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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO 

Setor de Licitações e Contratos 

Edital de Tomada de Preços nº 04/2018 

Tipo de julgamento: Menor Preço Global 

Processo nº 24/2018 

 
Edital de Tomada de Preços para contratação de 
empresa para prestação de serviços, na forma de Plano 
Privado de Assistência à Saúde, regulamentado pela 
Lei Federal nº 9.656/98.  

 

 
 
  
 

 O Prefeito Municipal de Segredo/RS, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que no dia 07 de junho de 2018, às 14 horas, na Prefeitura Municipal 
de SEGREDO, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 568, de 
07 de agosto de 2017, com a finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas para 
contratação de empresa para prestação continuada, na forma de Plano Privado de Assistência à 
Saúde.  
  Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas 
no Município de Segredo ou outro órgão, ou que apresentarem toda a documentação necessária para 
o cadastro, conforme o item 2 deste edital, até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento 
dos envelopes de habilitação e de proposta. 
 
1 - DO OBJETO: 
1.1 Contratação de empresa visando prestação continuada, na forma de plano privado de 
assistência à saúde, regulamentado pela Lei Federal nº 9.656/98, abrangendo serviços de consultas 
médicas; serviços de urgências, nos pronto-atendimentos; exames necessários ao diagnóstico; 
serviços ambulatoriais; internações hospitalares e remoção terrestre, para atendimento aos servidores 
ativos e inativos, integrantes do Quadro de Servidores Efetivos do Município, extensivo aos 
respectivos dependentes.  
 
2. CADASTRO 
2.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 04 de junho de 
2018, os seguintes documentos: 
 
2.1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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  a) registro comercial no caso de empresa individual; 
  b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 
   c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
2.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 
  a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
  b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 
  c) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 
  d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
  e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante; 
  f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 
2.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR: 
     a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  
     b) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
da República, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002; 
 
2.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Apresentar Certificado de Registro que comprove Autorização de Funcionamento fornecido pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme art. 8º da Lei Federal nº 9.656, de 03 de 
junho de 1998. 
 
2.1.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA: 
 a) Balanço Patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do número 
do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se encontram 
os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa.  
 a2) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. 
            a3) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a 
autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao 
registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à 
Receita Federal do Brasil. 
 
 b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do 
documento; 
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2.2 Os documentos constantes dos itens 2.1.2 a 2.1.6, poderão ser apresentados em original, em 
cópia autenticada, por tabelião ou por funcionário do Município, ou publicação em órgão de 
imprensa oficial. Os documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de certificação digital, 
serão tidos como originais, estando sua validade condicionada a verificação de autenticidade pela 
Administração. 
 
3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
3.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de 
Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados 
e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO 
ENVELOPE Nº 01 
DENOMINAÇÃO DO ENVELOPE (Documentos) 
PROPONENTE (Nome da Empresa) 
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO 
ENVELOPE Nº 02 
DENOMINAÇÃO DO ENVELOPE (Proposta) 
PROPONENTE (Nome da Empresa) 
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018 
  
3.2  Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento 
e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, 
observando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 4 e 5 do presente edital. 
 
4. HABILITAÇÃO 
4.1  Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 
  a) Certificado de Registro Cadastral – CRC válido fornecido pelo Município outro 
órgão público; 
  b) Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da 
empresa, registrado no órgão competente da região onde os serviços foram executados, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto 
compatível em características com ora licitado. 
4.2  Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante, dentro do prazo de validade, 
possuir alguma das certidões previstas nos itens 2.1.3 e 2.1.4 vencida, o licitante deverá providenciar 
a sua atualização prévia ou poderá apresentar, juntamente com o CRC, a correspondente certidão 
atualizada. 
4.3  Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, 
outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 
4.4  A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, 
declaração, firmada por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento 
oficial que comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de 
todos os documentos previstos neste edital. 
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4.5  As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 
R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 
45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 
de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração firmada por 
contador ou representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra 
como beneficiária, além de todos os documentos previstos neste edital. 
4.6  A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 
4.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 2.1.3 
deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a 
sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do 
certame. 
4.7  O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, no envelope nº 01, ainda que 
apresentem alguma restrição. 
4.8 O prazo de que trata o item 4.6 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério 
da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo. 
4.9  A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.6, implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.5, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
 
5. PROPOSTA 
5.1  O envelope nº 02 deverá conter: 
  a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo 
representante legal da empresa, mencionando o valor da Unidade de Trabalho Médico (UTM), 
coeficiente de honorários (CH), e da carteira ou cartão magnético, pelo período de 12 meses.   
5.2  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a 
entrega dos envelopes. 
5.3 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no 
edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 
instrumento convocatório. 
 
6.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
6.1  Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, 
bem como com preços unitários e/ou global superestimados ou inexequíveis. 
6.2  Consideram-se superestimadas as propostas cujo preço global e/ou valores unitários excedam 
o limite do valor estimado pelo Município, anexos a edital. 
6.3  Consideram-se manifestamente inexequíveis, em conformidade com o disposto no §1º do art. 
48 da Lei n.º 8.666/1993, as propostas cujos os valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do 
menor dos seguintes valores: 
6.3.1 Valor orçado pelo Município; ou 
6.3.2 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
orçado pela Administração. 
6.3.3 Os valores orçados pelo Município são os seguintes:  
a) Unidade de trabalho médico (UTM) R$ 1,00 (um real), 
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b) Coeficiente de honorários (CH) R$ 0,60 (sessenta centavos de real), e  
c) Carteira ou cartão magnético R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) pelo período de 12 meses.  
 
7. DO JULGAMENTO 
7.1  Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, 
levando em consideração o menor preço global. 
7.2  Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho serão 
acrescidos sobre o valor bruto, o correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pelo 
Município.  
 
8. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
8.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, 
as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 4.4 e 4.5, deste edital. 
8.2 Entendem-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 
8.3 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja 
pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso 
interposto. 
8.4 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de 
menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito e de acordo com 
o item 5 desse edital, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 
declarada vencedora do certame. 
 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 
alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem 
de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 
remanescentes, que se enquadrarem nas hipóteses dos itens 4.4 e 4.5 deste edital, a apresentação de 
nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea anterior. 
 c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas 
com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a 
apresentação de nova proposta, na forma das alíneas a e b. 
8.5 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do 
item 8.4 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
originariamente de menor valor. 
8.6 O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital não se aplicam às hipóteses em que a proposta de 
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa (que satisfaça as exigências dos itens 4.4 e 4.5 deste edital) aplicando-se de imediato o 
item 8.7, se for o caso. 
8.7 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no §2º do art. 3º e 
§2º do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 
 
9. RECURSOS 
9.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas 
e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
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9.2 O prazo para interposição de recurso relativo as decisões da Comissão de Licitação, ao 
julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão 
objeto do recurso. 
9.3 Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados, dentro do 
prazo previsto no item 9.2, no Setor Licitações, durante o horário de expediente, que se inicia às 08 
horas e se encerra às 17h. 
9.4 Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, 
querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no item 9.3. 
9.5 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo previsto ou enviados via 
fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 9.3. 
9.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de 
Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhá-los a Prefeita, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do 
recurso e das razões da sua decisão. 
9.7 A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do 
relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 
9.8 Os prazos previstos nos itens 9.6 e 9.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, 
sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a 
realização de diligências. A prorrogação será devidamente justificada nos autos da licitação. 
 
10. PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA, DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE 
PAGAMENTO 
10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará o 
vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no item 13.5 deste edital. 
10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde 
que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
10.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem 
prejuízo das sanções previstas. 
O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
até o limite de 60 meses, conforme art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993. 
10.4 É condição para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame não tenha débitos 
com o Município de Segredo. 
10.5 O pagamento será realizado MENSAMENTE, conforme fatura de cobrança emitida pela 
CONTRATADA, acompanhada da relação de procedimentos realizados com custos individuais e 
nome dos beneficiários que utilizaram, (notas fiscais com as ordens de serviço em anexo). 
 
11. PENALIDADES 
11.1  Aplicação de advertência sempre que ocorrerem pequenas irregularidades; 
11.2 Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar 
e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos e multa de 5% sobre o valor estimado da 
contratação; 
11.3 Multa de 5% (cinco por cento) no caso de problemas, resultantes da execução desde 
devidamente comprovados; 
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11.4 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Municipal pelo 
prazo de até 2 anos; 
11.5 Multa de 15% (quinze por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Publica nos termos do art. 
87, IV da Lei 8.666, com a Administração pelo prazo de até 2 anos; 
11.6 Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento licitatório, será 
aplicada a pena de declaração de inidoneidade nos termos do art. 87, IV da Lei 8.666. 
11.7 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 
 
12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária:  
 
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   
Unidade: 04 FUNDO ASSIST. MEDICA E ODONT. SERVIDORES  
10.30200342006 MANUT. DAS ATIV. DO F.A.M.O.S.  
2006 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica       
Recurso: 1014 ASSIST. MÉD. SERV.   
 
13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
13.1 A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, observando-se as 
seguintes normas: 
     a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo 
ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes. 
     b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a 
data marcada para o recebimento dos envelopes.  
      c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação no 
Setor de Licitações, durante o horário de expediente, que se inicia às 08h. e se encerra às 17h. 
               d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados 
fora do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior. 
 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus 
incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993. 
14.2 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 
quaisquer outros documentos. 
14.3 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 
assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do item 4.3 desse 
edital, e os membros da Comissão Julgadora. 
14.4 Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, 
como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, 
alíneas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/1993). 
14.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à 
licitação os participantes retardatários. 
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14.6 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: Minuta de Contrato (anexo I), 
Declaração que não emprega menores de idade (anexo II) e Declaração conforme Lei Complementar 
123/2006 (anexo III) 
14.7 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la 
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei nº 
8.666/1993). 
 
14.8 Informações serão prestadas aos interessados no horário da 8h às 17h, na Prefeitura Municipal 
de Segredo, na Secretaria Municipal de Administração, sito na Rua Pe. João Pasa, 10, em Segredo, 
onde poderão ser obtidas cópias do edital e de seus anexos, pelo e-mail: compras@segredors.com.br 
ou site: www.segredo.rs.gov.br. 
 
 
 
 

Segredo - RS, 15 de maio de 2018. 
 
 
 
 

VALDIR JOSÉ RODRIGUES  
Prefeito Municipal de Segredo - RS 

 
 
 
 
 
 
 
     
 Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 
 
      Em 15 de Maio de 2018. 
 
      ________________________ 
        THALIS VICENTE DAL RI  
                OAB nº 54769 
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ANEXO I 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO CONTINUADO, NA FORMA DE PLANO 
PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Nº 0....../2018, 
QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO O 
MUNICÍPIO DE SEGREDO E DE OUTRA A EMPRESA 
................................................................ 

 
 
Processo de Licitação: Tomada de Preços Nº 04/2018. 
Recursos: Próprios da Secretaria Municipal de Administração - Manutenção das Atividades do 
F.A.M.O.S. 
 
QUALIFICAÇÃO DO USUÁRIO – (CONTRATANTE): 
O MUNICÍPIO DE SEGREDO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Padre 
João Pasa 10, Centro, Segredo, RS., CEP 96.910-000, portadora do CNPJ nº 92.000.215/0001-20, 
representado neste ato pelo Prefeito Municipal Senhor Valdir José Rodrigues, inscrito no CPF/MF nº 
442.094.600-87, RG nº 9040707177, doravante denominado CONTRATANTE. 
 
QUALIFICAÇÃO DA OPERADORA (CONTRATADA): 
___________________________________________________________, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número (nº) 
___.___.___/____-__, inscrita perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob o nº 
___. ______ -___ e classificada como operadora, com sede em _______________________ - _____, 
na rua/Av____________________________, n.º ________, devidamente representada, na sua forma 
estatutária, a seguir designada simplesmente CONTRATADA. 
 
DO OBJETO: 
Cláusula 1ª - A CONTRATADA se obriga, na forma do estabelecida na proposta cujas condições 
integrar o presente contrato para fins e feitos de direito à PRESTAÇÃO DE ASSITÊNCIA 
MÉDICA-HOSPITALAR E LABORATORIAL, para atendimento aos servidores ativos e inativos, 
integrantes do Quadro de Servidores Efetivos do Município, extensivo aos respectivos dependentes, 
com a seguinte cobertura: 
 
I - Consultas Médicas em todas as áreas; 
 
a) Os usuários da CONTRATANTE terão direito de ser atendidos exclusivamente por médicos 
associados, para realização de consultas, nos consultórios particulares dos últimos, no horário normal 
de suas clínicas, obedecidas às regras que disciplinam o atendimento das mesmas, ficando a critério 
dos médicos, em caso de pequenas cirurgias, estas realizarem-se em ambulatórios previamente 
locados pela CONTRATADA, ou no seu próprio consultório que limitadas a procedimentos com 
parte anestésico igual a zero. 
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b) O atendimento de urgência dos usuários será feito através de serviços de pronto-socorro ou de 
serviços de urgência hospitalar. 
 
II - Hospitalizações complementares de diagnósticos; 
 
a) A CONTRATADA locará e colocará à disposição dos usuários internações hospitalares, 
quando a mesma fizer-se necessária, a qual abarcará a responsabilidade pela prestação dos seguintes 
serviços, durante a própria internação: 
 
a.1)  Assistência médica durante a internação, por associados da CONTRATADA; 
 
a.2)  Quarto semi-privativo ou quarto privativo com banheiro e sem acompanhante, conforme opção 
a ser estabelecida pela empresa, quando da inclusão do usuário, que sempre será feita antes da 
internação; 
 
a.3) Dependência para acompanhamento de internados menores de 12(doze) anos; 
 
a.4) Serviços de enfermagem; 
 
a.5) Sala de cirurgia, sala de parto e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI); 
 
a.6) Medicamentos prescritos pelos médicos associados a serem consumidos durante o período de 
internação; 
 
a.7) Exames requisitados pelos médicos associados assistentes nos pacientes internados; 
 
a.8) Serviços especializados e integrantes do tratamento prescrito pelo médico associado assistente; 
 
a.9) Aplicação de sangue, Plasma ou Oxigênio; 
 
b) Os usuários da CONTRATANTE, para fins deste contrato, somente poderão ser atendidos por 
médicos associados da CONTRATADA e nos estabelecimentos hospitalares próprios ou 
credenciados pela mesma. 
 
c) A indicação, por parte do médico assistente associado, de outro hospital, que não aqueles 
previstos na letra “b” deste inciso, não terá valor para fins de pagamento de despesas para futuro 
ressarcimento, por parte da CONTRATADA, ressalvada a hipótese prevista na letra seguinte deste 
inciso. 
 
d) Na hipótese de comprovada urgência, em que o usuário demonstre que era inevitável o 
atendimento em hospital que não era próprio ou credenciado, terá o mesmo direito a ressarcir-se das 
despesas que tiver, no limite do que a CONTRATADA arcaria com idêntico atendimento, conforme 
o custo médio dos hospitais de sua rede credenciada. 
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e) No caso de inexistência de acomodação no hospital escolhido pelo usuário, fica este com livre 
escolha para nomeação de outro hospital, dentro daqueles próprios ou credenciados pela 
CONTRATADA, sempre observadas as possibilidades de atuação do médico associado assistente e, 
a critério exclusivo deste, seu interesse na internação neste último estabelecimento. 
 
f) Os usuários terão direito a atendimento hospitalares de emergência, fora da área de ação da 
CONTRATADA, exclusivamente por médico associado da mesma, tanto para os casos de clínica 
médica, quanto para clínicas cirúrgicas e acidentes pessoais. 
 
g) A internação hospitalar será somente concedida mediante solicitação escrita do médico 
associado responsável pela internação. 
 
h) O usuário que optar por internação hospitalar em acomodação superior àquela na qual esteja 
inscrito, para efeitos de cobertura contratual, exonera a CONTRATADA, de quaisquer 
responsabilidades por custos adicionais, tanto no que diz respeito aos serviços médicos, quanto no 
que condiz com as despesas hospitalares. 
 
III - Exames complementares de diagnósticos; 
 
a) Os usuários da CONTRATANTE terão direito a exames diagnósticos, contanto que prescritos 
por médico associados da CONTRATADA, nos termos da cláusula deste contrato, fora os casos em 
que estiverem internados em hospital, a serem prestados por pessoas físicas e jurídicas credenciadas 
pela CONTRATADA, quando não forem tais serviços incluídos na própria estrutura operacional, de 
propriedade da última. 
 
b) Os exames e testes que sejam solicitados por médico associado, como necessários ao seu 
diagnóstico, e que serão cobertos por este contrato, são aqueles previstos na Tabela da Contratada, 
vigente ao tempo de firmatura do presente, excetuados os casos de angiografias; a ortografias e 
arteriografias; hemodinâmica (cateterismo, cineangiocoronariográfica, cinecoronariografia); neuro-
radiologia; ressonância magnética e investigação diagnósticas (“check up”) de caráter amplo e 
indiscriminado, que somente terão cobertura contratual se for autorizado, pela CONTRATANTE, de 
forma expressa, seu custeio. 
 
c) Competirá ao usuário escolher, livremente, o prestador dos serviços diagnósticos, sejam 
próprios, sejam credenciados, observados as regras vigentes no local onde for realizados o 
atendimento. 
 
d) Os usuários terão direito a receber tratamento fisiátrico, a ser realizado por médicos 
associados da CONTRATADA, referidos no Guia. 
 
Parágrafo Único - O cumprimento do objeto supramencionado deverá atender, estritamente, às 
especificações contidas na Proposta, que deu origem a este contrato, (descrever a proposta da 
empresa vencedora.  
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Cláusula 2ª - A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará por escrito, à 
CONTRATANTE, qualquer anormalidade eventualmente ocorrida quanto ao objeto deste contrato, 
que possa comprometer o seu cumprimento. 
 
Parágrafo Único - Os recursos humanos e materiais necessários ao fiel e cabal cumprimento do 
objeto deste contrato são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 
 
DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO: 
Cláusula 3ª - Nenhum serviço previsto neste contrato será dado sem apresentação da carteira ou 
cartão magnético de identificação de usuário, fornecida e expedida pela CONTRATADA, para os 
usuários contratuais, acompanhada de cédula de identidade dos mesmos, ou, em relação aos últimos, 
inexistindo tais documentos, outro que surta efeitos similares de identificação. 
 
§ 1.º A carteira ou cartão magnético de que fala o “caput” desta cláusula será entregue aos usuários 
em até 10 (dez) dias a contar da data de assinatura do presente ou de inclusão como beneficiários 
contratuais; 
 
§ 2.º A carteira ou cartão magnético de identificação é documento pessoal e intransferível do usuário, 
devendo conter destacadamente seu período de validade; 
 
§ 3.º A utilização da carteira ou cartão magnético por terceiros, mesmo sem o consentimento daquele, 
tornará a CONTRATANTE responsável por todas as despesas indevidamente efetuadas pelo uso, 
entre elas as despesas administrativas da CONTRATADA e, na hipótese de culpa, por multa de 
_____ (__________) incidente sobre o valor das despesas; 
 
 
§ 4.º A CONTRATANTE, no extravio da carteira do usuário, para fins de obtenção de 2.º via, 
comunicará o fato imediatamente a CONTRATADA e arcará com as despesas de extração da mesma, 
previamente estipuladas no valor vigente, à época, para uma inscrição sem prejuízo do disposto no 
parágrafo imediatamente anterior; 
 
§ 5.º Cessa a responsabilidade da CONTRATANTE quando do encerramento do prazo de validade 
da carteira extraviada; 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS DO ATENDIMENTO: 
Cláusula 4ª - A assinatura deste contrato, independentemente de qualquer outro documento, confere 
direito, aos usuários da CONTRATANTE, de serem atendidos nos consultórios dos médicos 
associados da CONTRATADA, nos serviços de urgência pela mesma credenciadas, nas hipóteses de 
comprovada urgência, bem como nos serviços auxiliares ao atendimento médico. 
 
Cláusula 5ª - O acesso aos serviços fisiátricos e serviços auxiliares especializados de atendimento 
médico somente será autorizado mediante solicitação genérica da CONTRATADA, nos termos do 
documento padrão da mesma. 
 
Cláusula 6ª - O acesso aos serviços hospitalares somente será autorizado mediante solicitação 
genérica da CONTRATADA, nos termos de documento padrão da mesma. 
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Parágrafo Único - Nos casos de internação hospitalar de urgência, a CONTRATANTE ou seus 
beneficiários deverão comparecer à sede da CONTRATADA, no prazo impreterível de 48 (quarenta 
e oito) horas úteis, para ao custeio inicial pela CONTRATADA. 
 
DOS BENEFICIÁRIOS: 
Cláusula 7ª - São usuários titulares os servidores ativos e inativos, integrantes do Quadro de 
Servidores Efetivos do Município.  
 
Cláusula 8ª - São considerados usuários dependentes da CONTRATANTE as pessoas por elas 
inscritas enquanto dependentes econômicos de seus beneficiários. 
 
Cláusula 9ª - A CONTRATANTE, ao firmar este instrumento, entregará à CONTRATADA, para 
cadastro, a lista de usuários que integrará o presente contrato, sendo mensalmente removível, com o 
registro de inclusões e exclusões ficando estas sob única responsabilidade da primeira. 
 
Parágrafo Único - As inclusões ou exclusões de usuários deverão ser efetuadas até o 10.º (décimo) 
dia de cada mês, não sendo consideradas, fora deste prazo, para nenhum efeito contratual, hipótese na 
qual serão consideradas realizadas a partir do mês subsequentes. 
 
DOS VALORES E DO PAGAMENTO: 
Cláusula 10 - O pagamento será realizado MENSAMENTE, conforme fatura de cobrança emitida 
pela CONTRATADA, acompanhada da relação de procedimentos realizados com custos individuais 
e nome dos beneficiários que utilizaram, (notas fiscais com as ordens de serviço em anexo). 
 
Cláusula 11 - As despesas, objeto do presente Contrato serão atendidas com recursos próprios do 
Município, por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   
Unidade: 04 FUNDO ASSIST. MEDICA E ODONT. SERVIDORES  
10.30200342006 MANUT. DAS ATIV. DO F.A.M.O.S.  
2006 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica       
Recurso: 1014 ASSIST. MÉD. SERV.   
 
Cláusula 12 - Obriga-se a CONTRATANTE a pagar à CONTRATADA, até 10 (dez) dias após a 
assinatura deste instrumento, as despesas de inscrição e material gráfico, correspondente a cada 
usuário dependente, individualizadamente, no valor de R$ _____(__________) por pessoa, 
DEVENDO ser parcelado em até 03 (três) vezes mensais. 
 
Parágrafo Único - A cada inclusão verificada, pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA, o 
valor de R$ ____ (_________) exigível sob o mesmo título, a partir da data de entrega dos dados, 
junto com a fatura mensal. 
 
Cláusula 13 - Fica a CONTRATANTE obrigada da mesma forma: 
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I - A pagar, até o 15.º (décimo quinto) dia de cada mês, o valor total e discriminado da remuneração 
dos serviços médicos efetuados, por valor da Unidade de Trabalho da CONTRATADA na data do 
pagamento, suportando este momento e ressarcimento das despesas administrativas; 
 
II - A pagar, as faturas remanescentes após o vencimento deste contrato, desde que as respectivas 
despesas tenham sido realizada na sua vigência;   
 
III - A ressarcir, juntamente com cada fatura, pelo valor da unidade de trabalho da CONTRATADA 
na data do pagamento, o valor total e discriminativo das despesas com atos cooperativos auxiliares, 
quais sejam aqueles indispensáveis para a mais ampla prestação dos serviços médicos cooperativos, 
como hospitais e laboratórios, observados os parágrafos desta cláusula. 
 
Parágrafo único - Os honorários médicos corresponderão àqueles valores expressamente previstos na 
Tabela da CONTRATADA, anexa ao presente, sendo a Unidade de Trabalho da CONTRATADA, 
hoje fixada em R$ _____ (__________). 
 
Cláusula 14 - Os valores aqui estipulados terão seu valor reajustado anualmente observada sempre, 
enquanto piso, a variação do IGPM/FGV (Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio 
Vargas). 
 
Cláusula 15 - Os usuários da CONTRATANTE não terão direito aos serviços aqui pactuados, caso 
não esteja a mesma com seus pagamentos em dia. 
 
Cláusula 16 - A CONTRATADA poderá transferir, a outra entidade, todos os direitos e obrigações 
decorrentes do contrato firmado nesta mesma data pela primeira com a CONTRATANTE, no que 
concerne aos serviços auxiliares ao trabalho médico, quais sejam a contratação de hospitais, 
ambulatórios, pronto-atendimentos credenciados, laboratórios e serviços de pesquisa diagnóstica, 
observados os parágrafos desta cláusula. 
 
§ 1.º A CONTRATANTE desde já concorda com a transferência, caso venha a ser realizada e se 
compromete a cumprir, perante a CESSIONÁRIA, a ser identificada no momento oportuno, com 
todas as obrigações previstas naquele contrato. 
 
§ 2.º Se a cessão vier a ser realizada, os custos dos serviços contratuais previsto serão arcados 
proporcionalmente à responsabilidade contratual da CEDENTE e da CESSIONARIA, nos termos 
desta cessão, sendo que cada uma apresentará cobrança, para ressarcimento, pela CONTRATANTE, 
da parcela que despendeu, nas mesmas formas e condições previstas no contrato originalmente 
firmado. 
 
§ 3.º - A cessão realizada não exime a CONTRATADA de qualquer ônus perante a 
CONTRATANTE e os usuários contratuais, ficando aquela, juntamente com a CESSIONÁRIA, 
solidariamente responsáveis perante os últimos, pela execução de prestações contratuais, como 
motivo para eximir-se de cumpri-las, ainda que substitutivamente. 
 
DOS PRAZOS: 
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Cláusula 17 - O presente Contrato tem validade por 12 (doze) meses, a contar da data da sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, até o limite de 60 meses, nos termos do art. 57,II da Lei 8.666.  
Parágrafo Único - Ocorrentes motivos de caso fortuito ou força maior, impeditivos do cumprimento 
dos prazos neste contrato, a CONTRATADA deverá comunicar o fato, imediatamente, à 
CONTRATANTE. Enquanto perdurarem os motivos, cessarão seus deveres as responsabilidades 
relativas ao seu fornecimento. 
 
DA RESCISÃO: 
Cláusula 18 - Em caso de alteração na legislação vigente ou por qualquer outro motivo (conclusão 
do certame licitatório pertinente), o presente Contrato poderá ser rescindido em parte ou no todo, se 
resultar prejuízo à CONTRATANTE, bem como o não cumprimento por parte da CONTRATADA, 
com as consequências contratuais. 
 
§ 1.º - A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses 
previstas na Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, sem que caiba à CONTRATADA o direito de 
qualquer tipo de indenização. 
 
§ 2.º - O inadimplemento dos prazos ou qualquer das obrigações fixadas neste instrumento e nas 
Autorizações de Serviço emitidas pelo CONTRATANTE, bem como a inexecução total ou parcial do 
objeto contratual, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de penalidades de acordo com o estipulado 
nos Art. 79 e 80 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO: 
Cláusula 19 - A CONTRATADA só efetuará os serviços mediante a autorização da 
CONTRATANTE, por escrito, através de AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS. 
 
Cláusula 20 - A CONTRATADA deverá fornecer tabela de referência de preços de procedimentos 
Médicos, lista de Entidades e Profissionais credenciados e a região de atuação (municípios), além de 
atualizá-las mensalmente, ou por solicitações da CONTRATANTE. 
 
Cláusula 21 - Toda e qualquer documento trocado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA 
deverá ser protocolado, constituído o protocolo a única prova de entrega de documentos ou ofícios.   
 
Cláusula 22 - As demais disposições da lei de Licitações, propostas aplicar-se-ão em casos 
ocorrentes, independente de transcrição expressa neste instrumento. 
 
Cláusula 23 - Fica eleito o Foro da Comarca de Sobradinho – RS, para solucionar todas as questões 
oriunda deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem as partes assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em três vias de 
igual teor e forma e uma só finalidade, perante duas testemunhas que também assinam, após ter sido 
o contrato lido e conferido, estando de acordo com o estipulado. 

Segredo, RS, 15 de maio de 2018. 
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CONTRATANTE 
Município de Segredo 
Valdir José Rodrigues – Prefeito  Municipal              CONTRATADA 
  
   
TESTEMUNHA                                                                  TESTEMUNHA 
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Anexo - II 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
_________________________________, inscrito no CNPJ/MF sob o nº _______________ / ____, 
estabelecida no Município de,_________________ - ___, na Rua/Av. ______________________, nº, 
_____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
_________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
________________, e do CPF nº ________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 
  

____________________, _____ de xxx de 2018. 
 
 
  

___________________________________________ 
Assinatura do representante legal da Empresa 

com carimbo do CNPJ/MF 
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Anexo - III 
DECLARAÇÃO DO CONTADOR DA EMPRESA 

 
 
 
Declarante,_______________________________________________________, brasileiro, maior, 
capaz, solteiro/casado, CONTADOR, inscrito no CPF sob o nº_________________________, 
portador do documento de identidade nº ____, CRC/RS, residente e domiciliado em 
_____________________________- RS. Sendo a expressão da verdade, declaro para os devidos fins, 
sob penas da lei, que a Empresa Licitante, 
__________________________________________________________________, situada na Rua 
_____________________________, nº _____, no Município de _______________ - ____, Inscrita 
no CNPJ/MF, sob o nº ____________/_____ - ___, trata-se de empresa 
___________________________ (Micro Empresa / EPP) para cumprimento do disposto na Lei 
Complementar 123. 

____________________, _____ de xxx de 2018. 
 
 

 
___________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Declarante 
da Empresa / Contador 

 
 


