverá ser realizado pelo usuário diretamente ao 
hospital. 

Na hipótese de internação de usuários menores de 18 anos, maiores de 60 anos ou portadores de 
incapacidade civil, a CONTRATADA garantirá a presença de acompanhante, independente do tipo de 
acomodação contratada e se responsabilizará, além da cobertura prevista neste contrato, por todas 
despesas de alimentação que se fizerem necessárias deste acompanhante no hospital, dentro dos limites 
contratuais. 

Nos casos de transtornos psiquiátricos os usuários terão cobertura para todos os transtornos codificados 
na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 10), com 
as seguintes características: 

17. Atendimento às emergências, assim consideradas as situações que impliquem 
em risco de vida ou de danos físicos para o próprio paciente ou para terceiros (incluídas 
as ameaças e tentativa de suicídio e auto-agressão) e/ou em risco de danos morais e 
patrimoniais importantes; 
18. Psicoterapia de crise, entendida esta como o atendimento intensivo prestado por 
um ou mais profissionais na área de saúde mental com duração máxima de 12 
semanas, tendo inicio imediatamente após o atendimento de emergência e sendo 
limitada a 12 sessões por ano de contrato, não cumulativas.  
19. Tratamento básico que é aquele prestado por medico, com numero limitado de 
consultas, cobertura de serviços de apoio diagnostico, tratamento e demais 
procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente 
20. Todos os atendimentos clínicos ou cirúrgicos, bem como tratamentos 
decorrentes de transtornos psiquiátricos codificados na Classificação Estatística 
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Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde/10º Revisão - CID - 10, 
incluindo:   
 I - o custeio integral de pelo menos 30 (trinta) dias de internação;  

        II - nas internações psiquiátricas o custeio parcial excepcionalmente poderá ser fixado a partir 
do 31º (trigésimo primeiro) dia de internação, por ano de contrato, com coparticipação do 
beneficiário de 50 % (por cento) observados os tetos estabelecidos nos normativos 
vigentes;  

        III - esse percentual de coparticipação equivalerá ao máximo admitido por norma editada pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que estiver vigente à época da contratação 
do plano.  

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

Os usuários terão direito a transplantes de rim e córnea, bem como as despesas com seus 
procedimentos vinculados. 

Os usuários candidatos a transplante de órgãos provenientes de “doador cadáver”, conforme 
legislação especifica, deverão, obrigatoriamente estar inscritos em uma das Centrais de Notificação, 
Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDOs) e sujeitar-se-ão ao critério de fila única de espera e 
seleção. 

A lista de receptores é nacional, gerenciada pelo Ministério da Saúde e coordenada em caráter 
regional pelas centrais de notificações, captação e distribuição de órgãos (CNCDOs) integrantes do 
sistema nacional de transplante. 

As entidades privadas e equipes especializadas interessadas na realização de transplantes deverão 
observar o regulamento técnico – portaria GM nº 3407 de 05/08/98 do Ministério da Saúde – que 
dispõe quanto a forma, autorização e cadastro junto ao sistema nacional de transplantes (SNT) 

É de competência privativa das centrais de notificação: capacitação e distribuição de órgãos 
(CNCDOs), dentro das funções de gerenciamento que lhes são atribuídas pela legislação em vigor. 

Determinar o encaminhamento de equipe especializada; 
Providenciar o transporte de tecidos e órgãos ao estabelecimento de saúde autorizado em que 
se encontre o receptor; 
Entendem-se como despesas com procedimentos vinculados todas aquelas necessárias à realização 
do transplante incluindo: 

i. Despesas assistenciais com doadores vivos; 
ii. Medicamentos utilizados durante a internação; 

iii. Acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio exceto medicamentos de 
manutenção; 

iv. Despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos. 
Os usuários terão cobertura para o fornecimento de Prótese e Órtese Nacionais ou Nacionalizadas e 
devidamente registrados junto a ANVISA bem como de seus respectivos assessórios, desde que ligados 
à ato cirúrgico coberto por este contrato. 

Os usuários terão direito a prestação de serviços de cirurgia plástica reparadora e 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. 
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Os usuários terão direito também, á remoção inter-hospitalar, quando comprovadamente necessária, 
dentro dos limites de abrangência geográfica prevista neste contrato, que se dará entre hospitais 
de rede própria ou credenciada da CONTRATADA quando em internações iniciadas e cobertas 
pela CONTRATADA. 

Na remoção inter-hospitalar do usuário, o meio de transporte a ser utilizado será definido pelo médico 
assistente e a CONTRATADA. 

A remoção somente será realizada após a confirmação de vaga no hospital destino. 

Fica acordado que a cobertura de remoção nos casos de urgência e emergência será regida pelo 
disposto no artigo 7º da Resolução CONSU nº 13/98. 

7 – EXCLUSÕES DE COBERTURA 

Fica expressamente ajustado entre as partes que o presente contrato não cobre os serviços médico-
hospitalares em face dos seguintes procedimentos: 

a) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 
b) Atendimentos prestados antes do início da vigência contratual ou do 
cumprimento dos prazos de carências ou prestados em desacordo com o estabelecido 
neste contrato; 
c) Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e 
próteses para o mesmo fim; 
d) Inseminação artificial; 
e) Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; 
f) Tratamentos ilícitos ou anti-éticos, assim definidos sob o aspecto médico ou 
não reconhecidos pelas autoridades competentes; 
g) Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, ou seja, sem 
registro na ANVISA; 
h) Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto nos casos de 
internação domiciliar oferecida pela operadora em substituição à internação hospitalar; 
i) Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato 
cirúrgico, importados não nacionalizados e não registrados junto à ANVISA; 
j) 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; 
k) Despesas com assistência odontológica de qualquer natureza, inclusive as 
relacionadas com acidentes, exceto as cirurgias buco-maxilo-faciais que necessitem de 
ambiente hospitalar e aquelas relacionadas aos procedimentos odontológicos passíveis 
de realização em consultório, mas que necessitem de estrutura hospitalar por 
imperativo clínico, a exceção dos honorários e materiais utilizados; 
l) Casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela 
autoridade competente; 
m) Despesas de acompanhantes, excepcionadas:  

I. Acomodação e alimentação necessárias à permanência do 
acompanhante de menores de 18 anos;  
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II. Acomodação e alimentação, conforme indicação do médico ou cirurgião 
dentista assistente e legislações vigentes, para acompanhantes de idosos a 
partir dos 60 (sessenta) anos e pessoas portadoras de deficiências;   

III. Despesas, conforme indicação do médico assistente e legislações 
vigentes, relativas a um acompanhante indicado pela mulher durante o trabalho 
de parto e pós-parto imediato; 

n) Cirurgia para mudança de sexo; 
o) Produtos de toalete e higiene pessoal, serviços telefônicos ou qualquer outra 
despesa que não seja vinculada à cobertura deste contrato;  
p) 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, que 
poderão ser realizados por médicos e serviços não credenciados e, posteriormente, 
reembolsados na forma e termos previstos neste contrato;   
q) Enfermagem em caráter particular seja em regime hospitalar ou domiciliar; 
r) Aplicação de vacinas;  
s) Exames para piscina ou ginástica, necropsias, medicina ortomolecular e 
mineralograma do cabelo;  
t) Aluguel de equipamentos hospitalares e similares; 
u) Procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior; 
v) Investigação de paternidade, maternidade ou consanguinidade; 
w) Especialidade médica não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. 
x)    Tratamentos em SPA, clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, casas 
sociais e clínicas de idoso; 
y) Transplante, à exceção de córnea e rim e transplantes autólogos; 
z)  Consultas domiciliar; 
aa)  Procedimentos que sejam excluídos ou que não constem do rol estabelecendo 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar frente às Operadoras de Saúde e 
conforme Lei 9.956/98 e suas atualizações. 
 

8 – VIGÊNCIA 

A contratação dos serviços objeto da presente licitação, será pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme previsão 
constante do Inciso II, do artigo 57, da Lei Federal nº 8666/1993. 

9 – PERÍODOS DE CARÊNCIA 

Os serviços prestados aos usuários regulamente incluídos na Proposta de Admissão a ser apresentada 
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos – Saneamento Ambiental – Amparo/SP na mesma data da 
assinatura do presente instrumento, estarão ISENTOS DE QUALQUER PERÍODO DE CARÊNCIA, 
sendo os serviços prestados imediatamente após a assinatura do contrato.Também não haverá carência 
para prestação dos serviços aos servidores e seus dependentes, desde que inclusos no plano em até 30 
(trinta) dias de assinatura do contrato de prestação de serviços de assistência médica ou hospitalar ou da 
admissão do servidor pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos – Saneamento Ambiental – Amparo/SP . 
Em relação às novas inclusões, referentes à usuários que já figuravam como servidores municipais no 
momento desta contratação e que venham a ser solicitadas após 30 (trinta) dias da assinatura do contrato 
ou referentes a usuários titulares ou dependentes cujas solicitações de inclusão sejam efetuadas após o 
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prazo estabelecido (30 dias de sua admissão), incidirão os seguintes períodos de carência: 

a) 24 (vinte e quatro) horas para os atendimentos de urgência e emergência 
decorrentes de acidentes pessoais, desde que possam implicar risco imediato de vida 
ou de lesões irreparáveis para o paciente. Para os demais casos de urgência e 
emergências não decorrentes de acidentes pessoais, estando o usuário em período 
de cumprimento de carências para internações hospitalares, o atendimento se limitará 
as coberturas ambulatoriais, respeitadas as regras da clausula de urgência e 
emergência. 
b) 30 (trinta) dias para consultas médicas e exames simples de rotina, laboratoriais 
de patologia clinica (exceto os exames hormonais e imunológicos), raio X simples 
(exceto mamografia, densitometria óssea, neuro-radiologia, angiografias e radiologia 
intervencionista) eletrocardiograma e eletroencefalograma convencionais. 
c) 180 (cento e oitenta) dias para demais serviços de apoio, diagnostico e terapia, 
bem como exames especializados a saber, ultrasonografias em geral, MAPA 
(monitorização ambulatória de pressão arterial) Holter, ecocardiografia de qualquer 
tipo, ecodoppler vascular (ultrasom vascular ou duplex, scan vascular), 
imunoperoxidase, hibridação molecular, eletromiografia, polisonografia, 
eletroencefalograma prolongado, mapeamento cerebral, estudo P-300, 
colangiopancreatografia endoscópica com ou sem papilotomia, colonoscopia com ou 
sem polipectomia, vídeo-laparoscopia diagnostica, endoscopia digestiva alta, 
broncoscopia de qualquer tipo, exames hormonais, exames imunológicos, prova 
ventilatoria completa de qualquer tipo, medicina nuclear magnética (todas), 
procedimentos diagnósticos em hemodinâmica (todas) com ou sem procedimentos 
terapêuticos, PH-metria, vídeo-histeroscopia, punções-biopsias aspirativas P.B.A 
(todas), retinografia simples e fluorescente, microscopia especular de córnea, 
cerastocopia computadorizada, BERA (potenciais auditivos do tronco cerebral), vecto-
eletronistagmografia, vídeo-artroscopia, urodinamica, cintilografia. 
d) 180 (cento e oitenta) dias para procedimentos, ambulatoriais ou hospitalares; 
hemodiálise e diálise peritorial – CAPD; quimioterapia, radioterapia incluindo 
radiomoldagem, radioimplante e braquiterapia, hemoterapia, nutrição parenteral ou 
enteral, procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica, embolizações 
e radiologia intervencionista, exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos, cirurgias 
oftalmológicas; 
e) 180 (cento e oitenta) dias para internações clinicas e cirúrgicas, inclusive 
transplantes de rins e córneas; 
f) 180 (cento e oitenta) dias para internações em Unidade de Terapia Intensiva; 
g) 180 (cento e oitenta) dias para atendimentos obstétricos e procedimentos 
relativos ao pré-natal 
h) 180 (cento e oitenta) dias para internações decorrentes de transtornos 
psiquiátricos; 
i) 180 (cento e oitenta) dias para fisioterapia; 
j) 300 (trezentos) dias para parto a termo;  
k) 180 (cento e oitenta) dias para eventos obstétricos não relacionados a partos a 
termo. 
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10 – DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES 

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.    

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.    

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.    

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.    

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.   

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 consequências da omissão de informações.    

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.  

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.   

Cobertura Parcial Temporária - CPT é aquela que admite, por um período ininterrupto de até 24 (vinte e 
quatro) 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.   

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.   

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

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    

É vedada à CONTRATADA a alegação de Doença ou Lesão Preexistente decorridos os 24 (vinte e 
quatro) meses da data da celebração do contrato ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde.  

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.  

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.   

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.  

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

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.  

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

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

Após julgamento, e acolhida a 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.  

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.   

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. 

11 – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

- Atendimento de Urgência e de Emergência em Pronto Socorro Próprio da Contratada sediado no 
Município de Amparo. 
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Nos casos de urgência ou emergência, os usuários poderão obter atendimento diretamente junto aos 
serviços próprios ou contratados pela empresa contratada na modalidade prevista no contrato, conforme 
previsto na Resolução nº 13 (treze) do CONSU, devendo, para tanto, identificarem-se como Usuários, 
apresentar a carteira de identificação válida e R.G. 

As coberturas de procedimentos de urgência ou emergência são aquelas que impliquem em risco 
imediato de vida ou de lesões irreparáveis aos pacientes, incluindo as resultantes de acidentes pessoais 
ou de complicações do processo gestacional, regendo-se pela garantia de atenção e atuação no sentido 
da preservação da vida, órgãos e funções. 

Nos casos de transtornos psiquiátricos, são consideradas emergências as situações que impliquem risco 
de vida ou de danos físicos para o Usuário ou para terceiros (incluídas as ameaças e tentativas de 
suicídio e auto agressão). 

Quando o atendimento de urgência ou emergência for efetuada no decorrer do período de carência para 
internação, fica garantida a cobertura do atendimento ambulatorial, limitada às primeiras 12 (doze) horas, 
igual àquela fixada para o plano do segmento ambulatorial não garantido, portanto, cobertura para 
internação. 

Em caso de necessidade de assistência médica hospitalar decorrente da condição gestacional porem a 
usuária estiver em período de carência, fica assegurado o atendimento ambulatorial limitado às primeiras 
12 (doze) horas, não garantindo, portanto, a cobertura para internação. 

Em todos os casos de cobertura de urgência ou emergência fica limitada às primeiras 12 (doze) horas de 
atendimento, findo este prazo, a responsabilidade financeira passará a ser do USUÁRIO, não cabendo 
ônus à EMPRESA CONTRATADA e as remoções obedecendo o disposto na clausula de remoção. 

Entretanto, em todas as situações de urgência ou emergência sujeita à cobertura ambulatorial limitada às 
primeiras 12 (doze) horas, quando for necessária a realização de procedimento exclusivos de cobertura 
hospitalar em tempo menor do que 12 (doze) horas de cobertura, cessará sendo que a responsabilidade 
financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do USUARIO, não cabendo ônus á 
EMPRESA CONTRATADA e as remoções obedecerão o disposto na cláusula de remoção. 

O atendimento de urgência decorrente de acidentes pessoais, será garantido, sem restrições, após 
decorridas 24 (vinte e quatro) horas de vigência do contrato. 

Fica claro que nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar 
ou, como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá obrigatoriedade de cobertura por 
parte da EMPRESA CONTRATADA. 

12 – REEMBOLSO 

A EMPRESA CONTRATADA assegurará o reembolso no limite das obrigações do contrato, das despesas 
efetuadas pelo usuário com assistência a saúde, dentro da área de abrangência deste contrato nos casos 
exclusivos de urgência ou emergência, quando for comprovadamente impossível a utilização de serviços 
próprios contratados ou credenciados da EMPRESA CONTRATADA. 

O valor do reembolso será correspondente aos das tabelas adotadas para pagamento dos médicos, 
serviços e hospitais credenciados da EMPRESA CONTRATADA, conforme dispõe o art. 12, VI da Lei 
9656/98. 

O reembolso de que trata a clausula anterior, será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contadas da 
apresentação dos seguintes documentos originais, que posteriormente serão devolvidos, na hipótese de 
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reembolso parcial: 

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

a) Solicitação de reembolso através de preenchimento de formulário próprio a ser 
fornecido pela contratada; 
b) Relatório do médico assistente, declarando o nome do paciente, descrição do 
tratamento e respectiva justificativa dos procedimentos de urgência ou emergência 
realizados, data do atendimento, e, quando for o caso, período de permanência no 
hospital e data da alta hospitalar; 
c) Conta hospitalar discriminando materiais e medicamentos consumidos, com 
preço por unidade, juntamente com notas fiscais, faturas ou recibos do hospital; 
d) Recibos individualizados de horários dos médicos assistentes, auxiliares e 
outros, discriminando funções e o evento a que se referem; 
e) Comprovantes relativos aos serviços de exames complementares de 
diagnósticos e terapia, e serviços auxiliares, acompanhados no pedido do médico 
assistente. 

Somente serão reembolsáveis as despesas vinculadas diretamente ao evento que originou o 
atendimento ao usuário, realizado enquanto perdurar o estado de urgência ou emergência. 

13 – REMOÇÃO 

Os usuários terão direito também á remoção inter-hospitalar, quando comprovadamente necessária, 
dentro dos limites de abrangência geográfica prevista no contrato, que se dará entre os estabelecimentos 
da rede própria ou credenciada pela EMPRESA CONTRATADA, quando em internações iniciadas e 
cobertas pela CONTRATADA. 

Na remoção inter-hospitalar do usuário, o meio de transporte a ser utilizado será definido pelo médico 
assistente e a CONTRATADA. 

A remoção somente será realizada após a confirmação de vagas no hospital destino. 

A cobertura da remoção nos casos de urgência e emergência será regida pelo disposto no artigo 7º da 
Resolução CONSU nº 13/98. 

14 -  MECANISMOS DE REGULAÇÃO 

Para realização das coberturas assistenciais contratadas, os usuários devem observar os mecanismos de 
regulação adotados pela CONTRATADA, para gerenciar e regular a demanda de utilização de serviços 
prestados. 

 14.1 CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

 A CONTRATADA fornecerá 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.Em caso de exclusão 
de usuários, rescisão, resolução ou resilição deste contrato, é obrigação do CONTRATANTE devolver os 
respectivos cartões individuais de identificação. 

 Ocorrendo a perda ou extravio do cartão individual de identificação, o beneficiário deverá comunicar 
imediatamente à CONTRATADA, por escrito. O custo da emissão de uma segunda via do cartão deverá 
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ser no máximo até  R$ 10,00 (dez reais), podendo ser reajustado conforme condições estabelecidas na 
Cláusula de Reajuste de Preços. 

 14.2 CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

 A CONTRATADA, obedecida a Abrangência Geográfica e Segmentação Assistencial deste contrato 
e satisfeitas as respectivas condições, assegurará aos beneficiários regularmente inscritos os 
procedimentos ambulatoriais, clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e 
emergência, observados os períodos de carência e a cobertura obrigatória disposta no Rol de 
Procedimentos e Eventos, vigente à época do evento. 

 Os atendimentos serão realizados através de seus médicos de família pertencentes ao programa 
Atenção Primária à Saúde, especialistas cooperados e serviços credenciados pertencentes ao plano 
adquirido, cujos nomes, endereços, telefones, informações e orientações constam no “Guia Médico”. 

 As consultas médicas deverão ser realizadas inicialmente através dos médicos de família 
pertencentes ao programa de Atenção Primária à Saúde os quais farão o encaminhamento aos demais 
médicos especialistas cooperados da Rede Credenciada. 

 As consultas médicas direcionadas pelo médico da Atenção Primária à Saúde deverão ser 
agendadas previamente pelos beneficiários nos telefones e endereços dos consultórios dos médicos 
escolhidos livremente entre os prestadores da CONTRATADA, constantes no “Guia Médico”. 

 Os exames complementares e os serviços auxiliares de apoio e de diagnóstico serão prestados na 
rede própria, contratada ou credenciada da CONTRATADA, mediante apresentação de “Guia de 
solicitação de SADT”, emitida pelo médico assistente ou cirurgião dentista/buco-maxilo devidamente 
habilitado, previamente autorizada pela CONTRATADA. 

 Atendimentos ambulatoriais, internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas: serão realizados por 
médicos cooperados nos estabelecimentos de saúde que integram a rede prestadora de serviços da 
CONTRATADA, mediante apresentação da Guia de Solicitação de Serviços, emitida pelo médico 
assistente ou cirurgião dentista, previamente autorizada pela CONTRATADA (salvo nas hipóteses de 
urgência ou emergência). 

 Nos casos de urgência ou emergência, o beneficiário, ou quem por ele responda, terá o prazo de 02 
(dois) dias úteis contados da data da realização do atendimento para providenciar o documento 
mencionado, sob pena da CONTRATADA não se responsabilizar por quaisquer despesas. 

 O beneficiário obriga-se, ao se internar, a fornecer à administração do hospital a guia de internação 
(ressalvado o caso de urgência/emergência), o documento de identificação e o cartão do plano de saúde 
emitido pela CONTRATADA. 

 Para realização de procedimentos que necessitem de autorização prévia, o beneficiário, ou quem 
responda por ele, deve dirigir-se a um escritório de autorização na contratada mais próxima, munido de 
cartão de identificação do plano, carteira de identidade e a guia com a solicitação do procedimento. 

 Os serviços diagnósticos, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais podem ser solicitados 
pelo médico assistente ou cirurgião-dentista, não havendo restrição aos não cooperados. 

 A CONTRATADA garantirá análise e resposta à solicitação de procedimentos que necessitam de 
autorização prévia no prazo máximo de 1 (um) dia útil, a partir do momento da solicitação e em prazo 
inferior, quando dor caracterizada urgência. 

 O beneficiário deverá comunicar a CONTRATADA a dificuldade de agendamento com a rede de 
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prestadores, ficando a CONTRATADA responsável pelo agendamento, respeitando a área de 
abrangência geográfica do plano contratado, os prazos e condições previstos na Resolução Normativa nº 
259 e suas possíveis atualizações da Agência Nacional de Saúde Suplementar e demais disposições 
avençadas neste instrumento. 

 O pagamento realizado diretamente ao prestador não pertencente à rede de prestadores da 
CONTRATADA, sob a justificativa de dificuldade de agendamento, não será reembolsado caso não exista 
protocolo de atendimento informado a dificuldade à CONTRATADA, com exceção dos casos de urgência 
e emergência respeita à área de abrangência geográfica do plano contratado e demais disposições 
pactuadas neste contrato. 

 Para fins de cumprimento dos prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
será considerado o acesso a qualquer prestador habilitado para o atendimento e não necessariamente, a 
um prestador escolhido pelo beneficiário. 

 Nos casos em que for obrigatória a garantia de transporte a CONTRATADA oferecera um meio de 
transporte de sua escolha ou reembolso respectivo (ficando a critério exclusivo da CONTRATADA o 
critério a ser utilizado), observando os cuidados demandados pela condição de saúde do beneficiário e 
estendendo o direito ao acompanhante para menores de 18 (dezoito) anos, maiores de 60 (sessenta) 
anos, pessoas portadoras de deficiência e pessoas com necessidades especiais, estas mediante 
declaração médica.   

 Não serão reembolsadas despesas com alimentação. 

 A CONTRATADA poderá divergir da solicitação do médico assistente ou do cirurgião dentista 
assistente, utilizando-se de uma Junta Médica, constituída pelo médico solicitante, por um médico da 
operadora e por um médico-perito desempatador, escolhido pelos outros dois, para dirimir o impasse, 
sendo os honorários do terceiro médico custeados pela CONTRATADA, bem como os honorários do 
médico solicitante, caso este pertença à rede credenciada. 

 A manutenção da rede hospitalar implica em compromisso com os beneficiários e devem observar 
as normas estabelecidas no art. 17 da Lei 9656/98. 

 É facultada a substituição de entidade hospitalar desde que por outra equivalente e mediante 
comunicação aos beneficiários e à ANS com 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvados desse prazo 
mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração nas normas sanitárias e fiscais em vigor.  

 Na hipótese da substituição do estabelecimento hospitalar ocorrer por vontade da CONTRATADA 
durante período de internação do beneficiário, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a 
CONTRATADA, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma deste contrato. 

 Nos casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, 
a CONTRATADA arcará com a responsabilidade pela transferência do beneficiário internado para outro 
estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para o 
beneficiário. 

 O redimensionamento da rede hospitalar por redução, somente será promovido após autorização 
prévia da ANS, e posteriormente será comunicado aos beneficiários e ao CONTRATANTE.  

15 – DOS PREÇOS E CO-PARTICIPAÇÃO 

Os preços de mensalidade, exames e co-participação serão de acordo com as propostas 
apresentadas, respeitando o Anexo I e Anexo II. 
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16 - FAIXAS ETARIAS   

16.1 - As mensalidades são estabelecidas de acordo com a faixa etária em que cada beneficiário 
inscrito esteja enquadrado. Ocorrendo alteração na idade de qualquer dos beneficiários que importe 
em deslocamento para a faixa etária superior, a contraprestação pecuniária será aumentada 
automaticamente, no mês seguinte ao do aniversário do beneficiário.  

16.2 - As variação por faixas etárias para os fins valorização deste contrato serão:   

                              FAIXAS ETÁRIAS PERCENTUAL (QUANT. ESTIMADA) 

Faixa Etária 
Quant. 
Meses 

Adesão 

Quant. 
Usuários 
Plano A 

Quant. 
Usuários 
Plano B 

1 
De 00 a 
18 anos 

12 28 - 

2 
De 19 a 
23 anos 

12 8 - 

3 
De 24 a 
28 anos 

12 10 - 

4 
De 29 a 
33 anos 

12 14 - 

5 
De 34 a 
38 anos 

12 23 - 

6 
De 39 a 
43 anos 

12 28 - 

7 
De 44 a 
48 anos 

12 23 - 

8 
De 49 a 
53 anos 

12 30 - 

9 
De 54 a 
58 anos 12 25 01 

10 
Acima de 
59 anos 

12 87 - 

16.3 - Os aumentos decorrentes da mudança de faixa etária corresponderão aos percentuais 
indicados na Proposta de Admissão e, incidirão sobre o preço da faixa etária anterior, e não se 
confundem com reajuste financeiro anual.   

16.4 - Os percentuais de variação de faixa etária foram fixados observando que o valor fixado para 
última faixa não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária e a variação 
acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a 
primeira e sétima faixas.   

16.5 – Os beneficiários com mais de 59 (cinquenta e nove) anos de idade, estarão isentos do 
aumento decorrente de modificação por faixa etária, permanecendo apenas a aplicação do reajuste 
financeiro anual, na forma prevista neste contrato. 

17 – REGRAS PARA INSTRUMENTOS JURIDICOS DE PLANOS COLETIVOS 

O usuário que contribuir para produtos de que tratam a Lei 9656/98, em decorrência de vinculo 
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, fica 
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura 
assistencial e acomodação ora contratadas, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade, 
nos termos do artigo 30 da mencionada lei e resolução 20 do CONSU. 
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O direito mencionado somente será concedido se o empregado tiver contribuído para o plano e mantido 
pelo período de 1/3 do tempo em que o usuário tenha permanecido no plano, assegurando-lhe o prazo 
mínimo de 6 meses e o prazo máximo de 24 meses. A manutenção de que trata este artigo é extensiva, 
obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. Em caso de 
morte do titular, o direito de permanência será assegurado aos dependentes cobertos pelo presente 
plano, desde que assuma o seu pagamento integral, dentro do prazo e condições mencionadas no 
parágrafo anterior. 

O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de 
negociações coletivas de trabalho. 

O direito à comunidade assistencial assegurado nesta clausula, no mesmo plano e nas mesmas 
condições contratadas pela CONTRATANTE, deixará de ser assegurado ao usuário quando da sua 
admissão em novo emprego. 

Ao aposentado que contribui para produtos de que tratam a Lei 9656/98, em decorrência de vinculo 
empregatício pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, é assegurado o direito de manutenção como 
beneficiário, nas mesma condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do 
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. 

Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam a Lei 9656/98, em decorrência de vinculo 
empregatício, por período inferior a dez anos, fica assegurado o direito de manter sua condição de 
beneficiário, à razão de 1 ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral da 
mensalidade, nos termos do artigo 31 da mencionada Lei e resolução 21 do CONSU. 

Para gozo do direito assegurado no artigo 31 da lei 9656/98, observar-se-ão as condições de manutenção 
obrigatória de todo o grupo familiar inscrito quando da aposentadoria, ficam asseguradas  as vantagens 
obtidas pelos empregados decorrentes das negociações coletivas de trabalho, em caso de morte do titular 
o direito de permanência será assegurado aos dependentes  e agregados cobertos pelo presente plano, 
desde que assuma seu pagamento integral, dentro do prazo e condições mencionadas no parágrafo 
anterior. O direito assegurado deixara de existir quando da admissão do usuário em novo emprego. 

O exonerado ou demitido deve optar pela manutenção do beneficio aludido no prazo máximo de 30 
(trinta) dias após seus desligamento, em resposta a comunicação da empresa empregadora, formalizada 
no ato da rescisão contratual. 

Conforme parágrafo 9º do artigo 2º CONSU 20 e 21, no caso de encerramento ou cancelamento do 
contrato coletivo, incluindo-se o grupo de usuários ativos e inativos, demitidos e aposentados conforme 
artigo 30 e 31 da Lei 9656/98, serão respeitadas as regras da Resolução Consu nº 19. 

A EMPRESA CONTRATADA garantirá a migração para plano individual/familiar, em caso de 
cancelamento do plano coletivo, desde que a opção seja feita no prazo máximo de de 30 (trinta) dias após 
o cancelamento. 

Para efeito de contagem e prazos de carência considerar-se-á o período de permanência do usuário no 
plano coletivo cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 

18 – CONDIÇÕES DA PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIARIO  

A exclusão do usuário titular cancelará automaticamente a inscrição dos respectivos dependentes. 

O termino da menoridade civil dos “usuários dependentes”, nos termos previstos pelo art. 5º do Código 
Civil, acarretará a perda da qualidade de dependente para os efeitos deste contrato, obrigando-se o 
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CONTRATANTE a comunicar o fato, por escrito e mediante protocolo à EMPRESA CONTRATADA e 
devolver o cartão de identificação imediatamente á EMPRESA CONTRATADA, exceto nos casos de 
maioridade por idade que será verificado pela EMPRESA CONTRATADA administrativamente. 

Conforme artigo 5º do Código Civil, a menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa 
fica habilitada à pratica de todos os atos da vida civil e cessará, para os menores, a incapacidade pelos 
casos descritos abaixo: 

 I – Pela concessão dos pais ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento publico, 
independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor 
tiver dezesseis anos completos; 

II – Pelo casamento; 

III – Pelo exercício de emprego publico efetivo; 

IV – Pela colocação de grau em curso de ensino superior; 

V – Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, 
em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria. O dependente 
que vier a perder a condição de dependência poderá assinar contrato em seu próprio nome, no 
plano pessoa física, individual ou familiar ema até 30 (trinta) dias a contar da data da perda dessa 
qualidade, aproveitando as carências já cumpridas neste contrato, nas mesmas condições de 
coberturas ora contratadas, e se optar por outra modalidade que abranja novas coberturas, deverá 
cumprir as carências para as novas coberturas. 

19 -  RESCISÃO/SUSPENSÃO  

O atraso do pagamento das mensalidades superior a 60 (sessenta) dias, ininterruptos ou não, nos últimos 
12 (doze) meses do contrato, implicará na rescisão, a critério da CONTRATADA.   

O presente contrato rescindir-se-á, a qualquer tempo, nas hipóteses abaixo:   

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

b) por fraude, assim considerada, entre outras circunstâncias, a omissão ou distorção de 
informações por parte do CONTRATANTE;  

c) por inadimplemento contratual por parte da Contratada;  

d) se não for mantido o número mínimo de usuários estabelecido para manutenção deste contrato, 
conforme prevê a Cláusula Condições de Admissão, ressalvado o disposto abaixo.   

Na hipótese de redução do número de usuários ficar abaixo do limite estabelecido na cláusula Condições 
de Admissão, a CONTRATADA poderá, a seu critério, manter vigência temporária adicional, para que 
seja reconstituído o mínimo contratualmente estabelecido. Caberá ao CONTRATANTE pagar o 
equivalente à média per capta das mensalidades, multiplicada pelo número de usuários faltantes 

20 – PROGRAMAS DE PROMOÇÃO 

A LICITANTE VENCEDORA deverá disponibilizar em até 60 (sessenta) dias, após a assinatura do Termo 
de Contrato, Programas de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças com unidade física sediada no 
Município de Amparo tendo no mínimo 1 (um) programa registrado na ANS - Agência Nacional de Saúde. 
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21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Na eventualidade da insatisfação quanto ao plano ou atendimento dos profissionais e empregados da 
EMPRESA CONTRATADA, a EMPRESA CONTRATANTE deverá encaminhar reclamação escrita para o 
endereço constante da Proposta de Admissão para a devida apuração. 

O usuário poderá optar por internações hospitalares em acomodação superior às previstas neste contrato. 
Esta opção todavia, implicará no pagamento pelo próprio usuário, diretamente aos Hospitais e aos 
médicos, das despesas complementares dos serviços médicos e hospitalares, sendo que a EMPRESA 
CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer acordo ajustado particularmente entre as partes, 
pois tais despesas correm por conta exclusiva do usuário. 

A EMPRESA CONTRATADA não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços 
eventualmente utilizados de maneira diversa da pactuada neste contrato. 

22 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

O vencedor desta licitação se obriga recolher a título de garantia contratual, valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor global do contrato proposto. 

Declaração do licitante de que, caso seja vencedor do certame, apresentará para a assinatura do contrato 
Prova de Registro da Operadora e dos Produtos oferecidos junto à A.N.S., na forma prevista na Lei 9.656 
de 03 de junho de 1998.  
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ANEXO II 
   MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
DADOS DO LICITANTE 

Razão Social: 
Endereço: 
CEP: Fone: IE: 
E-mail:  CNPJ:  
REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARÁ O CONTRATO: 
Nome: ........................................................................................................................................................... 
RG: ..................................................   CPF: ................................................................................................. 
Endereço Empresa: ...................................................................................................................................... 
DADOS COMPLEMENTARES – PRESTAÇÃO DE CONTAS (TCE/SP) 
Cargo/Qualificação do Responsável pela assinatura do Contrato/Ajuste: ..................................................... 
Endereço Residencial: ................................................................................................................................... 
Email Institucional: ....................................................................................................................................... 
Email Pessoal: ............................................................................................................................................... 
LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Dependencias da contratada, conforme disposições previstas no 
Termo de Referencia – Anexo I. 
 

A proposta será dividida em 3 (três) partes, conforme os critérios abaixo: 
1.  Mensalidade - (Plano “A” e Plano “B”), sendo: 
1.1 - Plano “A” - Quarto coletivo ou enfermaria. Acomodação compartilhada. 
        Plano “B” – Quarto privativo com banheiro e direito a acompanhante. 
2.  Valor da Co-participação por consultas eletivas 
3.  Valor da Co-participação por consultas Pronto Socorro e pronto atend. 
4.  Valor da Co-participação por realização de exames 
5.  Valor da emissão da 2º via do cartão (Titular e dependentes) 
6.  Taxa de inscrição (Titular e dependentes) 
 

 Observações importantes: 
1- A licitante deverá informar o valor, por faixa etária para o USUARIO TITULAR, para os 

Planos: A e B; 
2- O  mesmo  valor  do item  anterior  deverá  ser  praticado  para  os  DEPENDENTES  e 

AGREGADOS dos USUARIOS TITULARES, respeitando-se a faixa etária; 
 3- Na  presente  licitação  estará  inclusa  prestação  de  serviços,  EXCLUSIVAMENTE,  aos 

usuários titulares, dependentes e agregados; 
 4- Nesta licitação estará inclusa a prestação de  serviços para  os  agregados que  já fazem 

parte do contrato atual. Não serão aceitas inclusões de novos agregados durante a v igência 
do contrato; 

 5 - Durante  a   vigência  do  presente  contrato,  o  titular  poderá  solicitar  a   exclusão  dos 
agregados, contudo, após sua exclusão, não poderão retornar ao plano; 

 6- A diferença de valores entre Plano A e Plano B não poderá ultrapassar o limite de 6 0% 
(sessenta por cento); 

 7- As reduções de valores propostos, provenientes dos lances efetuados no certame com 
relação ao PLANO A PARA USUARIOS TITULARES, serão automaticamente aplicadas 
aos valores propostos para os mesmos no Plano B , na co-participação em consulta e na 
co- participação em exame, respeitada a proporcionalidade de valores  
inicialmente apresentada; 
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1-  Mensalidade 
A mensalidade será estabelecida de acordo com a faixa etária em que cada beneficiário titular esteja 
enquadrado, conforme a tabela abaixo, ESTIMADAMENTE sendo: 
 

Faixa Etária 
Quant. 
Meses 

Adesão 

Quant. 
Usuários 
Plano A 

Quant. 
Usuários 
Plano B 

Valor Unitário 
Plano A (R$) 

Valor Unitário 
Plano B (R$) 

 
Total Parcial 

(R$) 

1 
De 00 a 
18 anos 

12 28 - 
 -  

2 
De 19 a 
23 anos 

12 8 - 
 -  

3 
De 24 a 
28 anos 

12 10 - 
 -  

4 
De 29 a 
33 anos 

12 14 - 
 -  

5 
De 34 a 
38 anos 12 23 - 

 -  

6 
De 39 a 
43 anos 

12 28 - 
 -  

7 
De 44 a 
48 anos 

12 23 - 
 -  

8 
De 49 a 
53 anos 

12 30 - 
 -  

9 
De 54 a 
58 anos 

12 25 01 
-   

10 
Acima de 
59 anos 

12 87 - 
 -  

                                                                               Valor Estimado Total R$ 
 

2 - Valor da Co-participação por consultas eletivas R$ 

3 - Valor da Co-participação por consultas Pronto Socorro e pronto atend. R$ 

4 - Valor da Co-participação por realização de exames R$ 

5  - Valor da emissão da 2º via do cartão (Titular e dependentes) R$ 

6 – Taxa de inscrição (Titular e dependentes) R$ 
 

    Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação de que  
inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame. 

 
Informamos que fica a cargo da empresa participante desta licitação a verificação quanto ao seu rol 

fiscal e tributário, no tocante ao seu enquadramento ou desenquadramento do Simples Nacional,se for o caso, 
assim como a escolha do sindicato ou respectiva convenção coletiva de trabalho. 

DECLARO que o preço acima indicado contempla TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS incorridos na 
data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, salários, recolhimentos 
previdenciários, fiscais e trabalhistas dos funcionários, materiais, transportes, despesas administrativas, seguro, 
frete, lucro. DECLARO também que, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as 
especificações exigidas neste anexo e instrumento convocatório, em sua integra. 
                                             

=== DATA, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL === 
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ANEXO IV – TERMO DE CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 
 

 
 

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 o Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

de Amparo em licitação na modalidade Pregão Presencial nº 25/2019, podendo formular lances, 

negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de 

recursos em todas as fases licitatórias. 
 

 

  , em   de   de 2019. 
 

 
 
 

Assinatura do(a) Outorgante 
 

Nome: R.G.: Cargo: 
 

Deverá acompanhar a Carta de Credenciamento ou procuração: 
  Cópia do Estatuto ou Contrato Social da empresa proponente (original ou cópia 
autenticada, por cartório competente ou servidor da Autarquia); 
  Carteira de identidade ou documento equivalente do(a) credenciado(a) que será solicitado 
no momento do credenciamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: Tais documentos, devem ser apresentados obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o 
credenciamento. 
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            ANEXO V - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (FORA DOS ENVELOPES) 
 
 
 
 
 

Eu_  (nome completo), RG n°   _, representante 
 

legal  da     
 

(denominação  da  pessoa  jurídica),  CNPJ  n°     
 

Endereço                                        ,  DECLARO,  sob  as  penas  da  lei,  que  a  empresa  cumpre 

plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do 

Pregão Presencial n° 25/2019, realizado pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos, 

inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame, bem como que não 

há qualquer punição de suspensão do direito de licitar e contratar com a Municipalidade, 

ou declaração de inidoneidade para contratar com Administração Pública. 
 
 
 
 
 

 

  , em   de   de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal 
                        Nome: R.G.: Cargo: 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

(FORA DOS ENVELOPES) 
 
 
 
 
 
 
 

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  ou  empresa  de 
 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/06 e 
 

147/2014, 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 

25/2019, realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos. 
 

 
 
 
 
 

  , em   de 2019. 
 
 
 
 
 

 

Representante legal 
                 Nome: R.G.: Cargo:
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

 

 
 
 
 
 
 
 

Eu   (nome completo), representante legal da empresa 
 

   (nome  da  pessoa  jurídica),  interessada  em  participar  do  Pregão 

Presencial nº 25/2019, Serviço Autônomo de Água e Esgotos, declaro, sob as penas da lei, que, 

nos   termos   do   §   6º   do   artigo   27   da   Lei   nº   6544,   de   22   de   novembro   de   1989, 

a   (nome  da  pessoa  jurídica)  encontra-se  em  situação  regular 

perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7º da Constituição Federal. 
 

 
 
 
 
 
 

  , em    de   de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal 
                        Nome: R.G.: Cargo: 
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 
INSTRUMENTO PÚBLICO DE CONTRATO Nº XX/2019 

 
Autorizado no 
Processo Administrativo Nº 004018/2019 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO - S.A.A.E, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A 
EMPRESA                                                         ,   OPERADORA   DE   PLANO   PRIVADOS   DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DE ACORDO COM O ART. 1º, INCISO I, § 1º, DA LEI N. 9.656/98, 
CADASTRADA NA ANS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADA, COM COBERTURA 
DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS 
MÉDICOS VIGENTE INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - 
ANS, E SUAS ATUALIZAÇÕES, COM A COBERTURA DE TODAS AS DOENÇAS DA 
CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS 
RELACIONADOS COM A SAÚDE, DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE 
PROFISSIONAIS OU SERVIÇOS DE SAÚDE, INTEGRANTES DA REDE PRÓPRIA OU 
CREDENCIADA PELA CONTRATADA., DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 25/2019, CONFORME EDITAL E ANEXOS. 

 

 

Aos                       , na cidade de Amparo, Estado de São Paulo, na sede da Administração do 
S.A.A.E. – Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo - SAAE, compareceram as partes, de 
um lado, o “SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO - S.A.A.E.”, ente 
autárquico municipal, com sede nesta cidade de Amparo, Estado de São Paulo, à Rua José 
Bonifácio nº 300 Centro, inscrito no CNPJ sob nº 43.467.992/0001-74, neste ato representado por 
sua SUPERINTENDENTE, Sra. LAURA PETRI GERALDINO, brasileiro, portadora da cédula de 
identidade RG nº 253.416.22- SSP/SP e CPF nº 273.425.468-95, adiante designado 
“CONTRATANTE”, e de outro lado, a empresa                         , com sede na cidade de             _, 
Estado de              _nº            _, inscrita no CNPJ sob nº                             _, Inscrição Estadual nº 
                      , neste ato representada pelo Sr.                    , portador da portador da cédula de 
identidade RG nº                  _, CPF nº                 _, adiante designada “CONTRATADA” e perante 
as testemunhas ao final nomeadas e assinadas, têm entre si justa e contratada os serviços, de 
acordo com o PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2019, consoante do Processo Administrativo n° 
004018/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços por uma operadora de plano privados de assistência à saúde, de acordo com o art. 1º, 
inciso I, § 1º, da Lei n. 9.656/98, cadastrada na ANS, de prestação de serviços continuada, com 
cobertura de custos médico-hospitalares, de acordo com o rol de procedimentos médicos vigente 
instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e suas atualizações, com a 
cobertura de todas as doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, através de profissionais ou 
serviços de saúde, integrantes da rede própria ou credenciada pela CONTRATADA, de acordo 
com o proposto no Pregão Presencial nº 25/2019, conforme Edital e Anexos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - O presente instrumento particular de contrato será regido pelo disposto 
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na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com todas as alterações nela introduzidas posteriormente 
e demais itens do edital. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as determinações 
elencadas no anexo I (termo de referência) do edital, o qual é parte integrante do presente. 

 
CLÁUSULA QUARTA - Todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços descrito no 
“caput” desta cláusula, correrão por conta única e exclusiva da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO - O presente contrato vigerá pelo período de 12 (doze) meses 
a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo Gestro do Contrato, podendo 
ser prorrogado por iguais períodos a critério da administração em havendo acordo entre as partes, 
nos termo do Art. 57, II da Lei 866/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA -  DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – O CONTRATANTE 
obriga-se a pagar à CONTRATADA o valor ESTIMADO de R$_            (                           )  
reais e          centavos), devendo o pagamento ser efetuado mensalmente, mediante aprovação 
do Gestor do Contrato e em até 30 (trinta) dias do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica. 

 
 

Faixa Etária 
Quant. 
Meses 

Adesão 

Quant. 
Usuários 
Plano A 

Quant. 
Usuários 
Plano B 

Valor Unitário 
Plano A (R$) 

Valor Unitário 
Plano B (R$) 

 
Total Parcial 

(R$) 

1 
De 00 a 18 

anos 12 28 - 
 -  

2 
De 19 a 23 

anos 12 8 - 
 -  

3 
De 24 a 28 

anos 12 10 - 
 -  

4 
De 29 a 33 

anos 12 14 - 
 -  

5 
De 34 a 38 

anos 12 23 - 
 -  

6 
De 39 a 43 

anos 12 28 - 
 -  

7 
De 44 a 48 

anos 12 23 - 
 -  

8 
De 49 a 53 

anos 12 30 - 
 -  

9 
De 54 a 58 

anos 
12 25 01 

   

10 
Acima de 59 

anos 12 87 - 
 -  

                                                                               Valor Estimado Total R$ 

 
2 - Valor da Co-participação por consultas eletivas R$ 

3 - Valor da Co-participação por consultas Pronto Socorro e pronto atend. R$ 

4 - Valor da Co-participação por realização de exames R$ 

5  - Valor da emissão da 2º via do cartão (Titular e dependentes) R$ 

6 – Taxa de inscrição (Titular e dependentes) R$ 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo 
para pagamento fluirá a partir de sua reapresentação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO DE PREÇO - Durante a vigência do presente contrato, os 
preços ora pactuados não sofrerão nenhum tipo de reajuste financeiro, conforme Lei Federal 
Nº10.192/2001, e na hipótese de prorrogação contratual, desde que respeitada a periodicidade de 
12 meses, solicitado de forma fundamentada com planilhas de custos apresentada pela 
CONTRATADA e autorizado pelA superintendente do SAAE em despacho fundamentado, 
aplicando-se preferencialmente em caso de reajuste o índice do I.N.P.C. do IBGE. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas com a execução do 
presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 032302 – ficha 047. 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO – O CONTRATANTE, poderá, se não cumprida qualquer 
cláusula, declarar rescindido o presente contrato, independentemente de qualquer indenização, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades previstas na Lei nº8.666/93, obedecidos os princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar a 
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção deste 
contrato; 
b) Assumir toda e qualquer responsabilidade, civil, penal, previdenciária, trabalhista, fiscal e 
comercial com o pessoal empregado na execução do objeto deste contrato; 
c)  Manter  durante  toda  a  execução  do  contrato  as  condições  de  habilitação  e 
qualificação assumidas por exigência do Edital; 
d)  RESPEITAR  RIGOROSAMENTE  O  ANEXO  I,  que  diz  respeito  ao  Termo  de 
Referência dos serviços a serem executados; 
e) A contratada se obriga a excluir o usuário no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
contar do recebimento do pedido elaborado pelo gestor do contrato, em caso não o faça 
responderá pelos valores referentes ao plano não excluído. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 

 

a) Fornecer todos os dados e informações necessárias à completa e correta execução 
dos serviços; 

b) Fazer  o  acompanhamento  e  fiscalização  dos  serviços,  através  de  um 

servidor responsável pelos serviços, indicado pela Administração; 
 

c) Executar os pagamentos ajustado dentro do prazo estipulado em contrato, após a execução 
dos serviços; 

d) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 
e) Fica estipulado que as inclusões e exclusões de servidores ocupantes de emprego 

ou cargo público, na Autarquia, serão efetuadas somente nos meses de janeiro e julho de cada 
ano, excetuadas as novas nomeações e exonerações que se darão a qualquer tempo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As penalidades as quais ficam sujeitas a CONTRATADA em 
caso de inadimplência ou irregularidades, e ainda, pelo não cumprimento de quaisquer das 
exigências legais ou das condições pactuadas, são as seguintes: 

a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, 
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para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no 
Cadastro de Fornecedores do SAAE de Amparo; 

b) Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, por atraso na prestação dos 
serviços, calculada sobre o valor da Ordem de Serviço, até o 5º (quinto) dia corrido, após o que, 
aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c” desta cláusula; 

c) Multa de 10% até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato, por 
inadimplemento de qualquer obrigação assumida ou sobre o valor da adjudicação, esse último nos 
seguintes casos específicos: 

I) Apresentação de declaração ou documentação falsa; 
II) Não manutenção da proposta; 
III) Comportamento Inidôneo; 
IV) Realização de fraude fiscal. 
d) Rescisão do Contrato e suspensão temporária ao direito de licitar com o SAAE de 

Amparo, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, na 
hipótese de descumprimento integral de uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de 
mais de uma Ordem de Serviço, sem prejuízo de aplicação da multa de até 30% (trinta por cento) 
sobre o valor do contrato. 
PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  As  multas  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo, 
descontadas dos créditos da empresa Contratada ou, se for o caso, cobrada administrativa ou 
judicialmente. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção 
administrativa,  conseqüentemente,  a  sua  aplicação  não  exime  a  empresa  Contratada  da 
reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAAE de 
Amparo. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a 
das demais, quando cabíveis. 
PARÁGRAFO QUINTO: Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor 
descrito na ordem de compra. 
PARÁGRAFO SEXTO: O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da 
CONTRATADA, sujeitá-la-á, também, as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da lei nº 
8.666/93 e art.7º da lei nº 10.520/02. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 e sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Poderá ainda ser rescindido o contrato nos termos do item 15.4 
do edital licitatório. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamentos, nos termos do artigo 77 e 78 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As partes elegem o Foro da Comarca de Amparo, Estado de São 
Paulo, para qualquer Ação oriunda deste instrumento particular de contrato, excluindo-se qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamentos, nos termos do artigo 77 e 78 da 
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Lei Federal nº 8.666/93. 
 

NADA MAIS. Lido e achado conforme vai o presente instrumento público de 
contrato, assinado pelas partes inicialmente nomeadas e qualificadas, na presença de testemunhas. 

Amparo, xxx de xxx de 2019. 

______________________________________ 

Superintendência 

_________________________________________ 

EMPRESA 

Testemunhas: 

 

1 - RG_________________________________________                               2 - RG_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Procurador – SAAE Amparo 

 

 
 

 

1 – xxxxxxxxxxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxxx 
RG: xxxxxxxxxx RG: xxxxxxxxx 

 

 
 
 
 
 
 
 

Procurador – SAAE Amparo 
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