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CONCORRÊNCIA – Nº 001/2018 

 

A Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA-COCELI, com 

funcionamento nesta cidade de Belém (Travessa Quintino Bocaiúva nº 

1588, Bairro de Nazaré, 7º piso, Bloco “B” do Edifício Afonso Lima), 

CEP:66035-190, informa que fará realizar, no dia 09 de abril de 2018, às 

10:00 horas (horário local), licitação, na modalidade Concorrência, tipo 

Menor Preço Global, cujo objeto se constitui na Contratação de empresa 

especializada em PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, em 

âmbito regional e nacional, sem limite financeiro para atendimento 

aos funcionários do Sistema FIEPA, bem como aos respectivos 

dependentes (cônjuge ou companheiro com união estável, 

ascendentes e descendentes em 1° grau). Edital e informações poderão 

ser obtidos no endereço acima citado, sala da Comissão de Licitação do 

Sistema FIEPA, em horário comercial. 

 

 

 

Neilton Carneiro do Nascimento 
Coordenador/Pregoeiro 

 Comissão de Licitação do Sistema FIEPA 
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EDITAL CONCORRÊNCIA 001/2018 
PROCESSO Nº 001/2018 
DATA DA REALIZAÇÃO: 09 de abril de 2018 
HORARIO: Abertura da sessão às 10:00 horas (horário local) 
LOCAL: Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, 7º andar, bloco B, CEP: 66035-190 – Sala da 
Comissão de Licitação. 
 
 
SISTEMA FIEPA (SESI/SENAI/IEL/FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS), vem tornar publico, por 
intermédio da Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA-COCELI, representada pelo 
Coordenador e sua equipe de apoio, designados pela Portaria 002/2018, de 31/01/2018 do 
Presidente da Fiepa e dos Conselhos Regionais do SESI e do SENAI, que fará realizar 
licitação, na Modalidade Concorrência, tipo Menor Preço Global, a ser apurado na forma global, 
com procedimentos se fazendo reger pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, 
publicado no DOU de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 
Ato n. 01/2006 e em 11/05/2011, Ato n. 01/2011, bem como, pelas disposições deste edital, 
para consecução do objeto descrito no Anexo 1 (um). 
 
Quando, por motivo de suspensão do expediente do SISTEMA FIEPA, não se realizar o ato de 
recebimento e abertura dos envelopes que contêm os documentos e as propostas relativas à 
presente licitação, fica acordado que a realização do mesmo ocorrerá, no horário estabelecido, 
no primeiro dia útil posterior à data fixada nesta CONCORRÊNCIA. 
 
As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) gozarão neste certame 
licitatório de tratamento diferenciado e favorecido, na forma do que dispõe os 
artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e novo texto da Lei 
Complementar n.º147/2014 de 07 de agosto de 2014. 
 
Os envelopes contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL serão 
recebidos no endereço mencionado acima, na sessão pública de processamento da referida 
licitação, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 
certame. 
 
A sessão de processamento da Licitação/CONCORRÊNCIA em questão será realizada na sala 
da COCELI, Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, 7º andar, bloco B, iniciando-se no dia 09 de 
abril de 2018 às 10:00 horas (horário local) e será conduzida pela Comissão de Licitação do 
Sistema FIEPA – COCELI, tendo como Coordenador o Senhor Neilton Carneiro do 
Nascimento, com auxílio da equipe de apoio integrada pelos Srs. William Oliveira e José 
Livaldo Santos dos Santos, designados nos autos do processo de referência pela Portaria 
002/2018.   
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Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública de Concorrência, a licitante 
interessada ou seu representante deverá identificar-se, e, no caso de representante, este deverá 
comprovar o credenciamento e os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de 
todos os atos relativos ao certame.  
Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da licitante, o credenciado 
entregará ao pregoeiro:  
a) Cópia do documento de identidade;   
b) Se representante (preposto/procurador), procuração pública ou particular, com poderes específicos 
para representar a empresa na licitação em todas as suas fases, e todos os demais atos, em nome da 
licitante; bem como cópia do contrato social autenticado;  
c) Se dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do 
dirigente da licitante.      
 
1- DO OBJETO E LOCAL DE ENTREGA: 
1.1- A presente Licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada em 
PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, em âmbito regional e nacional, sem limite 
financeiro para atendimento aos funcionários do Sistema FIEPA, bem como aos 
respectivos dependentes (cônjuge ou companheiro com união estável, ascendentes e 
descendentes em 1° grau). 
1.2- As licitantes concorrentes ao objeto desta licitação deverão atender integralmente as 
disposições constantes deste Edital, e de seus anexos. 
1.3- Locais de Entrega do Objeto Licitado, conforme anexo I do Edital.    
 
2- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
2.1- Somente serão admitidas a participar desta Concorrência, na qualidade de licitantes, as 
empresas que: 
a) Comprovem possuir os requisitos exigidos neste Edital, por meio da apresentação da 
documentação prevista no item 4 – Envelope nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 
b) Não estejam em processo de falência; 
c) Pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no País cujo objeto social expresso no estatuto 
ou contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente 
licitação; 
2.2- Não poderão participar, direta ou indiretamente, da presente licitação: 
a) Pessoa Jurídica impedida de licitar ou de contratar com qualquer uma das entidades que 
integram o Sistema FIEPA; 
b) Consórcio de pessoas jurídicas (empresas); 
c) Entidade do Sistema FIEPA compreendendo-se como tais o SENAI e o SESI; 
d) Pessoa jurídica do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outra que esteja 
participando desta licitação; 
e) Empresa vencedora em licitação anterior que esteja em atraso na entrega, total ou parcial, 
do objeto que lhe foi adjudicado, bem como aquela que, adjudicada nos últimos dois anos, não 
tenha cumprido o contrato, independente de qualquer modalidade de aquisição/contratação ou 
de qualquer penalidade que lhe tenha sido aplicado pelo SESI/PA; 
f) Não poderão participar das licitações nem contratar com o SESI/SENAI dirigentes ou empregados da 
entidade; 
g) As empresas impedidas de Licitar com o Sesi/SENAI, por qualquer dos motivos elencados 
em item anterior; 
h) As empresas com registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas (CEIS), conforme 
Carta Circular n.º121/2014-Pres-CNI;  
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3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
3.1- A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar até o dia, hora e local indicados no preâmbulo os 
envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial” fechados, rubricados, de 
números “1” e “2”, mencionando no anverso a razão social da empresa, a caracterização 
numérica da licitação e a data da abertura da licitação, com endereçamento ao SESI – 
Departamento Regional do Pará. 
3.2- Todos os elementos de cada um dos Envelopes deverão ser enfeixados em pastas ou 
qualquer meio similar, numerados e rubricados, bem como serem legíveis e não deverão 
apresentar rasuras ou entrelinhas, sendo que tais documentos deverão ser apresentados em 
01 (uma) via. 
3.3- Os documentos quando não apresentados no original poderão ser autenticados, por 
Cartório competente com selo, ou por membro da Comissão, à vista da documentação original, 
e as certidões através da internet, quando por esta forem emitidas. 
3.4- O Envelope nº 1 deverá ser composto de 01 (um) único caderno contendo os 
“Documentos de Habilitação”, relacionados no item 4 desta Concorrência. 
3.5- O Envelope nº 2, contendo a “Proposta Comercial”, carimbada e assinada pelo 
representante legal da empresa, com indicação do nome e cargo por ele exercido, deverá ser 
composto de 01 (um) único caderno, juntamente com todos os documentos relacionados no 
item 5 desta CONCORRÊNCIA. 
3.6- A apresentação da Proposta implica pleno conhecimento e aceitação, pelas licitantes, das 
condições expressas neste Edital e seus Anexos, prevalecendo sempre, em caso de 
divergências, o disposto no Edital, devendo o Licitante apresentar a referida proposta na 
seguinte forma: 
 
Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação  
CONCORRÊNCIA nº 001/2018 
 
Envelope nº 02 – Proposta Comercial 
CONCORRÊNCIA nº 001/2018 
 
3.7- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se procuração.  
 
4– DA  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Envelope nº 01 
Para habilitação ao certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na 
forma da legislação vigente. Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, no 
original, em cópia autenticada (com selo de autenticação) ou por membro da Comissão, à vista 
da documentação original, na forma da lei: 
 
4.1- Documentos relativos à Regularidade Fiscal: 
a) Prova de Regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), por 
meio da apresentação da Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa, 
sob o abrigo do art. 206 do Código Tributário Nacional, sendo válida simples cópia reprográfica 
de consulta na Internet, que poderá ser obtida junto ao site www.previdenciasocial.gov.br; 
b) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
expedida pela Caixa Econômica Federal, consubstanciada pela Certidão Negativa ou Positiva 
com efeitos de Negativa, sob o abrigo do art. 206 do Código Tributário Nacional, sendo válida 

http://www.previdenciasocial.gov.br/
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simples cópia reprográfica de consulta na Internet, que poderá ser obtida junto ao site 
www.caixa.gov.br; 
c) Prova de Regularidade com Tributos Federais, através da Certidão Negativa de Débito ou 
Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretária da Receita Federal, sendo válida 
simples cópia reprográfica de consulta na Internet que prove a inexistência de débito ou 
comprovação de suspensão de exigibilidade do mesmo, que poderá ser obtida junto ao site 
www.receita.fazenda.gov.br; 
d) Prova de Regularidade com Tributos Estaduais, através de Certidão Negativa ou Positiva 
com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria Fazendária da Unidade Federativa, da sede 
da Licitante; 
e) Prova de regularidade com Tributos Municipais, através de Certidão Negativa ou Positiva 
com Efeitos de Negativa, expedida pelo Município sede do fornecedor; 
 
4.2- Documentos relativos à Regularidade Jurídica: 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e Ultima Alteração em vigor devidamente 
registradas, não sendo necessária a juntada de todas as alterações contratuais havidas;   
b) Prova de inscrição no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
 
4.3- Documentos relativos à regularidade Econômica e Financeira, devendo a licitante 
apresentar: 
 
a)        Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 

b) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do último exercício social, ou 
balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, que comprovem a situação 
financeira da pessoa jurídica mediante a resolução das seguintes equações, cujos cálculos 
deverão ser demonstrados e juntados: 

LG = 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A  LONGO 
PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A  LONGO 
PRAZO 

 

SG = 

 

ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A  LONGO 
PRAZO 

 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

    

a.1. Todas as peças contábeis deverão ser firmadas por Contador ou Técnico em 
Contabilidade, devidamente inscritos no órgão de classe, juntamente com os administradores 
das pessoas jurídicas. 

a.2. Para todas as equações a resultante deverá ser igual ou superior ao índice 1 (um). 

http://www.caixa.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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c) Exigir-se-á Capital Social Mínimo de 10% do valor a ser executado, totalmente 
integralizado e demonstrado. 

d) As disposições da alínea anterior não se aplicam aquelas empresas que por seus 
contornos jurídicos se enfeixem nos ditames do parágrafo 3° do art.13° da lei 123/2006. 

4.4- Documentos relativos à regularidade Técnica, devendo a licitante apresentar: 
 
 

a)   Autorização e registro da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 

comprovando estar apta a comercializar os produtos cotados, de acordo com a Lei 

9656/98; 

b)     Apresentação de parecer positivo de regularidade de Auditores Independentes, 
registrados nos respectivos Conselho Regional de Contabilidade e na Comissão de 
valores Mobiliários CVM, relativo às suas contas; 
 
c) Autorização para operar em Planos ou Seguros de Assistência à Saúde emitida 
pelos órgãos competentes, Conselho federal de Medicina – CFM, Conselho Regional 
de Medicina CRM ou Superintendência de Seguros Privados – SUSEP; 
 
d) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis, em características e qualidade, com objeto licitado através de atestado 
de capacidade técnica que caracterize que a empresa prestou ou vem prestando a 
contento serviços da mesma natureza; 
 
e) Entende-se por compatível, o atestado que comprove a prestação de serviço em 
pelo menos 50% da quantidade do objeto ora citado; 
 
f) Rede credenciada há pelo menos 01 (um) ano com relevantes Hospitais, 
Clinicas e Laboratórios de reconhecimento público, em todo Território Nacional; 
 
g) Apresentar Programa de Responsabilidade Social; 
 
h) Nos planos privados de assistência à saúde oferecidos, além de manter serviços 
próprios, o licitante deverá, quando se fizer necessário, contratar ou credenciar 
pessoas físicas ou jurídicas legalmente habilitadas à prestação dos serviços não 
oferecidos por ele para atendimento dos beneficiados e/ou reembolsar beneficiários 
das despesas decorrentes de eventos cobertos pelo plano; 
 
i) Para fins desta Licitação, entende-se como Operadora de Plano de Assistência á 
Saúde a pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, 
cooperativa ou entidade de autogestão, que opere Plano Privado de Assistência a 
saúde e prestação de serviço Médico – hospitalar.  
 
j) Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou 
complementação de documentos. A falta de qualquer dos elementos exigidos 
acarretará a desclassificação da proposta.  
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k) Possuir em Belém e região Metropolitana, na rede própria da licitante, pelo 
menos 01 (um) Hospital, serviço de urgência e emergência, centro de diagnósticos por 
imagem e serviço de Atendimento Domiciliar (Home Care).  
 
 
4.5- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome da licitante com o número do CNPJ e endereço respectivo, 
exceto aqueles centralizados pelos órgãos emitentes: 
 
a) Caso seja a licitante matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, ou; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
b) Caso seja a licitante filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
 
c) Sendo também considerados válidos: 

– na hipótese de filial, documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos 
em nome da matriz; 

– atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica possam ser apresentados 
em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante; 

4.7- Serão consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem a documentação solicitada 
neste edital, em sua íntegra, salvo na hipótese abaixo. 
4.8- Caso a empresa licitante apresente qualquer das certidões, vencida ou irregular e sendo a 
mesma emitida por órgão da administração fiscal e tributária, antes de exarar a decisão do 
julgamento da habilitação, a Comissão de Licitações poderá, desde que esteja disponível no 
site do órgão a informação que supra a omissão, proceder à consulta através da Internet para 
verificação da regularidade do proponente. 
4.9- As Declarações anexas ao presente instrumento convocatório, deverão ser apresentadas 
em envelope 01 (Documentação).  
 
5 – DA PROPOSTA COMERCIAL: Envelope nº 02 
5.1- O Envelope nº 02, referente a “Proposta Comercial”, deverá conter proposta em única via 
elaborada em língua portuguesa, em papel timbrado da empresa, não manuscrita, sem rasuras 
ou emendas, numerada sequencialmente, rubricada em todas as suas folhas, datada e 
assinada na última folha pelo representante legal da licitante. 
5.2- A “Proposta Comercial” deverá ser preenchida de acordo com a solicitação do Serviço – 
Anexo I deste Edital, em papel timbrado da licitante, contendo nome, endereço, CNPJ e 
inscrição estadual/municipal do licitante, se houver. As propostas devem demonstrar seus 
Preços Unitários, em algarismos e por extenso, em moeda corrente nacional, contados da data 
de sua apresentação, já consideradas no mesmo todas as despesas, inclusive tributos, mão-
de-obra e transporte, incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta 
Concorrência. 
5.3- A proposta do licitante será entregue em envelope lacrado, em Belém/PA, no endereço 
acima citado, no dia e hora designados para abertura da licitação e deverá conter os seguintes 
elementos, facultado ao licitante acrescer aqueles que julgarem pertinentes: 
a) Deverão ser apresentados os valores expressos em moeda corrente do país, datada e 
assinada pelo licitante ou seu representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas; 
b) Preço global do objeto ou da prestação de serviço licitado. Deverão estar incluídos no preço, 
todos os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições sociais e trabalhistas e demais 
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obrigações fiscais e parafiscais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado 
inclusive descontos ofertados, quando for o caso; 
 
6- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 2 
6.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
a)  Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal (se houver) da proponente; 
b)  Numero do processo e da Licitação; 
c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com as 
especificações do anexo I deste edital; 
d) Preço para aquisição dos serviços do presente Edital que deverá ser expresso em moeda 
corrente nacional, em algarismos e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços ofertados pela 
licitante deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao objeto deste 
Edital, alertando que ao Sistema FIEPA (SESI/SENAI/IEL/Federação das Indústrias do Estado 
do Pará) não caberá qualquer custo adicional; 
 
6.2- A Aquisição do serviço para atender ao Sistema FIEPA (SESI/SENAI/IEL/Federação das 
Indústrias do Estado do Pará), deverá atender a todas as especificações constantes do Anexo I 
deste edital.  

6.3- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos 
da data da sessão de abertura desta licitação. Não havendo indicação expressa, o prazo será 
considerado como sendo de 90 (noventa) dias.  

6.4- Em nenhuma hipótese o Sistema FIEPA (SESI/SENAI/IEL/Federação das Indústrias do 
Estado do Pará) aceitará arcar com responsabilidade solidária ou subsidiária relativa a 
qualquer despesa preexistente ou superveniente não incluída no preço total ofertado que será 
expressamente discriminado no instrumento contratual derivado. 

7- DO JULGAMENTO:  
7.1- A Comissão de Licitações do Sistema FIEPA procederá primeiramente o exame e julgamento dos 
Documentos de Habilitação, em seguida examinando as Propostas Comerciais das licitantes 
habilitadas, declarando vencedora a Licitante que apresentar Menor Preço Global. 

7.2- Não serão consideradas para efeito de julgamento quaisquer ofertas ou vantagens não 
previstas, assim como propostas que contenham redução de preços sobre a proposta de maior 
percentual de desconto, ou indicarem como referência preços de outras licitantes que 
mencionarem outras taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas ou outros acréscimos de 
qualquer natureza para serem computadas além do preço global proposto, bem como as que 
estabelecerem condições outras, além das previstas. 

7.3- Após a análise e conferência das propostas comerciais, a Comissão de Licitações, na 
eventualidade da constatação de preços com redução que possam ser considerados 
inexequíveis, poderá requerer à licitante que tenha ofertado o menor preço total, a 
apresentação, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, contados da data da 
solicitação, as composições de preços, sob pena de desclassificação, adotando-se o mesmo 
procedimento para as demais classificadas, quando for o caso. 

7.4- A Comissão de Licitação poderá solicitar as licitantes a composição de quaisquer preços 
de serviços e/ou preços de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que 
julgar necessários para melhor análise das propostas e salvaguarda dos interesses do Sistema 
FIEPA (SESI/SENAI/IEL/Federação das Indústrias do Estado do Pará)   

7.5- A composição dos preços deverá ser elaborada separadamente para cada item, em papel 
timbrado da licitante. 
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7.6- Serão desclassificadas as propostas: 

a) Que não atenderem aos termos deste Edital e seus Anexos ou que apresentarem preços 
unitários zero ou irrisórios para qualquer item, bem como aquelas que não contiverem 
elementos técnicos suficientes para sua apreciação; 

b) Com valor total superior ao orçado pelo Sistema FIEPA (SESI/SENAI/IEL/Federação das 
Indústrias do Estado do Pará) ou com preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a demonstrar a sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

7.7- Não serão aceitas propostas que apresentem preços sejam eles referentes aos unitários, 
etapas, fases ou subfases, simbólico, irrisório ou de valor negativo, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

7.8- A Comissão de Licitação poderá determinar, em qualquer fase da licitação, a realização de 
diligências que se destinam a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento 
licitatório, vedada neste caso a inclusão posterior de documento que deveria constar 
originalmente da proposta. 

7.9- Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas, 
a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação, ou de outras propostas, livres dos vícios que resultaram na inabilitação. 

7.10- Ocorrendo empate na classificação das “Propostas Comerciais”, o desempate será feito 
por meio de sorteio, na forma da legislação de referência;  

7.11- A Comissão de Licitações encaminhará à autoridade competente, para homologação de 
seu parecer, as peças dos autos do processo da licitação, composto de aviso, edital, atas, 
pareceres técnicos e jurídicos, proposta vencedora e quadro comparativo das propostas e 
demais documentos pertinentes. 

7.12– As comunicações e decisões que forem adotadas serão enviadas pela Comissão pela 
via de e-mail, sendo considerados válidos os endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias 
licitantes e constantes do processo. 

 
8- DO RECURSO E HOMOLOGAÇÃO: 
8.1– Ao final da sessão, definida a fase de habilitação ou declarada vencedora do 

certame, a(s) licitante(s) que pretender(em) a interposição de recurso administrativo, 

deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a intenção, abrindo-se então o prazo de 

05 (cinco) dias úteis para apresentar razões do recurso, facultando-se aos demais licitantes 

a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.2- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto a intenção de interposição 

de recurso administrativo, importará na preclusão do direito. As peças recursais imotivadas, 

ineptas ou inconsistentes não serão conhecidas. 

8.3- Interposto o recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão no 

todo ou em parte, manter a decisão no total ou parcialmente ou encaminhá-la devidamente 

instruída à autoridade competente. 
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8.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 

procedimento. 

 
9- DOS PRAZOS DE ENTREGA E PAGAMENTO DO(S) OBJETO(S) LICITADO(S): 
9.1- O objeto desta licitação deverá ser entregue conforme solicitado no anexo I termo de 
referência, parte integrante deste edital. 

9.2- O pagamento relativo ao objeto será feito através de crédito em conta corrente da 
CONTRATADA, em até 15 (quinze) dias após, apresentada a respectiva Nota Fiscal/Fatura, em 
que esteja devidamente comprovada à entrega do objeto em conformidade (com devido 
atesto), ao Sistema FIEPA (SESI/SENAI/IEL/Federação das Indústrias do Estado do Pará). 

 
10- DAS SANÇÕES: 
10.1- A recusa injustificada em assinar o contrato ou instrumento que o substitua na forma do 
artigo 30 do RLC, no prazo aqui estabelecido de 3 (três) dias úteis, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação e poderá acarretar a licitante, as seguintes penalidades: 

a) Perda do direito a contratação; 

b) Suspensão do direito de licitar com as entidades do sistema FIEPA (SESI/SENAI) por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; 

10.2- O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao 
contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras 
penalidades previstas neste instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a de suspensão 
do direito de licitar com entidades do sistema FIEPA, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
além das perdas e danos que vierem a ser apuradas, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito 
ou força maior, devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços. 

10.3- O atraso na entrega dos serviços ensejará à CONTRATADA multa moratória de 1,0% 
(um por cento) ao dia, sobre o valor correspondente ao valor do produto não entregue, 
dedutível do pagamento devido, salvo nas hipóteses não imputáveis à CONTRATADA e 
plenamente justificadas a juízo da CONTRATANTE. 

10.4- A aplicação de qualquer das sanções mencionadas, observará os princípios 
constitucionais do contraditório e ampla defesa. 

 
11- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
11.1- Os interessados na presente licitação poderão retirar cópia do Edital na Travessa 
Quintino Bocaiúva, 1588, Bloco B, 7º andar, CEP: 66035-190, na sala da COCELI, nos dias 
úteis, em horário comercial. 

11.2- Os serviços cotados deverão atender as especificações deste edital e seus anexos.  

11.3- Qualquer PEDIDO DE ESCLARECIMENTO em relação a eventuais dúvidas de 
interpretação do presente Edital ou IMPUGNAÇÃO ao mesmo, deverá ser dirigido à COCELI 
até o 3º (terceiro) dia útil anterior a data marcada para a abertura da licitação, através do e-mail 
licitacao@sesipa.org.br, ou formalizada através de petição.  

11.4- A petição de que trata o subitem 11.3 deverá ser encaminhada por escrito e entregue na 
forma de petição na COCELI, localizada no endereço citado acima, ou através do e-mail 
licitação@sesipa.org.br dentro dos prazos estabelecidos neste Edital.  

mailto:licitacao@sesipa.org.br
mailto:licitação@sesipa.org.br
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11.5- A COCELI terá o prazo de 03 (três) dias úteis para responder, por escrito, às 
comunicações efetuadas na forma do item 11.3, sendo que as respostas serão comunicadas 
diretamente as licitantes ou publicadas numa das formas previstas no parágrafo primeiro do 
artigo 5º do Regulamento de Licitações e Contrato do SESI, ou ainda por outro meio formal que 
atinja a finalidade pretendida. 

11.6- Caso a comunicação por escrito não seja efetuada no prazo do item 11.3, significa que os 
elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das 
propostas, não cabendo a licitante, quaisquer reclamações posteriores. 

11.7- Ao Sistema FIEPA (SESI/SENAI/IEL/Federação das Indústrias do Estado do Pará) é 
reservado o direito de revogar, adiar ou prorrogar a presente licitação, por razões de seu 
interesse, antes de iniciada a execução do contrato, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, sem que destes atos resulte qualquer direito à reclamação ou 
indenização por parte dos licitantes. 

11.8- É facultada a Comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência, inclusive com a suspensão da sessão, se for o caso, destinado a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de 
documento ou informações que deveriam constar do ato de abertura da sessão pública. 

11.9- Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito 
as inserções não exigidas pelo presente edital e seus anexos. 

11.10- Depois de concluída a licitação e assinado o contrato, os envelopes não abertos, 
contendo a documentação das demais LICITANTES ficarão em posse da Comissão à 
disposição dos licitantes pelo período de 30 (trinta) dias, após o que serão destruídos. 

11.11- A duração do contrato está fixada em doze meses, sem prejuízo do disposto na minuta 
do instrumento contratual. 

11.12 Ficam cientes os licitantes participantes do presente certame que, todos os atos 
originados do presente procedimento licitatório, serão publicados no site 
http://transparencia.sesipa.org.br/, sendo contados os prazos para os atos do presente 
certame, a partir da publicação. 
 

12- DA DURAÇÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO: 
12.1- A duração do contrato ou termo equivalente está fixada em 12 (doze) meses. 

12.2- O contrato ou termo equivalente firmado, originário do presente Certame, poderá ser 
prorrogado, mediante a necessidade da Instituição Licitadora, por períodos iguais e sucessivos 
até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma da Lei vigente, respeitados os valores de 
mercado da época, a serem comprovados por cotação atualizada. 

12.3-Valor Estimado da Contratação: R$ 1.944,460,68 

http://transparencia.sesipa.org.br/


                              Página 12 de 48 
 

 
 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARÁ 

COCELI – COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO  
                                                  TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

SENAI 
Serviço Nacional  
de Aprendizagem 
Industrial 

FIEPA 
Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI  
Serviço Social 
da Indústria 

IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 
CEP - 66035-190 - Belém/Pa 
Tel.:(091)40094900 

 

 

13- DAS PEÇAS INTEGRANTES DESTE EDITAL: 

13.1- Integram o presente edital os seguintes anexos, independentemente de transcrição: 

Anexo I – Termo de Referência. 

Anexo II – Modelo de Declaração de Inexistência de fato Impeditivo à Habilitação. 

Anexo III – Modelo de Declaração de inexistência de trabalho de menor 

Anexo VI – Minuta Contratual 

 
Belém, 15 de março de 2018. 

 
 
 
 
      Neilton Carneiro do Nascimento                                   José Olímpio Bastos 

    Coordenador/Pregoeiro                             Superintendente Regional do SESI/DR-PA 
Comissão Central de Comissão de Licitação 
  
 

 
 
 

Dário Antônio Bastos de Lemos 
Ciente: Diretor Regional do SENAI/DR-PA 

 
 
 
 

Carlos Thadeu Matos Auad Júnior 
Ciente: Superintendente do IEL/DR-PA 

 
 
 
 

José Conrado Azevedo Santos 
Ciente: Diretor Regional do SESI/DR-PA 
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                                          EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 

SESI/DR/PA 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PLANO DE SAÚDE) 
 

VALOR DE REFERÊNCIA 
 

PADRÃO NACIONAL / REGIONAL 

Faixa Etária 
PLANO NACIONAL PLANO REGIONAL 

ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO 

0 a 18 Anos R$ 61,50 R$ 83,02 R$ 39,98 R$ 53,97 

19 a 23 Anos R$ 68,87 R$ 92,98 R$ 44,77 R$ 60,44 

24 a 28 Anos R$ 77,13 R$ 104,13 R$ 50,13 R$ 67,68 

29 a 33 Anos R$ 88,31 R$ 119,22 R$ 57,40 R$ 77,50 

34 a 38 Anos R$ 101,12 R$ 136,52 R$ 65,73 R$ 88,74 

39 a 43 Anos R$ 120,34 R$ 162,45 R$ 78,22 R$ 105,60 

44 a 48 Anos R$ 150,42 R$ 203,07 R$ 97,78 R$ 131,99 

49 a 53 Anos R$ 188,03 R$ 253,83 R$ 122,22 R$ 165,01 

54 a 58 Anos R$ 235,03 R$ 317,29 R$ 152,77 R$ 206,24 

Acima de 59 R$ 364,29 R$ 491,80 R$ 236,79 R$ 319,66 

Total Médio R$ 145,50 R$ 196,43 R$ 94,58 R$ 127,68 

           *Valores apresentados acima referem-se ao valor cobrado no contrato atual. 
 

1 – DO OBJETO 
 
O Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada em plano 
privado de assistência à saúde, em âmbito regional e nacional, sem limite financeiro para 
atendimento aos funcionários do Sistema FIEPA, bem como aos respectivos dependentes (cônjuge 
ou companheiro com união estável, ascendentes e descendentes em 1° grau). 
 
1.1. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 
Para efeito deste Termo de Referência entende-se como Plano Privado de Assistência à Saúde 
aqueles de prestação continuada de atendimentos médico-hospitalar em enfermaria ou 
apartamento individual, ambulatorial, laboratorial, inclusive decorrentes de acidentes de trabalho, 
exames complementares e serviços auxiliares de diagnósticos, terapias e internações clínicas, 
cirúrgicas e obstétricas, inclusive aquelas de maior complexidade, incluindo internações em 
Unidade de Terapia Intensiva e utilização de leitos especiais, com cobertura regional e nacional. 
 
A empresa especializada no ramo de Plano Privado de Assistência à Saúde deverá apresentar 
comprovação de que dispõe nas capitais do país, em sua rede referenciada, de todas as 
especialidades médicas e áreas de atuação reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. A 
licitante deverá comprovar que possui na data da assinatura do contrato, e durante toda a vigência 
do mesmo, rede referenciada para prestar assistência à saúde. Os procedimentos serão todos 
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aqueles previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, inclusive com as 
atualizações introduzidas pela Resolução Normativa – RN nº 262.  
 
O rol mencionado de exames complementares, profissionais de saúde e serviços deverá 
abranger, no mínimo, em todas as unidades assistidas, as seguintes modalidades de 
atendimento, sendo tal rol meramente exemplificativo: 
 
Consultas médicas, atendimento hospitalar, tratamentos clínicos e cirúrgicos em todas as 
especialidades admitidas ou que venham a ser admitidas pelo CFM e/ou Associação Médica 
Brasileira, e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em especial: 
 
a) 
01 - Alergologia; 
02 - Anatomia patológica; 
03 - Anestesiologia; 
04 - Angiologia; 
05 - Cancerologia; 
06 - Cardiologia, eletrocardiografia e holter; 
07 - Cirurgia de mão, cabeça, pescoço e buco-maxilo-facial; 
08 - Cirurgia cardiovascular (inclusive implante de marcapasso); 
09 - Cirurgia gastroenterológica; 
10 - Cirurgia geral, cirurgia laparoscópica e vídeo laperoscópica; 
11 - Cirurgia oftalmológica inclusive corretiva (miopia, catarata, facectomia, 
hipermetropia), com introdução de lente ocular nacionalizada, dentro das previsões da Lei n.º 
9.656/98 e suas alterações; 
12 - Cirurgia oncológica; 
13 - Cirurgia ortopédica e traumatológica; 
14 - Cirurgia pediátrica; 
15 - Cirurgia plástica reparadora e/ou restauradora não estética; 
16 - Cirurgia torácica; 
17 - Cirurgia urológica; 
18 - Cirurgia vascular periférica; 
19 - Citologia; 
20 - Clínica médica; 
21 - Dermatologia; 
22 - Doenças infecciosa e parasitárias de qualquer natureza, inclusive assistência à S.I.D.A; 
23 - Endocrinologia e metabologia; 
24 - Fisiatria e Foniatria; 
25 - Gastroenterologia; 
26 - Ginecologia; 
27 - Hematologia; 
28 - Hepatologia; 
29 - Homeopatia; 
30 - Mastologia; 
31 - Medicina nuclear; 
32 - Microcirurgia reconstrutiva; 
33 - Nefrologia; 
34 - Neurocirurgias; 
35 - Neurologia (inclusive a pediátrica); 
36 - Cirurgia refrativa para grau igual ou maior que sete uni ou bilateral; 
37 - Ortopedia; 
38 - Otorrinolaringologia; 
39 - Patologia clínica; 
40 - Pediatria; 
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41 - Pneumologia; 
42 - Proctologia; 
43 - Reumatologia; 
44 - Tisiologia; 
45 - Traumatologia; 
46 - Urologia; 
47 - Venereologia; 
48 - Psiquiatria, consultas e tratamentos psicoterápicos ou psiquiátricos em situações de crise 
(dentro das previsões da Lei n.º 9.656/98 e suas alterações); 
49 – Fonoaudiologia; 
 
b) A CONTRATADA também deverá assegurar aos beneficiários, e nos termos do Edital e seus 
Anexos, os seguintes exames complementares: 
01 – Análises clínicas; 
02 – Anátomo-patológico, exceto necrópsia; 
03 – Angiografia; 
04 – Arteriografia; 
05 – Cicloergometria; 
06 – Cineangiocoronariografia; 
07 – Densitometria óssea; 
08 – Ecocardiografia; 
09 – Ecografia; 
10 – Eletrocardiográfia; 
11 – Eletroencefalográfia; 
12 – Eletromiografia; 
13 – Endoscopia; 
14 – Fluoresceinografia; 
15 – fonocardiografia; 
16 – Laparoscopia; 
17 – Medicina nuclear – radioisótopos e cintilografia; 
18 – Provas de função pulmonar; 
19 – Radiológico; 
20 – Ressonância magnética; 
21 – Tomografia computadorizada; 
22 – Ultra-sonografia. 
 
c) A CONTRATADA deverá assegurar, ainda, os seguintes serviços auxiliares: 
01 - Fisioterapia; 
02 - Quimioterapia; 
03 - Hemodiálise; 
04 – Remoção; 
 
d) Serviços médicos auxiliares ainda não previstos, que possam surgir com o desenvolvimento da 
medicina, mediante acordo entre as partes. 
 
e) Procedimentos de internação bem como os exames complementares e serviços auxiliares que 
necessitam de autorização prévia da CONTRATADA: 
 
f) Procedimentos médicos/serviços auxiliares: 
01 - Acupuntura; 
02 - Cirurgias; 
03 - Diálise (peritonial); 
04 - Fisioterapia; 
05 - Hemodiálise; 
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06 - Hemoterapia; 
07 - Implantes; 
08 - Internações; 
09 - Litotripsia; 
10 - Quimioterapia; 
11 - Radioterapia; 
12 - Remoções inter- hospitalares com exceção para consulta e exames; 
13 - Transplantes de rins e córnea. 
 
g) Exames Complementares: 
01 - Angiografia; 
02 - Angiografia Digital; 
03 - Arteriografia; 
04 - Audiometria; 
05 - Cardiotocografia; 
06 - Densitometria Óssea; 
07 - Ecocardiografia; 
08 - Eletrocardiografia dinâmica (Holter); 
09 - Eletrococleografia; 
10 - Endoscopias Diagnósticas (Digestivas, Ginecológicas, Respiratórias e Urológicas); 
11 - Endoscopias Terapêuticas (Digestivas, Ginecológicas, Respiratórias e Urológicas); 
12 - Fluoresceinografia; 
13 - Laparoscopia Diagnóstica e Terapêutica; 
14 - Medicina Nuclear; 
15 - Neurofisiologia Clínica; 
16 - Neuroradiologia e Radiologia intervencionista; 
17 - Ressonância Nuclear Magnética; 
18 - Tomografia Computadorizada; 
19 - Vídeo-Laparoscopia; 
20 - PET SCAM, dentre outros. 
 
h) Serviços terapêuticos e de diagnósticos e exames complementares abrangendo todos aqueles - 
constantes da tabela da Associação Médica Brasileira e RDC nº 82, de 29 de setembro de 2004, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS ou que venham a ser nela incluídos, em especial: 
01 - Análises clínicas; 
02 - Anatomia patológica; 
03 - Angiografia; 
04 - Angioplastia; 
05 - Arteriografia; 
06 - Audiometria; 
07 - Cateterismo cardíaco; 
08 - Cicloergometria; 
09 - Cineangicoronariografia; 
10 - Cirurgias laparoscópicas e vídeo-laporoscopias; 
11 - Cobaltoterapia; 
12 - Colpocitologia; 
13 - Densitometria óssea; 
14 - Doppler; 
15 - Ecocardiograma; 
16 - Eletroencefalograma; 
17 - Eletromiografia; 
18 - Endoscopia peroral; 
19 - Embolizações e Radiologia intervencionista; 
20 - Fisioterapia; 
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21 - Fonocardiografia; 
22 - Fluoresceinografia; 
23 - Hemodiálise e diálise peritonial; 
24 - Hemodinâmica-procedimento diagnóstico e terapêutico; 
25 - Hemoterapia; 
26 - Holter; 
27 - Inaloterapia; 
28 - Laparoscopia; 
29 - Litotripsia extracorpórea; 
30 - Medicina nuclear; 
31 - Material de osteossíntese tal como: placas, parafusos e pinos; 
32 - Neuroradiologia; 
33 - Nutrição parenteral ou enteral; 
34 - Provas de função pulmonar; 
35 - Próteses intra-operatórias; 
36 - Quimioterapia; 
37 - Radiologia (inclusive a intervencionista); 
38 - Radioterapia; 
39 - Ressonância nuclear magnética; 
40 - Tococargiografia; 
41 - Tomografia computadorizada; 
42 - Ultra-sonografia; 
43 - Xerocardiografia. 
 
A comprovação das especialidades médicas e áreas de atuação reconhecidas pelo Conselho 
Federal de Medicinal pela empresa contratada se dará no ato da assinatura do Instrumento 
contratual, devendo mantê-las durante toda a vigência contratual. 
 
A rede referenciada poderá sofrer alterações, a qualquer época, respeitando-se os critérios 
estabelecidos na legislação vigente, desde que tal alteração não prejudique quantitativamente ou 
qualitativamente a rede inicialmente apresentada.  
 
O rol de procedimentos e eventos em saúdes, para fins de cobertura mínima obrigatória a serem 
prestados pela empresa contratada serão todos aqueles previstos pelas normas da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
 
2 – JUSTIFICATIVA  
 
A assistência à saúde prestada pelos planos privados, embora apresente suas deficiências, ainda 
se afigura no Brasil como o melhor atendimento médico-hospitalar e ambulatorial disponível. Como 
é sabido, o Sistema Único de Saúde (SUS) criado pela Constituição Federal de 1988 para que toda 
a população brasileira tivesse acesso ao atendimento público de saúde é precário, não se 
prestando à garantia de segurança aos bens fundamentais da pessoa humana que são a vida e a 
saúde. 
 
Assim sendo, a contratação de assistência privada à saúde tem a finalidade de buscar melhores 
condições para o colaborador, viabilizando a prestação de quaisquer serviços dentro desta área, 
especialmente aqueles de difícil e morosa disponibilização pelo sistema público. 
 
 O SISTEMA FIEPA ainda considera o plano privado de saúde como a melhor opção de 
atendimento aos seus funcionários e respectivos dependentes, sendo sua intenção precípua 
oferecer uma assistência à saúde eficiente e digna, seja na atividade funcional, seja na vida 
privada, e reduzir ou minimizar os efeitos danosos das doenças sobre a continuidade e qualidade 
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no desempenho funcional. A contratação aqui pretendida se justifica na medida em que o beneficio 
visa proporcionar segurança e tranquilidade aos funcionários ativos deste Sistema. 
 
3 – DOS BENEFICIÁRIOS 
 
São beneficiários do Plano Privado de Assistência à Saúde os funcionários do SISTEMA FIEPA e 
seus respectivos dependentes legais, incluídos a qualquer tempo, podendo o número de 
beneficiários ser alterado ao longo do tempo em conformidade com as atualizações e necessidades 
posteriores do SISTEMA FIEPA. 
 
3.1- São beneficiários dos serviços objeto do presente Termo de Referência 
a) Os funcionários ativos do SISTEMA FIEPA e seus respectivos dependentes legais. 
 
b) Atualmente o número de vidas a serem beneficiadas com os serviços ora licitados corresponde a 
1.696 vidas;  
 
c) A distribuição dos beneficiários dos serviços por categoria (titular), faixa etária e sexo, conforme 
ANEXO I. 
 
d) Poderão ser incluídos no plano de saúde a ser contratado, além dos dependentes legais do titular 
aquelas pessoas que já são usuárias do plano oriundo da contratação anterior, nas mesmas 
condições, arcando com integralmente com o ônus decorrente de sua cobertura, consoante faculta 
o art. 5º, parágrafo 1º da RN nº 195 de 14 de julho de 2009. 
 
e) Atualmente os quantitativos estimados de beneficiários estão disseminados de acordo com o 
quadro disposto no ANEXO I, atualizados até fevereiro de 2018, pelo setor de RH das entidades 
que compõem o SISTEMA FIEPA. 
 
 
3.2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS; 
 
a) Os beneficiários (titulares e dependentes) receberão gratuitamente carteira de identificação 
personalizada a ser fornecida pela CONTRATADA, que será usada exclusivamente quando da 
utilização dos serviços cobertos pelo programa de assistência à saúde; 
 
b) Em caso de extravio da carteira de identificação, roubo, furto, incêndio ou enchente, devidamente 
comprovado o custo da emissão de nova carteira será assumido integralmente pela 
CONTRATADA; 
 
c) A carteira de identificação deverá ser devolvida à contratante pelo beneficiário quando da sua 
exclusão do programa;  
 
d) Quaisquer prejuízos causados pelo uso indevido da carteira de identificação durante o período 
em que permanecer cadastrado no programa até a sua exclusão do programa serão única e 
exclusivamente do beneficiário, o qual deverá efetuar o ressarcimento diretamente a 
CONTRATADA. 
 
3.3 - EXCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO: 
 
a) Os titulares serão excluídos do programa de assistência á saúde nos seguintes casos: 
- Por falecimento; 
- Por demissão; 
- Aposentadoria; 
- Quando solicitado pelo titular. 
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b) Em caso de demissão ou aposentadoria, o empregado do SISTEMA FIEPA terá direito à 
manutenção do benefício do plano de saúde, desde que solicite sua continuidade no prazo máximo 
de 30 dias da data de seu desligamento ou afastamento, devendo assumir o pagamento integral 
das mensalidades. 
 
c) A manutenção deverá ser realizada nas mesmas condições de cobertura assistencial: mesma 
segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica 
de abrangência, dependentes e fator moderador, se houver, do plano a que fazia parte quando de 
sua demissão; 
 
d) O período após o desligamento será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha 
contribuído para o plano, ou seus sucessores, com um mínimo assegurado de 06 (seis) meses e 
um máximo de 24 (vinte e quatro) meses; 
 
e) O direito assegurado nas ocasiões de demissão ou desligamento ditas acima se extinguem em 
qualquer das hipóteses abaixo: 
 i) Pelo decurso dos prazos ditos acima; 
 ii) Pela admissão do beneficiário demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado em 
novo emprego; ou 
 iii) Pelo cancelamento de plano privado de assistência à saúde pelo empregador que 
concede este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados.   
 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO 
 
4.1. As Entidades contratantes, FIEPA, SESI, SENAI e IEL subvencionarão a participação de 
seus empregados no pagamento das mensalidades do plano aqui contratado em percentuais 
que variarão de 40% a 70% do valor a ser pago na razão inversa da remuneração do 
empregado, cabendo a este a complementação do percentual restante para alcançar o valor 
total da mensalidade.  
 
4.2. A Entidade recolherá o valor correspondente à parte do empregado diretamente na folha de 
pagamento, de acordo com a faixa etária respectiva, e efetuará o pagamento do valor integral à 
Contratada, incluindo a parte patronal. 
 
5 – DO AMPARO LEGAL 
 
5.1. Os procedimentos se farão reger pelo Regulamento de Licitações e Contratos do 
SESI/SENAI, publicado no DOU de 16/09/1998, com suas posteriores alterações, inclusive aquelas 
introduzidas pelo Ato Resolutório nº 21/2011, bem como, pelas disposições deste edital, da Lei 
9.656/1998 e pelas Resoluções do CONSU e da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. 
 
6 – DA GARANTIA DE REEMBOLSO 
 
6.1. A Contratada efetuará o reembolso integral das despesas referentes à assistência à saúde dos 
beneficiários, quando inexistente profissional credenciado para determinada especialidade 
médica e/ou áreas de atuação. 
 
6.2. Nos demais casos, quando o profissional não for credenciado, o valor a ser reembolsado 
deverá observar o disposto na tabela de Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 
Médicos - CBHPM, edição atualizada, emitida pela Associação Médica Brasileira para o tipo de 
Plano especificado neste Termo de Referência. 
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6.3. O plano deverá assegurar ao beneficiário a livre escolha de profissionais e/ou estabelecimentos 
de sua preferência, com direito a reembolso em todo território nacional, observado o disposto no 
item 6.1. 
 
7 – DOS SERVIÇOS 
 
7.1. Os serviços médicos de consultas, hospitalizações e ambulatoriais, serão de livre escolha do 
beneficiário, nos centros médicos, hospitalares e consultórios especializados próprios, através de 
rede parceira, cooperados, conveniados ou referenciados. Os serviços contratados serão prestados 
de forma contínua aos beneficiários mediante apresentação de cartão personalizado, com data de 
validade e informações úteis à operadora, fornecida por esta, independentemente de 
comprovação de pagamento ou de prévia autorização, bem como do local onde se encontre 
o beneficiário, principalmente em casos de urgência e/ou emergência, salvo nos casos de 
procedimentos mais complexos, quando haverá necessidade de prévia autorização. 
 
7.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da assinatura do instrumento contratual, a lista 
dos procedimentos para os quais será exigida autorização prévia. 
 
7.1.1.1. As autorizações ou justificativas dos indeferimentos das mesmas deverão obedecer ao 
prazo máximo de 12 (doze) horas do respectivo pedido, ressalvadas as situações de urgências 
e emergências, nas quais deverão ser imediatamente autorizadas, para posterior discussão ou 
ressarcimento. 
 
7.2. Nos casos de atendimento de urgência e emergência, a unidade hospitalar ou equivalente 
deverá dispor de equipamentos adequados, remédios específicos e equipe com especialistas 
devidamente treinados. 
 
7.3. O paciente terá direito a acompanhante em caso de internação, quando for menor de 18 
(dezoito) anos de idade, ou maior de 60 (sessenta) anos de idade, fazendo também jus ao pernoite 
e café da manhã, ou em caso específico a ser indicado pelo próprio médico. 
 
7.4. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de 
assinatura do contrato decorrente deste Termo. 
 
7.5. Os períodos de carência deverão ser respeitados o estabelecido no item 8.3, de:  
a) vinte e quatro (24) horas para atendimento de urgência e/ou emergência; 
b) vinte e quatro (24) horas para complicações no processo gestacional, limitado às 12 (doze) 
primeiras horas de atendimento; 
c) quinze (15) dias para consultas; 
d) cento e oitenta (180) dias, contados da data da inclusão, para exames, internações, cirurgias, 
transplantes e implantes; 
e) trezentos (300) dias, contados da data da inclusão, para partos 
 
7.6. A operadora vencedora do certame deverá garantir atendimentos nas urgências e 
emergências, a todos os optantes dos planos que estejam cumprindo o prazo de carência, até o 
momento da caracterização da necessidade de internação, cabendo à operadora do plano de saúde 
providenciar a remoção para unidade hospitalar que o atenda às expensas do SUS, ou outra de 
livre escolha do beneficiário. Na impossibilidade de remoção, devido a risco de vida, o próprio 
usuário ou seu responsável deverá negociar as bases do atendimento diretamente com o prestador 
do serviço. 
 
7.7. Todos e quaisquer exames solicitados, desde que integrantes da lista de procedimentos 
médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, da Associação Médica Brasileira – 
AMB, ou reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina – CFM deverão ser oferecidos pela 
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empresa CONTRATADA, independente de complexidade, custo, quantidade ou prazo, ficando 
inteiramente a cargo do médico assistente a sua indicação; e quanto ao local de realização do 
exame, a critério do beneficiário. 
 
7.8. Objetivando a satisfação da demanda por evento acobertado pelo plano de assistência à 
saúde, objeto do presente Termo de Referência, a operadora deverá possuir médicos e demais 
profissionais da saúde constantes neste Termo de Referência, consultórios, laboratórios, 
ambulatórios e hospitalares, rede parceira, conveniada, referenciada, cooperada e/ou própria de 
atendimento, em âmbito regional e nacional, abrangendo todas as coberturas determinadas 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), pela Associação Médica Brasileira (AMB), Agência 
Nacional de Saúde Suplementar ( ANS) e as que venham a ser incorporadas, comprovadas 
através de apresentação dos livretos de rede referenciada e/ou própria ou por declaração emitida 
pelo profissional ou estabelecimento, sujeito às diligências da Comissão Central de Licitação - CPL, 
para constatação da veracidade das informações prestadas. 
 
 
8– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
8.1. Executar os serviços de acordo com o especificado no Termo de Referência. 
 
8.2. Garantir atendimento médico-hospitalar, ambulatorial, em âmbito regional e nacional, de livre 
escolha do beneficiário, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. 
 
8.3. Garantir o ingresso como beneficiários, com ausência de carência para qualquer serviço 
oferecido aos funcionários do SISTEMA FIEPA, e, aos funcionários admitidos em data 
posterior a assinatura do contrato, o prazo de carência será de 30 dias, respeitados os 
prazos previstos nas alíneas a, b e c do item 7.5, retro, desde que incluídos até 60 (sessenta) 
dias da contratação do funcionário. 
 
8.4. Garantir coberturas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação 
Médica Brasileira (AMB) e as que venham a ser incorporadas. 
 
8.5. Garantir cobertura de quaisquer exames e procedimentos médicos indicados pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
 
8.6. Disponibilizar aos titulares e seus dependentes o Manual de Rede Referenciada, constando 
relação atualizada dos profissionais, serviços de hospitais referenciados, incluindo seus respectivos 
endereços, telefones e especialidades, e também sempre que solicitado pela CONTRATANTE. 
 
8.7. Garantir assistência domiciliar, oferecendo toda a estrutura necessária e suficiente ao 
tratamento do paciente. 
 
8.8. Reembolsar todas as despesas realizadas em território nacional, de acordo com os limites 
contratuais, conforme previsto no item 6. 
 
8.9. Enviar, bimestralmente, relatório de sinistralidade em relação à utilização do plano privado de 
assistência à saúde por beneficiário. 
 
8.10. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por quaisquer danos e prejuízos 
materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA aos beneficiários do serviço a ser contratado; 
 
8.11. Assegurar o padrão de qualidade que obedeça às normas éticas no tocante ao 
relacionamento com o paciente e seus familiares, com respeito a sua integridade física e moral e 
acatamento aos seus direitos de modo geral. 
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8.12. Garantir a remoção do usuário internado, de acordo com a solicitação do médico assistente, 
para outro estabelecimento hospitalar dentro do território nacional, utilizando, para tanto, veículo 
equipado com recursos técnicos que garantam a segurança e o conforto ao beneficiário. 
 
8.13. Fornecer os cartões ou carteira de identificação de beneficiário do plano, sem ônus, no prazo 
máximo de 8 (oito) dias corridos, a contar da data da assinatura do contrato, e posteriormente, no 
prazo de 30 (trinta) dias antes da data do seu vencimento. 
 
8.14. Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. 
 
8.15. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, e de órgão de classe, 
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho 
dos serviços objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo 
empregatício com os mesmos. 
 
8.16. Encaminhar, até o dia 10 (dez) de cada mês, a Nota Fiscal/Fatura à CONTRATANTE, bem 
como o relatório mensal dos titulares com seus respectivos dependentes, em ordem alfabética. 
 
8.17. Facultar aos beneficiários, nos atos cirúrgicos que necessitem da utilização de material 
protético, a opção por prótese importada ou com qualidade superior a oferecida pelo plano, ainda 
que nacional, devendo a diferença decorrente ser exigida diretamente dos mesmos, 
observando-se sempre os valores constantes da tabela adotada pela ANS ou dos preços praticados 
pelo respectivo produto, prevalecendo, neste caso, a mais vantajosa para o beneficiário. 
 
8.18. Executar os serviços ofertados sempre por meio de médicos e/ou estabelecimentos, 
devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina, com reputação ilibada e idoneidade 
reconhecida. 
 
8.19. Trabalhar sempre objetivando rede referenciada ou própria, bem como substituir o profissional 
e/ou estabelecimento, eventualmente descredenciado por outro com qualidade igual ou superior 
àquele, sendo necessária a comunicação à Contratante com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias. 
 
8.20. Dispor de serviço 24 (vinte e quatro) horas de ambulância e/ou UTI móvel para atendimento 
aos beneficiários, disponibilizando, ainda, os meios de atendimento nos casos de urgência ou 
emergência em âmbito nacional que viabilizem o deslocamento do paciente para o hospital mais 
próximo, onde o serviço de UTI no ar tem acesso. 
 
8.21. Disponibilizar serviço 24 (vinte e quatro) horas de UTI no ar para remoções inter-hospitalares 
dos beneficiários no território nacional.  
 
8.22. Garantir a permanência dos beneficiários ao Plano Privado de Saúde até o final do mês em 
que ocorrer a desvinculação do beneficiário titular com o SISTEMA FIEPA. 
 
8.23. Prestar os serviços de forma contínua, não sendo admitida interrupção de qualquer natureza. 
 
8.24. Manter o CONTRATANTE informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam 
o curso normal de execução contratual; 
 
8.25. Não substabelecer as obrigações assumidas sem anuência expressa do CONTRATANTE; 
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8.26. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários à prestação dos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial 
atualizado do contrato, decorrentes de modificação de quantitativo. 
 
8.27. A CONTRATADA obriga-se ainda a manter a sua regularidade fiscal em dia, devendo 
apresentar no ato da contratação as certidões negativas do FGTS e Receita Federal do Brasil 
(conjunta com a dívida ativa da União e Contribuições Previdenciárias), devendo ser consultada 
acerca das regularidades destas, a cada pagamento, como condição para que este seja 
efetuado. 
 
 
 
9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
9.1 Conferir e atestar as Notas Fiscais/Faturas Mensais. 
 
9.2 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste Termo de Referência, nas condições e preços 
pactuados. 
 
9.3 Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas aos beneficiários que 
participarão do plano contratado 
. 
9.4 Solicitar a presença, imediata, de responsável ou preposto indicado pela CONTRATADA 
objetivando a tomada de providências cabíveis à correção de possíveis irregularidades 
identificadas. 
 
9.5 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, através de funcionário designado para este 
fim. 
 
10. DA PROPOSTA 
 
10.1 Juntamente com a proposta, a licitante deverá apresentar lista de credenciados/referenciados, 
observando as condições deste instrumento, com a apresentação do respectivo número de 
inscrição da Secretaria da Receita Federal (CNPJ).  
 
10.2 Dentre os hospitais apresentados, pelo menos a quantidade mínima exigida neste instrumento 
deverão ser credenciados/referenciados para atendimento de urgência/emergência.  
 
10.3 A licitante deverá também informar os prazos de carência de atendimento, iguais ou inferiores 
aos prazos máximos definidos na legislação vigente.  
 
 
 
11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE  
 
11.1 A licitante deverá comprovar a sua qualificação técnica, conforme abaixo:  
 
11.1.1 Prova de Registro na ANS da licitante, mediante declaração expedida pela citada autarquia 
ou indicação do número de registro.  
 
11.1.2. Prova de registro na ANS do(s) plano(s) ofertado(s), necessariamente de abrangência 
geográfica nacional, bem como da segmentação assistencial oferecida nos termos da Resolução 
Normativa vigente da ANS, mediante declaração expedida pela citada autarquia ou indicação do 
número de registro.  
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11.1.3 Apresentação de atestado(s), emitido(s) por entidade(s) pública(s) ou privada(s), 
comprovando que a licitante prestou ou presta serviços pertinentes e compatíveis de planos de 
assistência à saúde.  
 
11.1.3.1 O atestado de capacidade técnica deverá conter, obrigatoriamente, a especificação do 
serviço, a identificação da empresa ou entidade que forneceu o atestado, a assinatura e o telefone 
para diligências, se for o caso.  
 
11.1.4 Declaração se comprometendo a disponibilizar a todos os beneficiários rede credenciada de 
atendimento ao plano ao qual o empregado tenha aderido, para prestar os serviços assistenciais 
descritos neste instrumento. 
 
12. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
12.1 A responsabilidade pela gestão do objeto contratado ficará a cargo do Departamento Pessoal 
de cada Entidade, através do gerente do respectivo setor ou servidor designado, que também será 
responsável pelo recebimento dos serviços e atesto do documento de cobrança.  
 
12.2 A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral 
responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.  
 
12.3 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da 
contratada, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de 
administração do contratante, que tomará as providências para que se apliquem as sanções 
previstas na lei, no Edital e no Termo de Referência, sob pena de responsabilidade solidária pelos 
danos causados por sua omissão. 
 
13 - DO REAJUSTE 
 
10.1. O valor mensal poderá ser revisto em periodicidade não inferior a doze meses, contados da 
data da assinatura do contrato, conforme o percentual autorizado pela ANS, de acordo com a 
previsão do art. 19, da RN n° 195 da ANS. E, ainda, poderá reajustar de acordo com a mudança de 
faixa etária, entretanto, este reajuste etário não poderá ocorrer após os 60 (sessenta) anos de 
idade. 
 
14 - DA VIGÊNCIA 
 
11.1. O presente Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo, todavia, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 
(sessenta) meses, consoante dicção do parágrafo único, do art.26 do Regulamento de Licitações 
e Contratos do SESI/SENAI. 
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15 - VALOR ESTIMADO 
 
11.1. O valor estimado desta contratação terá como mensuração a quantidade de funcionários 
contemplados no plano de saúde de cada casa e os valores atualmente pactuado no contrato 
vigente. Assim, o valor anual estimado para o SISTEMA FIEPA compreende o montante de   R$ 
1.944.460,68. 
 
 
 
ANEXO I A – TABELA QUANTIDADE ESTIMADA DE FUNCIONÁRIOS CONTEMPLADOS NO 
PLANO DE SAÚDE. 

 
 

FIEPA 

Faixa Etária 
Quantidade 

 Funcionários 
Quantidade 

Dependentes 

0 - 18 anos  0 16 

19 - 24 anos  0 3 

25 - 29 anos 3 3 

30 - 34 anos 3 4 

35 - 39 anos 4 1 

40 - 44 anos 6 3 

45 - 49 anos 2 1 

50 - 54 anos 2 1 

55 - 59 anos 3 1 

Acima de 59 1 2 

Total 24 35 

Total 59 
 

FIEPA 

PADRÃO NACIONAL 

Faixa Etária Enfermaria Mensalidade Apartamento Mensalidade Total 
Total              

Pago Mês 
Total                

Pago Ano 

0 - 18 anos 0 R$ 61,50 0 R$ 83,02 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

19 - 24 anos 0 R$ 68,87 0 R$ 92,98 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

25 - 29 anos 0 R$ 77,13 0 R$ 104,13 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

30 - 34 anos 0 R$ 88,31 0 R$ 119,22 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

35 - 39 anos 0 R$ 101,12 0 R$ 136,52 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

40 - 44 anos 0 R$ 120,34 0 R$ 162,45 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

45 - 49 anos 0 R$ 150,42 0 R$ 203,07 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

50 - 54 anos 0 R$ 188,03 0 R$ 253,83 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

55 - 59 anos 0 R$ 235,03 0 R$ 317,29 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Acima de 59 1 R$ 364,29 0 R$ 491,80 1 R$ 364,29 R$ 
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4.371,48 

Total 1   0   1 R$ 364,29 
R$ 

4.371,48 

Total médio 0,1   0   0,1 

  

        PADRÃO REGIONAL 

Faixa Etária Enfermaria Mensalidade Apartamento Mensalidade Total 
Total              

Pago Mês 
Total                

Pago Ano 

0 - 18 anos 3 R$ 39,98 13 R$ 53,97 16 R$ 821,55 
R$ 

9.858,60 

19 - 24 anos 0 R$ 44,77 3 R$ 60,44 3 R$ 181,32 
R$ 

2.175,84 

25 - 29 anos 2 R$ 50,13 4 R$ 67,68 6 R$ 370,98 
R$ 

4.451,76 

30 - 34 anos 0 R$ 57,40 7 R$ 77,50 7 R$ 542,50 
R$ 

6.510,00 

35 - 39 anos 0 R$ 65,73 5 R$ 88,74 5 R$ 443,70 
R$ 

5.324,40 

40 - 44 anos 0 R$ 78,22 9 R$ 105,60 9 R$ 950,40 
R$ 

11.404,80 

45 - 49 anos 0 R$ 97,78 3 R$ 131,99 3 R$ 395,97 
R$ 

4.751,64 

50 - 54 anos 0 R$ 122,22 3 R$ 165,01 3 R$ 495,03 
R$ 

5.940,36 

55 - 59 anos 0 R$ 152,77 4 R$ 206,24 4 R$ 824,96 
R$ 

9.899,52 

Acima de 59 0 R$ 236,79 2 R$ 319,66 2 R$ 639,32 
R$ 

7.671,84 

Total 5   53   58 R$ 5.665,73 
R$ 

67.988,76 

Total médio 0,5   5,3   5,8 

  

      

TOTAL 
GERAL 

R$ 
72.360,24 
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IEL 

Faixa Etária 
Quantidade  
Funcionários 

Quantidade  
Dependentes 

0 - 18 anos 0 4 

19 - 24 anos 0 2 

25 - 29 anos 3 0 

30 - 34 anos 3 1 

35 - 39 anos 3 1 

40 - 44 anos 3 1 

45 - 49 anos 0 0 

50 - 54 anos 1 0 

55 - 59 anos 1 0 

Acima de 59 2 1 

Total 16 10 

Total 26 
 

IEL 

PADRÃO NACIONAL 

Faixa Etária Enfermaria Mensalidade Apartamento Mensalidade Total 
Total              

Pago Mês 
Total                

Pago Ano 

0 - 18 anos 0 R$ 61,50 0 R$ 83,02 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

19 - 24 anos 0 R$ 68,87 0 R$ 92,98 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

25 - 29 anos 0 R$ 77,13 0 R$ 104,13 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

30 - 34 anos 0 R$ 88,31 0 R$ 119,22 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

35 - 39 anos 0 R$ 101,12 1 R$ 136,52 1 R$ 136,52 R$ 1.638,24 

40 - 44 anos 0 R$ 120,34 0 R$ 162,45 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

45 - 49 anos 0 R$ 150,42 0 R$ 203,07 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

50 - 54 anos 0 R$ 188,03 0 R$ 253,83 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

55 - 59 anos 0 R$ 235,03 0 R$ 317,29 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Acima de 59 0 R$ 364,29 1 R$ 491,80 1 R$ 491,80 R$ 5.901,60 

Total 0   2   2 R$ 628,32 R$ 7.539,84 

Total médio 0   0,2   0,2 

  

        PADRÃO REGIONAL 

Faixa Etária Enfermaria Mensalidade Apartamento Mensalidade Total 
Total              

Pago Mês 
Total                

Pago Ano 
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0 - 18 anos 1 R$ 39,98 3 R$ 53,97 4 R$ 201,89 R$ 2.422,68 

19 - 24 anos 2 R$ 44,77 0 R$ 60,44 2 R$ 89,54 R$ 1.074,48 

25 - 29 anos 0 R$ 50,13 3 R$ 67,68 3 R$ 203,04 R$ 2.436,48 

30 - 34 anos 0 R$ 57,40 4 R$ 77,50 4 R$ 310,00 R$ 3.720,00 

35 - 39 anos 1 R$ 65,73 3 R$ 88,74 4 R$ 331,95 R$ 3.983,40 

40 - 44 anos 1 R$ 78,22 2 R$ 105,60 3 R$ 289,42 R$ 3.473,04 

45 - 49 anos 0 R$ 97,78 0 R$ 131,99 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

50 - 54 anos 0 R$ 122,22 1 R$ 165,01 1 R$ 165,01 R$ 1.980,12 

55 - 59 anos 1 R$ 152,77 0 R$ 206,24 1 R$ 152,77 R$ 1.833,24 

Acima de 59 0 R$ 236,79 2 R$ 319,66 2 R$ 639,32 R$ 7.671,84 

Total 6   18   24 R$ 2.382,94 R$ 28.595,28 

Total médio 0,6   1,8   2,4 

  

      

TOTAL GERAL R$ 36.135,12 

 

SESI 

Faixa Etária 
Quantidade 

 Funcionários 
Quantidade  

Dependentes 

0 - 18 anos 3 249 

19 - 24 anos 14 53 

25 - 29 anos 58 32 

30 - 34 anos 84 29 

35 - 39 anos 96 23 

40 - 44 anos 73 38 

45 - 49 anos 64 25 

50 - 54 anos 55 15 

55 - 59 anos 30 14 

Acima de 59 19 21 

Total 496 499 

Total 995 
 

SESI 

PADRÃO NACIONAL 

Faixa Etária Enfermaria Mensalidade Apartamento Mensalidade Total 
Total              

Pago Mês 
Total                

Pago Ano 

0 - 18 anos 10 R$ 61,50 27 R$ 83,02 37 R$ 2.856,54 R$ 34.278,48 

19 - 24 anos 1 R$ 68,87 9 R$ 92,98 10 R$ 905,69 R$ 10.868,28 

25 - 29 anos 4 R$ 77,13 23 R$ 104,13 27 R$ 2.703,51 R$ 32.442,12 

30 - 34 anos 1 R$ 88,31 22 R$ 119,22 23 R$ 2.711,15 R$ 32.533,80 
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35 - 39 anos 4 R$ 101,12 9 R$ 136,52 13 R$ 1.633,16 R$ 19.597,92 

40 - 44 anos 4 R$ 120,34 10 R$ 162,45 14 R$ 2.105,86 R$ 25.270,32 

45 - 49 anos 2 R$ 150,42 6 R$ 203,07 8 R$ 1.519,26 R$ 18.231,12 

50 - 54 anos   R$ 188,03 1 R$ 253,83 1 R$ 253,83 R$ 3.045,96 

55 - 59 anos 1 R$ 235,03 4 R$ 317,29 5 R$ 1.504,19 R$ 18.050,28 

Acima de 59   R$ 364,29 1 R$ 491,80 1 R$ 491,80 R$ 5.901,60 

Total 27   112   139 R$ 16.684,99 R$ 200.219,88 

Total médio 3,375   11,2   13,9 

  

        PADRÃO REGIONAL 

Faixa Etária Enfermaria Mensalidade Apartamento Mensalidade Total 
Total              

Pago Mês 
Total                

Pago Ano 

0 - 18 anos 83 R$ 39,98 132 R$ 53,97 215 R$ 10.442,38 R$ 125.308,56 

19 - 24 anos 25 R$ 44,77 32 R$ 60,44 57 R$ 3.053,33 R$ 36.639,96 

25 - 29 anos 18 R$ 50,13 45 R$ 67,68 63 R$ 3.947,94 R$ 47.375,28 

30 - 34 anos 31 R$ 57,40 59 R$ 77,50 90 R$ 6.351,90 R$ 76.222,80 

35 - 39 anos 49 R$ 65,73 57 R$ 88,74 106 R$ 8.278,95 R$ 99.347,40 

40 - 44 anos 47 R$ 78,22 50 R$ 105,60 97 R$ 8.956,34 R$ 107.476,08 

45 - 49 anos 36 R$ 97,78 45 R$ 131,99 81 R$ 9.459,63 R$ 113.515,56 

50 - 54 anos 29 R$ 122,22 40 R$ 165,01 69 R$ 10.144,78 R$ 121.737,36 

55 - 59 anos 16 R$ 152,77 23 R$ 206,24 39 R$ 7.187,84 R$ 86.254,08 

Acima de 59 22 R$ 236,79 17 R$ 319,66 39 R$ 10.643,60 R$ 127.723,20 

Total 356   500   856 R$ 78.466,69 R$ 941.600,28 

Total médio 35,6   50   85,6 

  

      

TOTAL GERAL R$ 1.141.820,16 
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SENAI 

Faixa Etária 
Quantidade  
Funcionários 

Quantidade  
Dependentes 

0 - 18 anos  0 150 

19 - 24 anos 4 34 

25 - 29 anos 36 23 

30 - 34 anos 48 18 

35 - 39 anos 53 22 

40 - 44 anos 45 18 

45 - 49 anos 35 22 

50 - 54 anos 34 8 

55 - 59 anos 23 6 

Acima de 59 17 20 

Total 295 321 

Total 616 
 
  

SENAI 

PADRÃO NACIONAL 

Faixa Etária Enfermaria Mensalidade Apartamento Mensalidade Total 
Total              

Pago Mês 
Total                

Pago Ano 

0 - 18 anos 28 R$ 61,50 4 R$ 83,02 32 R$ 2.054,08 R$ 24.648,96 

19 - 24 anos 9 R$ 68,87 2 R$ 92,98 11 R$ 805,79 R$ 9.669,48 

25 - 29 anos 21 R$ 77,13 1 R$ 104,13 22 R$ 1.723,86 R$ 20.686,32 

30 - 34 anos 16 R$ 88,31 1 R$ 119,22 17 R$ 1.532,18 R$ 18.386,16 

35 - 39 anos 17 R$ 101,12 2 R$ 136,52 19 R$ 1.992,08 R$ 23.904,96 

40 - 44 anos 17 R$ 120,34 2 R$ 162,45 19 R$ 2.370,68 R$ 28.448,16 

45 - 49 anos 6 R$ 150,42 2 R$ 203,07 8 R$ 1.308,66 R$ 15.703,92 

50 - 54 anos 5 R$ 188,03 2 R$ 253,83 7 R$ 1.447,81 R$ 17.373,72 

55 - 59 anos 4 R$ 235,03 2 R$ 317,29 6 R$ 1.574,70 R$ 18.896,40 

Acima de 59 6 R$ 364,29   R$ 491,80 6 R$ 2.185,74 R$ 26.228,88 

Total 129   18   147 R$ 16.995,58 R$ 203.946,96 

Total médio 12,9   2   14,7 

  

        PADRÃO REGIONAL 

Faixa Etária Enfermaria Mensalidade Apartamento Mensalidade Total 
Total              

Pago Mês 
Total                

Pago Ano 
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0 - 18 anos 88 R$ 39,98 30 R$ 53,97 118 R$ 5.137,34 R$ 61.648,08 

19 - 24 anos 18 R$ 44,77 9 R$ 60,44 27 R$ 1.349,82 R$ 16.197,84 

25 - 29 anos 33 R$ 50,13 4 R$ 67,68 37 R$ 1.925,01 R$ 23.100,12 

30 - 34 anos 42 R$ 57,40 7 R$ 77,50 49 R$ 2.953,30 R$ 35.439,60 

35 - 39 anos 44 R$ 65,73 12 R$ 88,74 56 R$ 3.957,00 R$ 47.484,00 

40 - 44 anos 26 R$ 78,22 18 R$ 105,60 44 R$ 3.934,52 R$ 47.214,24 

45 - 49 anos 32 R$ 97,78 17 R$ 131,99 49 R$ 5.372,79 R$ 64.473,48 

50 - 54 anos 28 R$ 122,22 7 R$ 165,01 35 R$ 4.577,23 R$ 54.926,76 

55 - 59 anos 16 R$ 152,77 7 R$ 206,24 23 R$ 3.888,00 R$ 46.656,00 

Acima de 59 26 R$ 236,79 5 R$ 319,66 31 R$ 7.754,84 R$ 93.058,08 

Total 353   116   469 R$ 40.849,85 R$ 490.198,20 

Total médio 35,3   11,6   46,9 

  

      

TOTAL GERAL R$ 694.145,16 

 
 
 
 
 

RESUMO 

CUSTO ESTIMADO SISTEMA FIEPA 

 

QTDE DE FUNCIONÁRIOS 
SISTEMA FIEPA 

PLANO DE SAÚDE 

 

PLANO DE SAÚDE 

ANO 
 

ANO 

FIEPA  R$         72.360,24  
 

FIEPA 59 

SESI  R$   1.141.820,16  

 

SESI 995 

SENAI  R$       694.145,16  

 

SENAI 616 

IEL  R$         36.135,12  

 

IEL 26 

  
 

  

TOTAL ANO  R$   1.944.460,68  

 

total 1696 

TOTAL 5 ANOS  R$   9.722.303,40  
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EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 
SESI-DR/PA 

ANEXO II 

 (Apresentar no Envelope 01 Habilitação) 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

 

Local e data. 

 

À Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA 

A/c Sr. Neilton Carneiro do Nascimento – Coordenador/Pregoeiro 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 – SESI 

 

Prezados Senhores, 

 

Em cumprimento aos ditames Editalícios, declaramos sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato 

impeditiva à habilitação, bem como nossa concordância plena com as condições constantes do Edital e 

seus Anexos assim como nossa subsunção as disposições constantes do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI, norma legal que rege o procedimento licitatório na entidade. 

Ficam cientes os licitantes participantes do presente certame que, todos os atos originados do 

presente procedimento licitatório, serão publicados no site http://transparencia.sesipa.org.br/, 

sendo contados os prazos para os atos do presente certame, a partir da referida publicação. 

 

Atenciosamente, 

 
Empresa proponente – CNPJ 

 
 

Nome por extenso do Representante Legal 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Cargo: 
Função: 

 
 

* Papel timbrado da proponente e carimbo. 

 

http://transparencia.sesipa.org.br/
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EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 

ANEXO III 

(Apresentar no Envelope 01 Habilitação) 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR 

 

 

Ao  

SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ. 

Belém-Pa 

 

 

 

(Nome da Empresa)________________________________, CNPJ Nº ________________________, 

Por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)._________________________portador (a) da 

Carteira de Identidade nº_________________e do CPF/MF nº___________________DECLARA, para  os 

devidos fins do disposto no inciso V do artigo 27 da lei 8.666/93, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 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 (  ). 

  

 

Belém/PA,       

 

. 

 

___________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 

ANEXO IV 

MINUTA CONTRATUAL 
CONTRATO N. XXX-A/2018, que entre si celebram a 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO 
PARÁ, o SERVIÇO NACIONAL DA INDÚSTRIA, o 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL, o INSTITUTO EUVALDO LODI e a 
também pessoa jurídica xxxxxxxxx, conforme abaixo 
melhor se declara. 

 
Pelo presente Instrumento, e na melhor forma de direito, a FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS 
DO ESTADO DO PARA – FIEPA, entidade Sindical de 2º Grau, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
04.979.076/0001-61, com sede no Município de Belém/PA à Travessa Quintino Bocaiúva nº 
1588 – CEP 66.035-190, 8º piso, Bloco “B”, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 
Departamento Regional do Pará, entidade paraestatal sem fins lucrativos, com sede à 
Travessa Quintino Bocaiúva nº 1588, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.768.023/0001-39, o 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento Regional do 
Pará, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta capital à Travessa Quintino Bocaiúva 
nº 1588, 4º piso do bloco “B” do Edifício Afonso Lima, inscrito no CNPJ sob o nº 
03.785.762/0001-39 e o INSTITUTO EUVALDO LODI – Núcleo Regional do Estado do Pará, 
inscrito no CNPJ sob o n.º 04.979.092/0001-54, com sede no Município de Belém à Travessa 
Quintino Bocaiúva, nº 1.588, 1º piso do Bloco “A”, aqui representados, respectivamente, pelo 
Sr. José Conrado Azevedo Santos, na qualidade de Presidente da FIEPA, Diretor Regional do 
SESI/PA e Diretor Regional do IEL/PA e pelo Sr. Dário Antônio Bastos de Lemos na qualidade 
de Diretor Regional do SENAI/PA e a Empresa ................................., com sede na 
........................... nº...............,  Bairro ................, Município de .............., Estado do 
............................... inscrita no CNPJ sob o n.º ........................., Inscrição Estadual nº. 
....................... e Inscrição Municipal nº. ................... aqui representada 
por.....................cargo/função.......................inscrito no CPF sob o n.º ............................, 
doravante denominados, respectivamente, de CONTRATANTE e CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE, consoante cláusulas adiante definidas: 
 
 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
1.1 - O presente Contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA de serviços de 
assistência à saúde em âmbito REGIONAL e NACIONAL nas modalidades ambulatorial, 
médico-hospitalar e obstetrícia, consoante adiante discriminado em cláusula específica, aos 
funcionários do CONTRATANTE e seus dependentes que aderirem á este termo contratual em 
regime de intermediação na modalidade de contratação coletiva empresarial por adesão. 
 

 
CLÁUSULA 2ª – DA SUBVENÇÃO PATRONAL E DA PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO 
 

2.1 - As Entidades contratantes, FIEPA, SESI, IEL e SENAI subvencionarão a participação de 
seus empregados no pagamento das mensalidades do plano aqui contratado em percentuais 
que variarão de 40% a 70% do valor a ser pago na razão inversa da remuneração do 
empregado, cabendo a este a complementação do percentual restante para alcançar o valor 
total da mensalidade. 
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2.2 - Será opção do funcionário do Sistema FIEPA que aderir ao Plano a escolha da 
abrangência regional ou nacional; 
 

2.3 - Será igualmente opção, funcionário do Sistema FIEPA aderente ao plano ora contratado a 
escolha do tipo de acomodação desejado, enfermaria ou apartamento; 
 

2.4 – Será ainda opção do funcionário do Sistema FIEPA aderente ao plano a inclusão de 
dependentes, dentre aqueles definidos como tais para este fim, arcando com a totalidade do 
ônus daí decorrente.  

 
2.5 - O CONTRATANTE assume pelo pagamento integral da fatura mensal à CONTRATADA, 
mediante consignação em folha de pagamento dos serviços, dos valores correspondentes às 
suas obrigações pecuniárias, e pela informação, em tempo hábil, das inclusões e exclusões de 
beneficiários, além das obrigações que lhe são inerentes pelo presente Contrato. 
 
2.6 - As obrigações pecuniárias referidas no item anterior serão consignadas em folha de 
pagamento em nome de cada empregado que aderir ao plano e se constitui da cota-parte do 
CONTRATANTE, correspondente de 40% a 70%, e da cota-parte do empregado. 
 
2.7 - O valor correspondente à cota parte do empregado, adimplida pelo CONTRATANTE á 
CONTRATADA na forma do item antecedente, será deduzido de seu salário no mesmo mês 
em que se der o pagamento a CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA 3ª - DAS DEFINIÇÕES  
 
Consideram-se as seguintes definições para os efeitos deste Contrato: 

 
3.1 - ACIDENTE PESSOAL: é o evento externo, súbito e involuntário, causador de lesão física. 
3.2 - AGRAVO: é o acréscimo no valor da mensalidade paga no Contrato, em razão de doença 

e/ou lesão que acometa o usuário preexistente à assinatura do instrumento, nos termos da 
legislação pertinente. 

 
3.3 - ÁREA GEOGRAFIA DE ABRANGÊNCIA: área em que a CONTRATADA disponibilizará a 

prestação do serviço 
 
3.4 - USUÁRIOS DEPENDENTES: são os titulares e seus dependentes legais 
 
3.5 - DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES: são aquelas que o usuário, ou seu 
responsável, saiba ser portador ou sofredor, à época da assinatura do Contrato. 
 

3.6 - EMERGÊNCIA: ocorrência que implique em risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o usuário, caracterizada em declaração do médico-assistente. 

 
3.7 - MODALIDADE DO PLANO: CONTRATAÇÃO COLETIVA EMPRESARIAL POR ADESÃO. 
 
3.8 - REDE ESPECIAL / REDE FECHADA: conjunto de serviços próprios, contratados ou 

credenciados pela licitante. 
 

3.9 - TIPO DE INTERNAÇÃO: PADRÃO DE ENFERMARIA OU APARTAMENTO. 
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3.10 - URGÊNCIA: ocorrência resultante de acidentes pessoais ou de complicações no 

processo gestacional que demanda atendimento com rapidez, sem, no entanto, implicar em 

risco de vida iminente. 

 
3.11 - USUÁRIO EM TRÂNSITO: usuário que se encontre em viagem ou em estada em outro 
Estado do território brasileiro. 
 
3.12 - USUÁRIOS: são os funcionários regularmente inscritos no PLANO, denominados 
usuários titulares, e seus respectivos dependentes legais, que aderirem espontaneamente ao 
Plano contratado. 
 

 
CLAUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 
Este contrato vigerá por um período de 12 (doze) meses, cujo termo inicial dar-se-á na data da 
assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 
(sessenta) meses e está vinculado ao procedimento licitatório designado como Concorrência 
nº.XXXXXXXXXXXXX. 
 
 
CLÁUSULA 5ª - DAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. 
Os serviços de assistência à saúde de que trata este Contrato se submetem às limitações da 
REDE ESPECIAL e às seguintes condições: 
 
5.1 - MODALIDADE DO PLANO: CONTRATAÇÃO COLETIVA EMPRESARIAL POR ADESÃO. 
 
5.2 - ÁREA GEOGRÁFICA MÍNIMA: Estado do Pará 
 
5.3 - TIPO DE INTERNAÇÃO: PADRÃO DE ENFERMARIA OU APARTAMENTO. 
 
5.4 - COBERTURA DO PLANO: AMBULATORIAL, MÉDICO - HOSPITALAR E OBSTETRÍCIA. 
 
5.5 - ESPECIALIDADES MÉDICAS: as reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. 
 
5.6 - DOENÇAS: estão cobertas pelo presente Contrato as doenças relacionadas na 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionadas com Saúde, da 
Organização Mundial de Saúde. 
 
5.7 - CIRURGIA PLÁSTICA: a cirurgia plástica reparadora só terá a cobertura assistencial 
prevista neste Contrato quando efetuada para a restauração de funções e tratamento de lesões 
em órgãos, membros e regiões, ocorridas na vigência deste Contrato, em decorrência 
exclusivamente de acidentes pessoais, ou de má-formação congênita em filho(a) nascido(a) às 
expensas da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA 6ª – DAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO. 
O atendimento dos usuários do presente Plano será prestado nos seguintes moldes, 
observadas as limitações da REDE ESPECIAL/FECHADA e contempladas as coberturas 
abaixo relacionadas: 
 
6.1 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL: 
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a) Consultas médicas em número ilimitado, em consultórios particulares e ambulatórios 
credenciados pela CONTRATADA, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas 
pelo Conselho Federal de Medicina;  

b) Atendimentos de urgência e emergência, em ambulatório, até que se caracterize a 
necessidade de internação, ou até que se completem 12 (doze) horas do início do 
atendimento; 

c) Serviço de apoio diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais, 
incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, solicitados pelo médico-assistente, 
mesmo quando realizados em ambiente hospitalar; 

d) Remoção inter-hospitalar, por via terrestre (ambulância), na área de abrangência deste 
Contrato, após realizados os atendimentos de urgência ou emergência,quando 
caracterizada pelo médico-assistente a falta de recursos na unidade de atendimento 
para a continuidade de atenção ao usuário ou pela necessidade de internação; 

e) Procedimentos considerados especiais, relacionados a seguir: hemodiálise e diálise 
peritonial – CAPD ambulatorial; quimioterapia ambulatorial não intratecal; radioterapia 
(megavoltagem, cobaltoterapia, cesioterapia, eletroterapia); hemoterapia ambulatorial e 
cirurgias oftálmicas ambulatoriais; 

f) Atendimento a emergência, em casos de transtornos psiquiátricos, assim consideradas 
as situações que impliquem risco de vida ou danos físicos para o próprio usuário ou 
para terceiros (incluídas as ameaças e tentativas de suicídio e auto-agressão) e/ou risco 
de danos morais ou patrimoniais importantes; 

g) Psicoterapia de crise, entendida esta como o atendimento intensivo prestado por um ou 
mais profissionais médicos da área de saúde mental, com a duração máxima de 12 
(doze) semanas, tendo início imediatamente após o atendimento de emergência e 
sendo limitadas a 12 (doze) sessões por ano de Contrato, não cumulativas. 

 
6.2 - ATENDIMENTO OBSTÉTRICO 
 

a) Procedimentos relativos a pré-natal; 
b) Assistência do parto; 
c) Cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do usuário, ou de seu 

dependente, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o parto; 
d) Inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do usuário titular, como 

dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição 
ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias do parto ou da adoção. 

 
6.3 - ATENDIMENTO HOSPITALAR 
 

a) Cobertura de internações hospitalares, vedada à limitação de prazo, valor máximo e 
quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal 
e Medicina; 

b) Cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, 
vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico-
assistente; 

c) Cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de 
enfermagem e alimentação; 

d) Cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da 
doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases 
medicinais e transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme 
prescrição do médico-assistente, realizados ou ministrados durante o período de 
internação hospitalar; 
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e) Cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da 
remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento 
hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica e condições previstas no 
presente Contrato; 

f) Cobertura de despesas de acompanhamento no caso de pacientes menores de 18 
(dezoito) ou maiores de 60 (sessenta) anos. 

  
 
CLÁUSULA 7ª - DA EFETIVAÇÃO DO ATENDIMENTO 
 
7.1 – A CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE, no ato da assinatura deste Contrato, 
relação da REDE ESPECIAL/REDE FECHADA, contendo médicos credenciados, clínicas, 
hospitais e laboratórios credenciados (com seus respectivos endereços e telefones); e, 
posteriormente, livrete e cartão para os usuários.  
 
7.2 – É de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE transmitir, pelos meios que achar 
mais eficientes, para os usuários inscritos, os termos e condições ajustadas neste Contrato. 
 
7.3 – Cumpridos previamente os requisitos legais e contratuais, o usuário deverá assim 

proceder para efetivação do atendimento objeto do presente Contrato. 
 
7.4 – CONSULTA: o usuário deverá dirigir-se ao consultório indicado pela CONTRATADA, 
munido do seu cartão, carteira de identidade civil. 
 
7.5 – EXAME: o usuário deverá dirigir-se ao laboratório, estabelecimento de serviço radiológico 
ou clínica, dentre os credenciados na REDE ESPECIAL/REDE FECHADA pela CONTRATADA, 
munido da requisição de exame expedida pelo médico-assistente, devidamente autorizada, 
cartão, carteira de identidade civil. 
 
7.6 – INTERNAÇÃO HOSPITALAR: o usuário deverá encaminhar o Pedido de Internação, 
devidamente preenchido pelo médico-assistente, para a sede da CONTRATADA, juntamente 
com o cartão, carteira de identidade civil. Após a conferência dos ditos documentos, a 
constatação da situação regular do usuário e entrevista/exame inicial procedido pela 
CONTRATADA, esta, se comprovada a necessidade, expedirá e entregará ao usuário Guia de 
Internação, a ser apresentada no ato de sua internação em estabelecimento 
próprio/credenciado na REDE ESPECIAL/REDE FECHADA. A guia de internação será 
fornecida por período limitado, prorrogável mediante justificativa escrita do médico-assistente. 
Nos casos de urgência e emergência, o usuário será internado em estabelecimento hospitalar 
credenciado da CONTRATADA, munido do seu cartão, carteira de identidade civil.  
 
7.7 – INTERNAÇÃO EM ACOMODAÇÃO SUPERIOR (APARTAMENTO): caso haja opção por 
uma acomodação superior à ajustada no presente Contrato, as despesas de complementação 
de diárias e de honorários médicos (cirurgião, auxiliar, anestesista, clínico, etc.) ficarão por 
conta do usuário optante. As complementações dos honorários médicos e de diárias 
hospitalares serão ajustadas diretamente pelo usuário optante com os profissionais médicos e 
estabelecimento credenciado, não havendo qualquer interferência ou responsabilidade da 
CONTRATADA e do CONTRATANTE. 
 
7.8 – ATENDIMENTO COM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU SISTEMA ELETRÔNICO: A 
CONTRATADA poderá utilizar sistemas eletrônicos ou automatizados para atendimento do 
usuário, caso em que os registros e documentos gerados por tais sistemas servirão como meio 
de identificação ou de prova das instruções recebidas ou dos serviços prestados, produzindo 
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os mesmos efeitos legais e tendo o mesmo valor probatório dos documentos com assinatura 
original. 
 
7.9 – SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO USUÁRIO: através deste serviço, a CONTRATADA 
prestará informações (por telefone ou pessoalmente) e tomará as devidas providencias, 
buscando solucionar eventuais pendências com o presente Contrato. 
 
7.10 – AUTORIZAÇÃO: A CONTRATADA poderá exigir autorização prévia para a realização de 
todos os procedimentos, respeitadas as demais disposições legais. 
 
7.11 – REEMBOLSO: O CONTRATANTE, ou quem este indicar, será reembolsado pelas 
despesas efetuadas pelo usuário, em casos de urgência ou emergência que envolvam a si ou 
seus dependentes, nos termos deste Contrato, quando não for possível, de modo algum, a 
utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pela CONTRATADA, dentre os 
relacionados na REDE ESPECIAL/REDE FECHADA, de acordo com a relação de preços de 
itens de cobertura assistencial praticados pela CONTRATADA, conforme tabela(s) arquivada(s) 
no órgão competente, pagáveis no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a entrega de toda a 
documentação adequada na sede da CONTRATADA.  
 
7.12 – USUÁRIO EM TRÂNSITO: o usuário em trânsito em cidade brasileira, fora da área 
geográfica de abrangência, terá direito unicamente aos serviços de urgência e emergência 
previstos neste Contrato.  
 
7.13 – ITENS QUE EXIGEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA: conforme mecanismos de regulação 
próprios de cada operadora. 
 
7.14 – PERDA OU DANO DO CARTÃO: em caso de perda ou dano do cartão, o 
CONTRATANTE e/ou o usuário se obriga a informar imediatamente o fato à CONTRATADA. 
Havendo necessidade de substituição do cartão, a segunda via será fornecida mediante o 
pagamento do seu custo pelo usuário. 
 
7.15 – INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE USUÁRIO: o CONTRATANTE obriga-se a informar à 
CONTRATADA, até o dia 15 (QUINZE) de cada mês, a inclusão, alteração e exclusão dos 
usuários, para o mês seguinte, através de planilha-padrão. 
 
7.16 – USO INDEVIDO DO CARTÃO: as despesas oriundas do uso do cartão por usuário já 
excluído são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. São igualmente de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA as despesas causadas por uso do cartão por terceiros não 
usuário.  
 
CLÁUSULA 8ª - DAS CONDIÇÕES NÃO COBERTAS PELO CONTRATO 
 
Ficam excluídos da cobertura assistencial prevista neste Contrato: 
 
8.1 – Tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais, assim definidos pelo Conselho Federal 

de Medicina; 
 
8.2 – Procedimentos clínicos ou cirúrgicos pra fins estéticos, bem como órteses e próteses para 

o mesmo fim; 
 
8.3 – Inseminação artificial; 
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8.4 – Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; 
 
8.5 – Fornecimento de materiais e medicamentos importados não nacionalizados; 
 
8.6 – Fornecimento de materiais e medicamentos para tratamento domiciliar; 
 
8.7 – Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios, não ligados ao ato cirúrgico; 
 
8.8 – Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto medico, ou não 

reconhecidos pelas autoridades competentes; 
 
8.9 – Atendimento em casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados 

pela autoridade competente; 
 
8.10 – Aviamento de óculos e lentes de qualquer natureza; 
 
8.11 – Dermolipectomia; 
 
8.12 – Mamoplastia; 
 
8.13 – Remoção de paciente fora da área geográfica da cobertura assistencial prevista neste 

Contrato; 
 
8.14 – Remoção após alta hospitalar ou por simples vontade do usuário, sem imperativo de 

ordem médica; 
 
8.15 – Enfermagem em caráter particular na residência ou em hospital; 
 
8.16 – Doenças ou lesões, e suas seqüelas, preexistentes à assinatura deste Contrato, de 

acordo com as disposições legais e contratuais pertinentes; 
 
8.17 – Transplantes e implantes, fora da previsão legal; 
 
8.18 – Permanência hospitalar após a alta médica; 
 
8.19 – Vacinas ou medicamentos, salvo nos casos de internação e emergência; 
 
8.20 – Tratamento para corrigir má-formação congênita e suas conseqüências, exceto para 

os filhos nascidos na vigência deste Contrato e por parto às expensas da CONTRATADA; 
 
8.21 – Cirurgia para promover ou corrigir esterilidade; 
 
8.22 – Tratamentos em clinicas de emagrecimento (exceto para tratamentos de obesidade 

mórbida), clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, clínicas para acolhimento de idosos 
em internações que não necessitem de cuidados médicos em ambiente hospitalar; 

 
8.23 – Em qualquer tempo, serviços, exames e tratamentos não disponíveis na área 

geográfica e/ou no Rol de Procedimentos (D.O.U. 04/11/1998), na data de assinatura do 
Contrato; 
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8.24 – Procedimentos relacionados com os acidentes de trabalho e suas consequências, 
moléstias profissionais, procedimentos relacionados com a saúde ocupacional e as 
doenças e procedimentos previstos na NR-7.  

 
 
CLÁUSULA 9ª - DAS CARÊNCIAS 
 
9.1 – Os funcionários do CONTRATANTE e seus dependentes legais, regularmente inscritos 

no PLANO na data da assinatura deste Contrato, estarão isentos dos prazos de carência 
previstos nesta cláusula.  

 
9.2 – Os novos funcionários e seus dependentes legais que aderirem ao plano após a data de 

início da vigência deste Contrato, ficam dispensados dos prazos de carência previstos 
nesta cláusula, com exceção dos procedimentos obstétricos, desde que façam adesão ao 
Plano, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data da admissão.  

 
9.3 – Os atuais funcionários e seus dependentes legais que se inscreverem no PLANO, após a 

data da vigência deste Contrato, ficarão sujeitos ao cumprimento dos prazos de carência 
citados nesta cláusula.  
a) 24 (vinte e quatro) horas para urgência e emergência; 
b) 30 (trinta) dias para consultas e exames de rotina; 
c) 24 (vinte e quatro) meses para cirurgia, internação e tratamento de doenças e lesões 

pré - existentes; 
d) 06 (seis) meses para cirurgia, internação e exames especializados; 

 
9.4 – Estará isento do cumprimento dos prazos de carência o recém-nascido, filho natural ou 

adotivo do usuário titular, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
do nascimento ou da adoção. 

 
 
CLÁUSULA 10ª - DAS DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES 
 
É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data da contratação 
dos produtos, após 24 (vinte e quatro) meses de vigência do aludido instrumento contratual, 
cabendo a CONTRATADA o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do 
usuário.  
 
 
CLÁUSULA 11ª - DOS USUÁRIOS 
 
O CONTRATANTE obriga-se a fornecer à CONTRATADA, quando da assinatura deste 
Contrato, a relação completa dos segurados titulares, seus dependentes legais e respectivos 
dados cadastrais.  
 

11.1 – Fica assegurado à CONTRATADA o direito de solicitar ao CONTRATANTE, sempre que 
julgar necessário, a comprovação da condição de usuário. 
 
11.2 – Responde o CONTRATANTE pela veracidade dos dados fornecidos à CONTRATADA. 
 
 

11.3 – Firmando o presente instrumento, o usuário titular poderá incluir posteriormente novos 
usuários dependentes, sujeitos aos prazos de carência previstos anteriormente. 
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11.4 – Ocorrendo a exclusão do usuário do PLANO, aquele e seus respectivos dependentes 
serão excluídos do presente Contrato.  
 

11.5 – No caso de aposentadoria, ou rescisão sem justa causa do usuário titular, é assegurado 
a ele e aos seus respectivos usuários dependentes, pelo período máximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data da concessão da aposentadoria ou da rescisão, o direito à manutenção do plano 
de saúde, nas mesmas condições que gozava no presente Contrato, quando da vigência do 
vínculo/contrato de trabalho. 
 

11.6 – Caso haja opção pelo disposto no item 11.5, o usuário titular deverá assumir o 
pagamento integral da mensalidade do Plano. 
 
 
CLÁUSULA 12ª – DO PREÇO E DO REAJUSTE 
 
Os preços unitários per capita dos serviços contratados são os discriminados na tabela abaixo 
e, não estarão sujeitos a reajuste durante o período de 12 (doze) meses. Após este período os 
serviços serão reajustados pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). 
 

 

PADRÃO NACIONAL / REGIONAL 

Faixa Etária 
No de 

Beneficiários 
Enfermaria Total Apartamento Total 

0 a 18 Anos 48 
      

 

19|--24 Anos 17 
      

 

24|--29 Anos 58 
      

 

29|--34 Anos 119 
      

 

34|--39 Anos 142 
      

 

39|--44 Anos 146 
      

 

44|--49 Anos 132 
      

 

49|--54 Anos 137 
      

 

54|--59 Anos 92 
      

 

Acima de 59 102 
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Total Médio 993 
      

 

 
 
CLÁUSULA 13ª - DO PAGAMENTO 
 
13.1 - Os pagamentos dar-se-ão através de ordem bancária e crédito em conta corrente, até o 
10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao vencido, mediante apresentação de nota 
fiscal/fatura, devidamente protocolada e atestada pela comissão fiscalizadora do Contrato, 
estando tais pagamentos condicionados à comprovação de documentos técnicos e à 
apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, ou equivalentes, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal; 

 
b) Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Gestor do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), da jurisdição da sede ou domicílio da contratada, 
devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos neste item 
solicitado. 

 
c) Certidão Negativa de débitos, ou equivalente, expedida pelo Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS, da sede ou domicílio da CONTRATADA, devendo o mesmo ter 
igualdade de CNPJ com os demais documentos solicitados neste item. 

 
13.2 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente a 
liquidação da obrigação financeira imposta à mesma em virtude de inadimplência contratual. 
 
13.3 - Havendo devolução de nota fiscal/fatura pelo CONTRATANTE em caso de incorreção, o 
prazo de que trata esta cláusula contará a partir da data da reapresentação da nota 
fiscal/fatura. 
 
 
CLÁUSULA 14ª - DA FISCALIZAÇÃO 
 
14.1 – O CONTRATANTE através comissão de fiscalização é o responsável pelo 
acompanhamento, controle e fiscalização deste Contrato, podendo designar pessoa(s) para 
regularizar junto à CONTRATADA falhas ou defeitos na sua operacionalização. 
 
CLÁUSULA 15ª - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
15.1 – Para o efeito de assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida a 
prestação de garantia na forma do disposto na cláusula 10ª do Edital correspondente a 5% 
(cinco pontos percentuais) apurados sobre valor estimado do contrato para o período de 12 
(doze) meses. 
 
15.2 – A garantia poderá responder por multas eventualmente aplicadas à CONTRATADA, ou 
reverter-se em favor do CONTRATANTE, na hipótese de rescisão contratual, por culpa 
exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos porventura 
verificados.  
 
15.3 – Havendo utilização total ou parcial da garantia, quando ocorrer o não cumprimento das 
obrigações assumidas, por culpa exclusiva da CONTRATADA, obriga-se a mesma a proceder 
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à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que for notificada pelo 
CONTRATANTE. 
 
15.4 – A importância referente à garantia prestada será reajustada, quando houver modificação 
no Contrato, mantendo-se o mesmo percentual. 
 
15.5 – A garantia, depositada em conta remunerada (poupança), somente será liberada ou 
restituída após o término contratual, caso não haja pendência.  
 
15.6 – A garantia deverá ser prestada até (trinta) dias após assinatura do Contrato. 
 
 
CLÁUSULA 16ª - DAS SANÇÕES ADIMINSTRATIVAS 
 
O não cumprimento total das obrigações assumidas na forma e nos prazos estabelecidos 
sujeitará a CONTRATADA às penalidades a seguir discriminadas, garantida a prévia defesa: 
 
16.1 - Advertência; 
 
16.2 - Multa; 
 
16.2.1 - 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor mensal do Contrato, até o 5º (quinto) dia, 

pela inexecução do avençado; 
 
16.2.2 - 1,0% (um por cento) ao dia, sobre o valor mensal do Contrato, a partir do 6º (sexto) 

dia, permanecendo a falha ou o descumprimento até o 15º (décimo quinto) dia; 
 
16.2.3 - 1,5% (um e meio por cento) ao dia, sobre o valor mensal do Contrato, a partir do 16º 

(décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia, quando será efetuada a rescisão 
contratual. Após o 30º (trigésimo) dia, o percentual será aplicado até a rescisão do 
Contrato, ou até que a CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado; 

 
16.2.4 - 2,0% (dois por cento) ao dia, sobre o valor mensal do Contrato, em caso de 

reincidência, limitado até 10% (dez por cento), quando então será providenciada a 
rescisão do Contrato. O percentual será aplicado até a rescisão, ou até que a 
CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado; 

 
16.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com 
órgãos do Sistema FIEPA, por prazo de até 02 (dois) anos; 
 
16.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com os órgãos do Sistema FIEPA, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma do Regulamento, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 
 
16.5 - A penalidade estabelecida no item 16.2 desta cláusula contratual poderá ser aplicada de 
forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, devendo a multa a ser 
descontada da garantia que houver sido prestada ou, se superior a esta, descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos. 
 
 
CLÁUSULA 17ª - DA RESCISÃO 
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17.1 – O presente Contrato poderá ser rescindido por inadimplência de suas cláusulas ou 
quando verificados os fatos; 
 

a) O não cumprimento de clausulas contratuais, especificações, ou prazos; 
 

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificações, ou prazos; 
 

c) A lentidão em seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade de fornecimento do serviço nos prazos estipulados; 

 

d) O atraso injustificado no início da prestação do serviço; 
 

e) A paralisação da prestação do serviço, sem justa causa previamente comunicada ao 
CONTRATANTE; 

 
f) A subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no Edital e no contrato; 

 

g) O desatendimento de determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução, assim como das de seus superiores; 

 
h) O cometimento reiterado de faltas na execução do objeto; 

 
i) A decretação de falência ou insolvência civil; 

 
j) A dissolução da sociedade; 

 
k) Alteração social ou a modificação da estrutura da empresa que prejudique a execução 

do contrato; 
 

l) O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrente 
da prestação dos serviços, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão 
de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

 
m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato. 
 
17.2 – Ocorrendo rescisão por culpa exclusiva da CONTRATADA além das penalidades 
administrativas, responderá por perdas e danos e demais condenações legais. 
 
17.3 – O Contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, por 
motivo de conveniência das entidades do Sistema, notificando-se à CONTRATADA com 
antecedência mínima e 30 (trinta) dias, e ainda por acordo entre as partes. 
 
 
CLÁUSULA 18ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

Os recursos financeiros para atender as despesas desta contratação estão previstos 
nas seguintes Classificações Orçamentárias: 
 
SESI:    xxxxxxx  – Gestão Administrativa e Financeira.  
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SENAI: xxxxxxx  – Atividades Básicas da Diretoria de Gestão. 
FIEPA:  
IEL:  
 
 
CLÁUSULA 19ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Obriga-se a CONTRATADA a: 
a) Exercer o Contrato, através dos serviços próprios, credenciados ou contratados, de acordo 
com a proposta apresentada, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não 
autorizadas pelo CONTRATANTE; 
 
b) Manter permanentemente, representante ou preposto para informar à fiscalização e atender 
as recomendações do CONTRATANTE na execução do Contrato; 
 
c) Manter absoluto sigilo sobre os documentos e dados que tiver acesso em decorrência da 
execução do avençado; 
 
d) Manter sistema atualizado sobre os serviços e profissionais indicados na REDE 
ESPECIAL/REDE FECHADA; 
 
e) Emitir cartão para os usuários. 
 
CLÁUSULA 20ª - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
Compete ao CONTRATANTE: 

a) Observado o Contrato, pagar ao CONTRATADO na forma definida na Clausula Décima 
Terceira; 

b) Acompanhar e fiscalizar a operacionalização do Contrato, através de pessoa(s) 
indicadas pelo CONTRATANTE (comissão Fiscalizadora), sendo que a fiscalização não 
exclui a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do 
CONTRATANTE ou de seus agentes ou prepostos; 

c) Fornecer, mensalmente, à CONTRATADA, as inclusões e as exclusões de usuários, 
que deverão ser efetuadas pela CONTRATADA em até 15 (quinze) dias úteis anteriores 
à data do pagamento dos serviços. 

 
CLÁUSULA 21ª – DA ANTICORRUPÇÃO 
 
21.1 – As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 
legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a 
Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se ajustam a 
cumpri-las fielmente, por si e por seus administradores e colaboradores, bem como exigir o seu 
cumprimento pelos terceiros por elas eventualmente contratados. Além disso, no exercício dos 
direitos e obrigações previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas 
disposições, obrigam-se a: (i) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou 
vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda 
quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter 
vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e (ii) adotar 
as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, 
com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro 
por administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados. A comprovada violação 
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de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA 22ª – DAS RELAÇÕES EXTERNAS  
 
22.1 – Em sendo o CONTRATANTE demandado a integrar relação jurídica processual, na 
condição de litisconsorte lato sensu, fica certo e ajustado que sobrevindo eventual condenação 
(obrigação de dar, fazer ou não fazer), com impacto no seu ativo, a recuperação do crédito dar-
se-á na retenção de eventuais parcelas vincendas, incluindo-se despesas processuais dentre 
as quais honorário advocatícios, ou na eventualidade do contrato se encontrar extinto, o 
presente instrumento se constitui em título executivo extrajudicial nos termo do art. 784, III, da 
Lei 13.105/2015. 
 
CLÁUSULA 23ª – DA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E SEUS EFEITOS. 
 

23.1 – Na hipótese de surgimento de interpretações antagônicas, as cláusulas 
duvidosas serão entendidas pelas que não o forem, e as antecedentes e 
subsequentes, que estiverem em harmonia, explicarão as ambíguas, sem se aviltar de 
usos e costumes da região de execução do contrato. 
 

23.2 – Os autógrafos neste contrato são a certeza da percepção exata e indelével de 
que o CONTRATADO tomou pleno conhecimento das especificações técnicas e 
promoveu investigações, a seu exclusivo critério, suficientes para a identificação das 
condições que encontrará durante a execução do objeto, não sendo o CONTRATANTE 
responsável por qualquer disfunção não identificada no decorrer de sobreditas 
investigações. 
 

23.3 – Na eventualidade de surgirem antinomias entre as cláusulas e condições do 
presente instrumento contratual em contraponto às disposições do instrumento 
convocatório e seus anexos, ou entre os anexos do edital e o próprio edital, sempre 
prevalecerão as disposições editalícias em face do critério hierárquico 

 
 
CLÁUSULA 24ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
24.1 - As condições efetuadas neste Contrato poderão ser alteradas através de termos 
aditivos, desde que haja prévia avaliação e concordância expressa das partes. 
 
24.2 - Desde que ocorra anuência expressa e prévia das partes, poderão ser executados 
serviços por custo operacional, dos usuários regularmente inscritos, mediante pagamento 
especifico dos serviços pelo CONTRATANTE, tendo por referência tabela de honorários 
médicos utilizada pela CONTRATADA e registrada no órgão competente, acrescidos de taxa 
de administração. 
 
24.3 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de realizar auditoria médica, a seu critério, nos 
serviços prestados aos usuários pela CONTRATADA. 
 
24.4 - Visando ao aprimoramento dos serviços e a eliminarem falhas detectadas, as partes se 
comprometem a envidar esforços para esclarecer fatos e questionamentos levantados por 
usuários, ligados aos serviços aqui avençados. 
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24.5 - A tolerância ou transigência da CONTRATADA ou do CONTRATANTE não implicará em 
perdão, renúncia, novação, alteração ou modificação deste Contrato, sendo o evento ou 
omissão considerado, para todos os fins de direito, como mera liberdade da parte, que 
transigiu, anuiu ou não exigiu o cumprimento da obrigação, não implicando, todavia, na 
renúncia do direito de exigir o cumprimento das obrigações contratuais, a qualquer tempo. 
 
24.6 – O CONTRATANTE responsabilizar-se-á totalmente pela guarda, sigilo e uso das 
informações sobre usuários, que a ele fornecidas pela CONTRATADA, ou que o 
CONTRATANTE tenha acesso de alguma forma, na execução e administração do presente 
Contrato, e que digam respeito aos serviços deste instrumento, respondendo judicial e/ou 
administrativamente por quaisquer danos que possam vir a sofrer os usuários e/ou a 
CONTRATADA, em decorrência do uso indevido ou quebra de sigilo das ditas informações, 
assumindo a posição de responsável em juízo ou fora dele. 
 
24.7 – O CONTRATANTE declara expressamente, por meio deste, que está ciente de que os 
serviços previstos neste instrumento serão prestados exclusivamente na REDE ESPECIAL. 
 
24.8 – Fica eleito o foro da Comarca de Belém para dirimir eventuais pendências advindas da 
execução do presente Contrato, prevalecendo este sobre qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. E, por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes este Contrato, em 05 
(cinco) vias e diante de 02 (duas) testemunhas, rubricando todas as páginas do presente 
instrumento. 

 
Em Belém/PA, 15 de março de 2013. 

 
 

José Conrado Azevedo Santos  
Presidente da FIEPA 

Diretor Regional do SESI 
Diretor Regional do IEL 

 

Dário Antônio Bastos de Lemos 
Diretor Regional do SENAI 

 
CONTRATANTE 

 
 
Testemunhas  

 
Testemunhas  

 

 

 


