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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 0185/2013 
 
Processo N°: 23071.013646/2013-00  
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Data:  28 DE AGOSTO DE 2013 
Horário: 09:00 (nove horas) - Horário de Brasília-DF  
Local: www.comprasnet.gov.br 
  
A Universidade Federal de Juiz de Fora, mediante o pregoeiro, Wanderley Rodrigues, 
designado pela Portaria nº 850, de 08/08/2013, torna público para conhecimento dos 
interessados que, na data, horário e local acima indicados, fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto nas 
Leis 10.520/2002 e 8.666/93; Decretos n. 5.450/05 e 3.555/00, Decreto nº 4.978 de 03 de 
fevereiro de 2004, Decreto nº 5.719 de 13 de março de 2006, Lei 8078, de 11 de setembro 
de 1990 e secundariamente pela Lei nº 8.745 de 09 de dezembro de 1993, pela Lei nº 9.656 
de 03 de junho de 1998, pela MP 2.177-44 de 24 de agosto de 2001, Portaria Normativa Nº 
5, DE 11 DE OUTUBRO DE 2010 e demais normas aplicáveis, bem como, pelas 
condições abaixo: 

 
I DO OBJETO 
1.1 Este Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS 
SERVIDORES, TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E DOCENTES, ATI VOS, 
INATIVOS, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS VINCULADOS À UFJF 
E AGREGADOS, NA MODALIDADE COLETIVO EMPRESARIAL POR  
PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. 
 

1.2 OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERTADOS DEVERÃO 
GARANTIR AS COBERTURAS PREVISTAS NO ROL DE PROCEDIM ENTOS 
E EVENTOS EM SAÚDE EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE  SAÚDE 
SUPLEMENTAR – ANS, VIGENTE NA DATA DO EVENTO, E EST AR DE 
ACORDO COM OS NORMATIVOS APLICÁVEIS, INCLUSIVE A PO RTARIA 
NORMATIVA Nº 05/2010 DO MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO – MPOG.  
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1.3  TODAS AS MODALIDADES DE PLANOS PREVISTAS NESSE EDITAL 
DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SER OFERTADAS NO MOMENTO  DA 
ADESÃO PARA OS SERVIDORES DA UFJF LOTADOS EM JUIZ DE FORA.  
 

1.4 PARA OS SERVIDORES DA UFJF LOTADOS EM GOVERNADOR 
VALADARES, DEVERÃO SER OFERTADOS, NO MOMENTO DA ADE SÃO, 
OS PLANO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL PREVISTOS NESTE E DITAL.   

 
1.5 PARA OS SERVIDORES QUE VIEREM A EXERCER ATIVIDADES EM 

OUTROS CAMPI EVENTUALMENTE CRIADOS PELA UFJF FORA D O 
MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, DEVERÃO SER OFERTADOS OS  PLANOS 
COM ABRANGÊNCIA NACIONAL PREVISTOS NESTE EDITAL NO PRAZO 
DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DA COMUNICAÇÃO. 
 

1.6 OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE TAMBÉM DEVERÃO 
GARANTIR SERVIÇOS E COBERTURAS ADICIONAIS COMO: 
ORIENTAÇÃO MÉDICA POR TELEFONE, TRANSPORTE AEROMÉDI CO 
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SEGURO REMISSÃO, TODOS 
CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS PELA CONTRATADA. 
 
 

II DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 A sessão desse pregão será pública e realizada em conformidade com este edital na 

data, no horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo. 
2.2  Poderão participar deste Pregão os interessados que: 
2.2.1  atenderem às condições desse edital e de seus anexos, inclusive quanto à 

documentação, e estejam credenciados na Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por 
meio do sítio: www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico. 

2.3 A SLTI atuará como órgão provedor do sistema eletrônico. 
2.4 Como requisito para participação no pregão eletrônico, a licitante deverá manifestar, 

em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação do presente edital. 

2.5 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas. 

2.6 Não poderão participar dessa licitação: 
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2.6.1 Pessoas jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto 
desta licitação e/ou que não detenham autorização da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar para diretamente operar planos privados de assistência à saúde; 

2.6.2 Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, punidas nos termos do artigo 7º da Lei n.10520/02 c/c o artigo 28 do 
Decreto n.5450/2005; 

2.6.3 Empresas com suspensão temporária para licitar ou contratar, nos termos do artigo 
87, inciso III, da Lei n. 8666/93; 

2.6.4 concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução 
ou em liquidação; 

2.6.5 as que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou 
subsidiárias entre si, quaisquer que seja sua forma de constituição; 

2.6.6 as estrangeiras que não funcionem no País. 
2.7 Quando se tratar de certidões vencidas em que a validade não esteja expressa, os 

documentos expedidos nos últimos seis meses que antecederem à data da sessão 
deste certame serão considerados válidos. 

 
III DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
3.1 A licitante deverá credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio 

www.comprasnet.gov.br, observado o seguinte: 
a) o credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de 

senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 
b) a perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente 

ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso; 
c) o credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do 

sistema implicará responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de 
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 

3.2  O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou 
por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 
licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

3.3 A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua propostas, 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. 
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3.4  O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site 
www.comprasnet.gov.br. 

 
IV DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS 
4.1 A participação no pregão eletrônico ocorrerá mediante digitação de senha privativa da 

licitante e subseqüente, a licitante deverá encaminhar como anexo, proposta de preços 
contendo a(s) especificação(ões) detalhada (s) do objeto ofertado, a(s) quantidade(s), 
valores unitário(s) e total(is), no que for aplicável, estando em conformidade com os 
anexos do Edital, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, 
exclusivamente por meio eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a 
fase de recebimento de propostas. 

4.2 As empresas licitantes deverão anexar, em campo próprio do sistema eletrônico, a 
proposta de preço; 

 
4.2.1 O total de pessoas indicadas no anexo IV, correspondente ao total de servidores, 

técnico-administrativos e docentes, ativos, inativos, seus dependentes e pensionistas 
vinculados a UFJF, cadastrados no SIAPE- Sistema Integrado de Administração de 
Recursos Humanos do Governo Federal, no ano de 2013, por faixa etária e 
remuneratória. 
 

4.2.2 Observado o disposto nos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 os produtos a serem 
cotados deverão atender à oferta dos planos abaixo especificados:  

 
4.2.2.1 Plano 1: A modalidade – Coletivo empresarial, Abrangência Regional, padrão 

privativo, com co-participação, sem franquia; 
 
4.2.2.2 Plano 2: A modalidade - Coletivo empresarial, Abrangência Nacional, padrão 

privativo, com co-participação, sem franquia;  
 
4.2.2.3 Plano 3: A  modalidade – Coletivo empresarial, Abrangência Regional, padrão 

privativo, sem co-participação, sem franquia; 
 
4.2.2.4 Plano 4: A modalidade - Coletivo empresarial, Abrangência Nacional, padrão 

privativo, sem co-participação, sem franquia; 
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4.2.2.5 Plano 5: A modalidade – Coletivo empresarial, Abrangência Regional, padrão 
enfermaria, com co-participação, sem franquia; 
 

4.2.2.6 Plano 6: A modalidade - Coletivo empresarial, Abrangência Nacional, padrão 
enfermaria, com co-participação, sem franquia; 

 
4.2.3 Os planos definidos nos itens 4.2.2.1 a 4.2.2.6 serão oferecidos nas seguintes faixas 

etárias: 

• 0 a 18 anos 

• 19 a 23 anos 
• 24 a 28 anos 

• 29 a 33 anos 

• 34 a 38 anos 

• 39 a 43 anos 
• 44 a 48 anos 
• 49 a 53 anos 

• 54 a 58 anos 
• 59 ou + anos 

 
4.2.4 Entende-se por Abrangência Regional qualquer formatação de área que inclua as 

cidades de Juiz de Fora e, pelo menos, algum outro município limítrofe à Juiz de 
Fora, para prestação de atendimento em todos os níveis de atenção (eletivo e de 
urgência e emergência). 

4.2.5 A cotação de preços apresentadas deverá se dar em relação a cada um dos produtos 
acima. 

4.2.6 Deverá ser apresentado custeio para os servidores ativos e inativos, seus dependentes 
e pensionistas, estruturado com a formação de preço pré-estabelecida, mediante 
adoção do sistema de faixas etárias. 

4.2.6.1 Para apuração da empresa licitante vencedora e do preço global dos serviços 
ofertados, serão considerados apenas os preços informados no item 4.2.4.1, para cada 
faixa etária, multiplicados pelo contingente de beneficiários existentes em cada faixa 
etária segundo estimativas de adesão constantes dos anexos. 

4.2.6.2 A licitante vencedora admitirá a adesão dos agregados expressamente definidos em 
item específico deste instrumento, limitado ao terceiro grau de parentesco 
consanguíneo e ao segundo grau de parentesco por afinidade, com o servidor ativo ou 
inativo, desde que os respectivos titulares assumam integralmente o respectivo 
custeio estruturado em faixas etárias. 
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4.2.7 Na forma da legislação aplicável, o custeio da assistência à saúde suplementar dos 
beneficiários constantes do art. 4º da Portaria Normativa nº 05/2010 do Ministério de 
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG é de responsabilidade da Administração 
Pública Federal direta, de suas autarquias e fundações, no limite do valor estabelecido 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, condicionado à 
disponibilidade orçamentária, e dos servidores, ressalvados os casos previstos em lei 
específica.  

4.2.8 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 
COMPRASNET e as especificações técnicas constantes nos anexos deste edital, 
prevalecerão sempre as especificações do Edital. 

4.2.9 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 

4.2.10 Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste edital. 

 
V DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 
5.1 No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública 

na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha. 
5.2 As licitantes interessadas poderão participar da sessão pública na internet, por meio 

do uso dos recursos de acesso ao sistema eletrônico. 
5.3 Após a abertura, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
edital. 

5.4 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

5.5 A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
 

VI    DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
6.1  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
6.2  Classificadas as propostas, o pregoeiro iniciará a fase competitiva, momento em que 

as licitantes poderão encaminhar lances exlcusivamente por meio do sistema 
eletrônico. 

6.3 A licitante será imediatamente informada do recebimento do seu lance e do respectivo 
valor consignado no registro. 
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6.4 Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos: 
a) as licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste edital. 
b) a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 

registrado pelo sistema; 
c) não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro. 
6.5 IMPORTANTE:  ao formularem seus lances, os fornecedores participantes deverão 

evitar que os valores unitários e totais extrapolem o número de duas casas decimais 
após a vírgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, o(a) pregoeiro(a) estará 
autorizado(a) a adjudicar os itens, fazendo arredondamentos a menor, no valor 
unitário. 

6.6 Durante a sessão pública deste certame, as licitantes serão informadas em tempo real 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor. 

6.7 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, 
retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos 
atos realizados. 

6.8 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão deste 
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro 
aos participantes. 

6.9  A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão inicial do pregoeiro 
mediante aviso de fechamento iminente. 

6.10  Será observado, ainda o disposto nos artigos 44 e 45 da lei complementar n.123, de 
14 de dezembro de 2006: 

6.10.1 Terminada a etapa de lances, o Sistema identificará se o participante de menor preço 
é microempresa(ME) ou empresa de pequeno porte(EPP), beneficiada na forma da 
lei Complementar 123/2006. prosseguindo-se a sessão, em caso positivo, com os 
seguintes procedimentos: 

6.10.2  No caso da primeira colocada não ser beneficiária da LC 123/2006, o sistema 
identificará dentre as propostas até 5%(cinco por cento) superiores ao menor valor, 
a existência de ME ou EPP, para fins do exercício da preferência na contratação. 

6.10.3  O sistema permitirá a ME ou EPP identificada como beneficiária, ofertar valor 
inferior ao menor lance registrado, no prazo de 5(cinco) minutos após mensagem 
emitida automaticamente. 

6.10.4  Caso a primeira ME ou EPP não exerça o direito de preferência no tempo 
estabelecido, o sistema concederá às demais que estiverem no intervalo dos 5%, 
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obedecida a mesma ordem de classificação de suas ofertas e, sucessivamente, em 
igualdade de oportunidade  e tempo, o exercício de preferência, até que se aponte a 
classificação. 

6.10.5 Para usufruir o benefício da Lei Complementar, a ME ou EPP deverá estar 
obrigatoriamente acompanhando a sessão pública no sistema. 

6.11 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção dos lances. 

6.12 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, e do exercício de 
preferência na LC 123/2006, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja 
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes das previstas neste edital. 

6.13 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 

6.14 O pregoeiro verificará, de imediato, as condições de habilitação da licitante detentora 
da melhor oferta. 
 

VII  DA HABILITAÇÃO 
7.1 A habilitação do licitante vencedor será verificada “on-line” no Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF, com a regularidade do cadastramento e 
habilitação parcial. Constitui irregularidade a indisponibilidade do cadastro para 
consulta em razão de seu vencimento, desativação, suspensão. Também constitui 
irregularidade o vencimento de qualquer certidão referente ao cadastramento e 
habilitação parcial, sem as quais as mesmas serão inabilitadas: 

7.1.1 A comprovação da situação financeira será feita com base na consulta dos índices 
contábeis de Liquidez Geral(LG), Solvência Geral(SG) e Liquidez Corrente(LC) 
maiores ou iguais a um (>), constantes do cadastramento e habilitação parcial no 
SICAF. As empresas que não possuírem os índices maiores ou iguais a um (>) 
deverão comprovar um Patrimônio Líquido correspondente a 5%(cinco por cento) 
do valor estimado da presente licitação. 

7.2     A empresa que optar pelo não cadastramento no SICAF, terá que apresentar a 
documentação abaixo relacionada, de acordo com o Art. 27 da Lei 8.666/93, 
apresentando cópias autenticadas ou originais, quando da realização da licitação, 
emissão de empenho e/ou assinatura de contrato, se houver, no prazo máximo de 
48 horas, após o encerramento da etapa de lances, enviando para o endereço 
indicado no rodapé deste, sem as quais as mesmas serão inabilitadas: 
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I – habilitação jurídica:  
a) cédula de identidade; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

II –  regularidade fiscal 
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Geral de Contribuintes (CNPJ); 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União),  
Certidão Negativa de Débito, junto ao INSS, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos da Lei. 
III – qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física; 

b) Balanço Patrimonial do último exercício, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, comprovando a situação financeira, 
com base nos índices contábeis de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores ou iguais a um (≥ 1). As 
empresas que não possuírem os índices maiores ou iguais a um (≥) 
deverão comprovar um Patrimônio Líquido correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor estimado da presente licitação (36 meses); 
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c) Comprovação através do balanço contábil do cumprimento das 
exigências da Agência Nacional de Saúde (ANS), em conformidade com 
a lei nº. 9656/98, quanto às reservas técnicas referente ao último 
exercício. 
 

7.3      QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
7.3.1 Cópia da Autorização de funcionamento da operadora expedida pela ANS – 

Agência Nacional de Saúde Suplementar do Ministério da Saúde, nos termos do art. 
19 da Lei nº.9656/98 e Medida Provisória nº2177-44/2001. 

7.3.2 No mínimo, três atestados expedidos por órgãos públicos ou privados dos 
90(noventa) dias anteriores à data de abertura deste pregão, que comprovem o 
desempenho satisfatório de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta licitação. 

7.3.3 Comprovação do registro dos produtos previstos neste Edital segundo 
características descritas nas alíneas do subitem 4.2.2.  

7.3.4 Comprovação da existência de, no mínimo, 03 (três) programas de prevenção e 
promoção à saúde inscritos e/ou aprovados na ANS. 

7.3.5 Comprovação de que a empresa licitante obteve nota total igual ou superior a 0,60 
na Avaliação de Desempenho das Operadoras, realizada através do Índice de 
Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS 2012 (ano base 2011), divulgado e 
calculado a partir de indicadores definidos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS; 

7.3.6 Comprovação de que o índice de reclamações da Operadora, divulgado pela ANS 
no período de maio/2012 a maio/2013, ficou abaixo da média das operadoras de 
mesmo porte. 

7.3.7 A comprovação das exigências constantes dos itens 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 e 7.3.6 poderá 
ser feita através de cópias impressas extraídas do site da Agência Nacional de Saúde 
– ANS, sendo instrumento de comprovação hábil a suprir as exigências editalícias, 
desde que acompanhadas da data de acesso e endereço eletrônico no qual se 
encontram disponíveis.  

 
 
7.4      DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 
7.4.1 Relação atualizada da rede credenciada, referenciada e/ou serviços próprios, tais 

como médicos e outros profissionais da saúde, clínicas, laboratórios, 
hospitais/maternidades, bem como a descrição pormenorizada dos serviços 
disponibilizados aos beneficiários; 
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7.4.2 Demonstração da capacidade de atendimento em razão dos serviços a serem 
prestados, considerando a proporção da rede credenciada, referenciada e/ou serviços 
próprios pelo total estimado de beneficiários e as especialidades, considerando a 
abrangência regional e/ou nacional; 

7.4.3 Relação dos procedimentos/eventos que estão isentos de co-participação; 
7.4.4 Relação dos procedimentos/eventos com co-participação, indicando valores 

unitários e em moeda corrente. 
7.4.5 Relação de procedimentos/eventos que precisarão de autorização prévia, para sua 

realização.  
7.4.6 Uma proposta adicional, para cada tipo de plano, que contemple os agregados.  
7.4.7 Descrição das ações de controle, para controle da demanda, tais como “porta de 

entrada”, se houver. 
7.4.8 A comprovação de credenciamento e vigência dos contratos dos médicos e outros 

profissionais da saúde, clínicas, laboratórios, hospitais/maternidades deverá ocorrer 
no momento da assinatura do contrato, podendo ser feita através de declaração 
emitida pela licitante vencedora, com a confirmação dos contratos firmados, 
colocando-os à disposição da contratante, quando solicitado. 

7.5 Ao participar do certame, o licitante está obrigatoriamente declarando que: 
7.5.1 A validade da proposta é de no mínimo 90(noventa) dias, a contar da abertura deste 

pregão; 
7.5.2 Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, de quaisquer naturezas 

incidentes sobre o objeto deste Pregão; 
7.5.3 Prestarão o serviço pelo período de 36(trinta e seis) meses e deverá ser iniciado no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias, a partir da assinatura do contrato, com qualquer 
número de adesos. 

7.5.4 Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório e que estão cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 

7.5.5 Não empregam menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, exceto a partir de 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz; 

7.6 A apresentação da proposta implicará em aceitação, por parte da proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

7.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, sujeitará o 
licitante às sanções previstas no Art.14, do Anexo I, do Decreto n.3555, de 08 de 
agosto de 2000, como dispõe o Decreto n.5450, de 31 de maio de 2005. 
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7.8 São partes integrantes da habilitação as autorizações, licenças e certificados 
especificados neste edital. 

7.9 A documentação exigida para qualificação técnica e documentação complementar, 
exceto o item 7.4.8, deverão ser apresentadas em documento original ou em cópia 
autenticada por cartório e enviadas, pelo correio, após o encerramento da etapa de 
lances, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,  contendo razão Social, 
número do CNPJ/MF, endereço, telefone, fax, contato, e-mail da licitante vencedora, 
devidamente assinadas. 

7.9.1 Para garantir a integridade da documentação, recomenda-se que contenham índice e 
folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante. 

7.10 A não apresentação da documentação, em conformidade com o item 7.9, implicará 
na inabilitação da licitante vencedora.   

 
VIII  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
  
8.1 O critério de julgamento das propostas será o de menor valor global.         
  
8.2 Na hipótese de a proposta ou o lance de menor valor não serem aceitos ou se a licitante 

detentora da melhor proposta desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de proposta ou lance que atenda ao edital. 
 

8.3 Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às exigências deste 
edital; 

 
8.4 Será declarado vencedor a licitante que apresentar o menor preço global e que cumprir 

todos os requisitos de habilitação. 
 

 
IX DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO  DE 
HABILITAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 
 
9.1 A proposta de preço deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 

impressa sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas. 
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9.2 A Proposta de Preços contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto 
ofertado, acrescida da documentação de habilitação exigida e documentação 
complementar, também deverão ser apresentadas em documento original ou em cópia 
autenticada por cartório e enviadas, pelo correio, após o encerramento da etapa de 
lances, atualizada em conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contendo os seguintes dados: 

9.2.1 Descrição clara do item, de acordo com as especificações constantes no anexo I, 
deste edital; 

9.2.2 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da sessão 
pública de recebimento das propostas de preços; 

9.2.3 Indicação única de preço para o item cotado, com exibição do valor unitário e total 
em algarismo e o valor total da proposta em algarismos e por extenso, com duas 
casas decimais, conforme o lance final respectivo. 

9.2.4 Cotação em moeda nacional, já incluídos tributos e outras despesas incidentes. 
9.2.5 Razão Social, número do CNPJ/MF, endereço, telefone, fax, e-mail da licitante 

vencedora, código e nome do Banco e da Agência, número da conta-corrente e 
nome da praça de pagamento; 

9.2.6 Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório e que estão cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 

9.2.7 Que não empregam menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, exceto a partir de 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz; 

9.2.8 Que prestarão o serviço pelo período de 36(trinta e seis) meses e deverá ser iniciado 
no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a partir da assinatura do contrato, com qualquer 
número de adesões. 

9.2.9 Declaração Independente de Proposta, nos termos do Anexo a esse Edital; 
9.3 As declarações constantes nos itens 9.2.6 e 9.2.7 poderão ser enviadas virtualmente, 

no site www.comprasnet.gov.br. 
9.4 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades previstas neste Edital. 
9.5 Além da especificação clara, completa e minuciosa do serviço oferecido em 

conformidade com os anexos deste edital, a licitante participante deverá utilizar o 
campo de descrição complementar, para informações que julgarem pertinentes. 

9.6 A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública deste pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
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diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

 
9.7 Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que 

contenham índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou 
logomarca da licitante. 

 
9.8 No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido na proposta, o pregoeiro 

entenderá como sendo igual ao previsto no subitem 7.5.1. 
 
 
X DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
10.1  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 

ao(à) Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada, para abertura da 
sessão pública, por meio eletrônico, através do email: logistica.cosup@ufjf.edu.br 

10.2 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, também por meio eletrônico, 
conforme descrito no item 10.1.  

10.2.1 Caberá ao(à) pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 

10.2.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

 
XI DOS RECURSOS 
11.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer durante a sessão pública, em campo próprio no 
sistema eletrônico. 

 
11.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante implicará decadência do 

direito de recurso. 
 
11.3 A recorrente deverá apresentar as razões do recurso no prazo de três dias, ficando as 

demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões em igual prazo, 
que começará a correr do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
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11.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíves de 
aproveitamento. 

 
11.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
 
XII DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
12.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre 

que não houver recurso. 
 
12.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 
12.3 A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a 

aquisição ou outra área especializada da UFJF, com vistas à verificação da 
aceitabilidade do serviço cotado, antes da homologação do certame. 

 
12.4 A homologação será efetuada somente no valor da contrapartida fixa que cabe à 

contrapartida da UFJF, ficando a contribuição complementar a cargo de cada 
beneficiário, de acordo com o plano escolhido. 

 
12.5 Após a homologação do resultado da presente licitação pela autoridade competente, 

será emitida ao adjudicatário a nota de empenho dentro do prazo definido no edital, 
conforme previsto no inciso XXII, art. 4º da Lei nº 10.520/2002. 

 
12.6 Será firmado contrato com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei 

8.666/93. 
 
12.7 Deverá ser encaminhada à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão cópia do contrato e respectivas alterações, no 
prazo máximo de trinta dias contados do termo inicial de sua vigência, com vistas ao 
cumprimento do disposto no art. 3º do Decreto nº 4.978, de 3 de fevereiro de 2004. 

 
12.8 As operadoras de planos de saúde, para celebrar contratos com a União, suas 

autarquias e fundações, na forma do disposto no art. 1º, inciso II, do Decreto nº 4.978, 
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de 3 de fevereiro 2004, com a redação dada pelo Decreto nº 5.010, de 9 de março de 
2004, deverão: 

 
I - possuir autorização de funcionamento expedida pela Agência Nacional de Saúde 

– ANS, ou apresentar regularidade no processo instaurado junto ao mesmo órgão; e 
 
II - ter sido regularmente selecionada através de processo competente com a devida 

observância ao disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
12.9 Durante a vigência do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 

condições para habilitação e classificação da proposta. 
 
12.10 Durante a vigência do contrato, o licitante vencedor deverá manter a boa qualidade 

da prestação de serviços, objeto desta licitação, assim como o número mínimo  
quantitativo da rede credenciada, referenciada e/ou serviços próprios, tais como 
médicos, outros profissionais da saúde, clínicas, laboratórios, hospitais/maternidade, 
dentre outros, apresentados durante o processo licitatório. 

 
12.11 No ato da assinatura do contrato, se o licitante vencedor não apresentar situação 

regular de habilitação, poderá ser convocado outro licitante para celebrar o contrato, 
observada a ordem de classificação das propostas, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 
12.12 No ato da assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá indicar preposto 

residente em Juiz de Fora, com endereço e telefone, e instruí-lo quanto à necessidade 
de acatar as orientações da fiscalização do contrato. 

 
12.13 No ato da assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar 

comprovação de credenciamento e vigência dos contratos dos médicos, e outros 
profissionais da saúde, clínicas, laboratórios, hospitais/maternidades disponíveis para a 
prestação dos serviços, objeto desta licitação. 

 
12.13.1A comprovação de credenciamento e vigência dos contratos dos médicos e outros 

profissionais da saúde, clínicas, laboratórios, hospitais/maternidades, poderá ser 
feita através de declaração emitida pela licitante vencedora, devidamente assinada, 
com a confirmação dos contratos firmados, colocando-os à disposição da 
contratante, quando solicitado, para comprovação. 
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12.14 Se a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido, 
apresentar justificativa por escrito não aceita pela Contratante ou deixar de fazê-lo, 
além de decair do direito de vencedora, sujeitar-se-á à penalidades previstas neste 
Edital. 

 
12.15 A realização dos serviços será pelo período de 36 (trinta e seis) meses e deverá ser 

iniciada no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura do 
contrato, com qualquer número de adesões, e deverá ser rigorosamente obedecida. 

 
12.15.1A comunicação de inscrição ou de exclusão de beneficiário no plano de assistência 

à saúde suplementar será efetivada em conformidade com o cronograma 
estabelecido no contrato, sendo a data considerada no cronograma o marco para fins 
de início da cobertura assistencial e contagem dos períodos de carência. 

 
12.16 O prazo previsto poderá ser prorrogado, conforme prevê o art. 57, inciso II da Lei 

nº.8666/93, devidamente justificado por escrito e previamente autorizado pela 
autoridade competente, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 
 
XIII  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o 
licitante que: 

a) ensejar retardamento da realização do certame; 
b) cometer fraude fiscal; 
c) deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 
d) apresentar documento ou declaração falsa; 
e) não mantiver a proposta de preços; 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g) cometer fraude na entrega dos equipamentos e 
h) descumprir prazos. 
 

13.2 Aplicar-se-á pena de advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio 
de ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada, estabelecendo 
prazo para cumprimento das obrigações descumpridas; 
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13.3 Aplicar-se-á multa de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor 
do empenho e/ou contrato, no descumprimento das obrigações assumidas até o 30º 
(trigésimo) dia; 

 
13.4 Decorrido o lapso de trinta dias, a UFJF deverá manifestar-se sobre o interesse na 

continuidade da execução do objeto. 
 
13.5 Não havendo mais interesse da UFJF na execução do objeto, total ou parcialmente, 

em razão do descumprimento, por parte da CONTRATADA de qualquer das 
condições avençadas, poderá ser aplicada a multa compensatória de 20% (vinte por 
cento), a ser pago pela CONTRATADA, sobre o valor total pactuado, nos termos do 
inciso II, do artigo 87, da Lei 8.666/93. 

 
13.6 O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidade a que 

esteja sujeita a CONTRATADA, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93, e 
nas disposições da Lei 10.520/02. 

 
13.7 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 

dos pagamentos eventualmente devidos pela UFJF ou cobrado judicialmente. 
 
13.8 As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser relevadas ou atenuadas pela 

autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados. 

 
XIV  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
14.1 – DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO POR FAIXA ETÁRIA VÁLIDO PARA 
SERVIDORES, ATIVOS E INATIVOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS:  
 

 
 

FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              72,56  
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Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              91,98  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

             91,38  

 

Plano 4   Sem 
co-participação            116,55  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              58,89  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              73,88  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

 

FAIXA ETÁRIA DE 19 A 23 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           79,82  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         101,17  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

        100,52  

 

Plano 4   Sem 
co-participação         128,21  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           64,78  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           81,26  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

 
 

FAIXA ETÁRIA DE 24 A 28 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           91,79  
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Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         116,35  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

        115,61  

 

Plano 4   Sem 
co-participação         147,43  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           74,50  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           93,45  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

 
 

FAIXA ETÁRIA DE 29 A 33 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         105,56  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         133,81  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

        132,94  

 

Plano 4   Sem 
co-participação         169,55  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           85,68  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         107,47  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 
 

FAIXA ETÁRIA DE 34 A 38 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         121,39  
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Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         153,88  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

        152,88  

 

Plano 4   Sem 
co-participação         194,98  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           98,53  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         123,59  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

 

FAIXA ETÁRIA DE 39 A 43 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         145,67  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         184,65  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

        183,46  

 

Plano 4   Sem 
co-participação         233,98  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         118,23  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         148,32  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

 
 

FAIXA ETÁRIA DE 44 A 48 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            177,71  
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Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            225,27  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

           223,82  

 

Plano 4   Sem 
co-participação            285,46  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            144,24  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            180,94  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

 
 

FAIXA ETÁRIA DE 49 A 53 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            222,15  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            281,59  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

           279,77  

 

Plano 4   Sem 
co-participação            356,82  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            180,31  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            226,18  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

 

FAIXA ETÁRIA DE 54 A 58 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            288,79  
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Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            366,07  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

           363,71  

 

Plano 4   Sem 
co-participação            463,87  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            234,40  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            294,03  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

 

FAIXA ETÁRIA DE 59 OU + ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              434,63  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              550,93  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

             547,38  

 

Plano 4   Sem 
co-participação              698,11  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              352,77  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              442,52  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 

 
14.1.1 Para apuração da empresa licitante vencedora e do preço global dos serviços 
ofertados, serão considerados apenas os preços informados no item 14.1, para cada faixa 
etária, multiplicados pelo contingente de beneficiários alocados pela contratante em cada 
faixa etária, segundo estimativas de adesão constantes dos anexos. 
 

14.2 – DO CUSTEIO DA CONTRAPARTIDA DA UNIÃO: Definido pela portaria 
nº. 625, de 21 de dezembro de 2012, do MPOG. 
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14.2.1 – O CNPJ das Notas Fiscais ou documento hábil conforme legislação 
municipal vigente deverá ser o mesmo que a contratada apresentou na fase de habilitação 
do Pregão Eletrônico nº. 0185/2013 

 
 14.2.2 – A contratada deverá anexar à nota fiscal ou documento hábil conforme 
legislação municipal vigente uma planilha contendo os quantitativos de beneficiários, 
serviços utilizados e seus respectivos valores do mês de competência do pagamento.  
 

14.2.3 - Em cumprimento à Instrução Normativa SRF nº. 480 de 29/12/2004, alterada 
pela Instrução Normativa SRF 539 de 25/04/2005, a UFJF fará as retenções referentes a 
impostos e contribuições federais sobre os pagamentos que efetuar a pessoa jurídica que 
não for optante pelo SIMPLES. A cada pagamento o setor financeiro da contratada efetuará 
consulta on line pela internet na página da Secretaria da Receita Federal 
(www.receita.fazenda.gov.br - Simples Nacional > Consulta Optante). O resultado dessa 
consulta será impresso e anexado ao processo de pagamento e, servirá de base para 
aplicação da Instrução Normativa supracitada. Se, em razão de sua natureza jurídica, a 
contratada for isenta da obrigação de recolher quaisquer dessas contribuições, ou ainda, se 
as recolhe por via judicial, deverá fazer prova de tais situações a cada faturamento, através 
de documentação comprobatória. 

 
14.2.4 - A contratante procederá às retenções legais referentes ao ISSQN – Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza, de acordo com Lei Complementar nº. 116, de 
31/07/2003, se for devido. 

 
14.3 – DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PELO TITULAR DO BENEFÍCIO: 
14.3.1 - A parte não custeada pela contratante será paga pelo titular, através de 

consignação em folha de pagamento de pessoal. 
 
14.3.1.1 Quando na forma de consignação em Folha de Pessoal o valor será repassado 

à contratada, juntamente com a liberação da Folha de Pagamento do Servidor. 
 
14.3.1.2 Poderá ser, excepcionalmente, adotado outro instrumento de cobrança para 

os casos em que o desconto em folha, comprovadamente, não puder se realizar.  
 
14.3.2 – Para a viabilização da consignação em Folha de Pessoal, a Contratada deverá 

se cadastrar como consignatória em conformidade com o artigo 10 do Decreto 6386 de 
29/02/2008. 
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14.3.3 – A contratada encaminhará até o dia o 5º dia útil de cada mês subseqüente ao 
Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, “Arquivo Consignação e 
Movimentação Financeira”. Em caso de dúvidas contactar a Coordenação de 
Administração de Pessoal da PRORH/UFJF. 

 
14.3.3.1 – A Consignação em Folha de Pagamento não implica em co-

responsabilidade da contratante, cuja folha de pagamento será processada pelo SIAPE, por 
dívidas ou compromissos de natureza pecuniária, assumidos pelo consignado junto ao 
consignatório, conforme artigo 15 do Decreto 6.386, de 29/02/2008. 

 
14.3.4 – Quando adotada outra forma de cobrança referente à Contribuição Mensal e 

participação nos serviços prestados não haverá responsabilidade da contratante por eventual 
inadimplência do beneficiário responsável, embora nesse caso seja prerrogativa da 
contratada efetuar o cancelamento de sua inscrição observado o disposto no item 
subsequente; 
 

14.3.5 – Poderá ser cancelada a inscrição do beneficiário inadimplente com quaisquer 
obrigações perante a contratada, a partir do 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso, 
consecutivos ou não, durante o ano civil, desde que enviada notificação prévia no 35º 
(trigésimo quinto) dia de atraso. 

 
14.3.6 – Os débitos anteriores continuam de responsabilidade única e exclusiva dos 

citados beneficiários, não havendo, por parte da UFJF, qualquer responsabilidade, 
subsidiária ou solidária.  

 
14.4 – DA CO-PARTICIPAÇÃO 
14.4.1 - Além da contribuição mensal devida pelo titular do benefício, poderá ser 

cobrada participação no custo dos serviços utilizados limitada a 30% (vinte por cento) dos 
valores estipulados na Tabela CBHPM - Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos, nas consultas, exames e demais procedimentos ambulatoriais, 
mediante desconto em folha de pagamento ou outro instrumento de cobrança, em 
percentuais e valores definidos em cláusulas dos convênios, contratos, regulamentos ou 
estatutos do serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade, respeitado o limite 
máximo de R$120,00 (cento e vinte reais) por procedimento. 

 
14.4.1.1 – A coparticipação devida será cobrada mediante desconto em folha de 

pagamento ou outro instrumento de cobrança para os casos em que o desconto 
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comprovadamente não puder ser realizado, em percentuais e valores definidos em cláusulas 
dos convênios, contratos, regulamentos ou estatutos do serviço prestado diretamente pelo 
órgão ou entidade. 

 
14.4.1.2 – A coparticipação de que trata este artigo será efetivada de forma parcelada, 

em valores mensais não superiores a 10% (dez por cento) da remuneração, provento ou 
pensão, admitida a adoção de critérios que contemplem faixas de renda.  

 
14.4.2 - A parte da coparticipação será paga pelo titular, através de consignação em 

Folha de Pagamento de Pessoal ou outro instrumento de cobrança para os casos em que o 
desconto comprovadamente não puder ser realizado. 

 
14.4.2.1 Quando na forma de consignação em Folha de Pessoal este será repassado à 

contratada, juntamente com a liberação da Folha de Pagamento do Servidor. 
 
14.4.3 – Para a viabilização da consignação em Folha de Pessoal a contratada deverá 

se cadastrar como consignatária em conformidade com o artigo 10 do Decreto 6386 de 
29/02/2008. 

 
14.4.4 – A contratada encaminhará até o dia o 5º dia útil de cada mês subsequente ao 

Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, “Arquivo Consignação e 
Movimentação Financeira”. Em caso de dúvidas contactar a Coordenação de 
Administração de Pessoal da PRORH/UFJF. 

 
14.4.4.1 – A Consignação em Folha de Pagamento não implica em co-

responsabilidade da contratada, cuja folha de pagamento será processada pelo SIAPE, por 
dívidas ou compromissos de natureza pecuniária, assumidos pelo consignado junto ao 
consignatário, conforme artigo 15 do Decreto 6.386, de 29/02/2008. 

 
14.4.5 – A contratante não se responsabiliza sobre qualquer outra forma de cobrança 

referente à Contribuição Mensal do Titular do Benefício. 
 
XV DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1 Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da aquisição do objeto desta 

licitação estão consignados no Orçamento Geral da União na classificação Funcional e 
Programática 12.301.2109.2004.0031- Fonte 0112.000.000, Natureza de Despesa 
33.90.39.50. 
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XVI DO RECEBIMENTO 
16.1 O objeto da presente licitação será recebido pela UFJF, em conformidade com o Art. 

15, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
16.2 O recebimento definitivo dar-se-á após a conferência e aceitação dos serviços 

prestados, para fins de confirmação com as especificações do objeto. 
16.3 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo 

com os termos deste Edital e seus Anexos. 
16.4 Todos os serviços de que trata esta licitação deverão obedecer às especificações 

constantes deste Edital e seus Anexos. 
16.5 A realização dos serviços será pelo período de 36 (trinta e seis) meses e deverá ser 

iniciada no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura do 
contrato, com qualquer número de adesões, e deverá ser rigorosamente obedecida. 

16.5.1 A comunicação de inscrição ou de exclusão de beneficiário no plano de assistência 
à saúde suplementar será efetivada em conformidade com o cronograma 
estabelecido no contrato, sendo a data considerada no cronograma o marco para fins 
de início da cobertura assistencial e contagem dos períodos de carência. 

16.5.2 A Contratada assume, na integralidade, no momento mesmo da adesão do servidor, 
os tratamentos e as internações que estejam em curso, independentemente de 
notificação da Contratante, devendo ser comunicado aos Agentes Credenciados a 
mudança de Operadora, sem qualquer prejuízo ou remoção de paciente, mesmo que 
no ato de Adesão o servidor tenha escolhido plano diverso do atualmente filiado. 
Incumbe à Contratada, nos casos de internação, não sendo o Hospital no momento 
participante de sua rede credenciada, suportar os ônus do tratamento até a alta ou 
cessação do serviço. 
 

XVII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação do(a) pregoeiro(a) em contrário. 

17.2 Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF. Dessa forma, serão registradas 
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

17.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração de proposta ou 
apresentação de documentos relativos a esta licitação. 
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17.4 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada no 
sistema eletrônico. 

17.5 Ocorrendo alteração do valor da quota de participação do órgão concedente, em valor 
maior ao que consta registrado no Anexo VI deste edital, a quota de participação do 
beneficiário será automaticamente reduzida, não sofrendo com isso alteração no valor 
da contribuição individual do plano. 

17.6 Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei 8.666/93, o presente 
edital e a proposta da adjudicatária serão partes integrantes do contrato. 

17.7 O pregoeiro ou a autoridade superior poderão promover diligências destinadas a 
elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, 
fixando prazos para atendimento. 

17.8 O pregoeiro ou a autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por 
técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação. 

17.9 Toda comunicação oficial ocorrerá por fax, pelo sítio www.comprasnet.gov.br, ou por 
publicação, nos termos da legislação. 

17.10 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados. 

17.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do 
Pregão. 

17.12 É facultada ao(à) pregoeiro(a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar do mesmo, desde a realização da sessão pública. 

17.13 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.14 Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 
Propostas de Preços. 

17.15 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito do licitante à 
prestação dos serviços à Administração. 

17.16 O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato e/ou empenho.  

17.17 As condições acordadas poderão ser validamente modificadas para restabelecer a 
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS  
 

 29 

retribuição para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual; 

17.18 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente na Universidade Federal de Juiz de Fora. 

17.19 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

17.20 Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 12.1 do presente 
edital, o lance é considerado proposta. 

17.21 O prazo previsto poderá ser prorrogado, conforme prevê o art. 57, inciso II da Lei 
nº.8666/93, devidamente justificado por escrito e previamente autorizado pela 
autoridade competente, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

17.22 Com base na Portaria Normativa Nº 5, de 11 de outubro de 2010, a Universidade 
Federal de Juiz de Fora determinará, para todos os seus servidores, modalidade de 
gestão de saúde complementar, mediante processo licitatório. 

17.23 A empresa contratada deverá oferecer e disponibilizar planos de saúde com 
coberturas e redes credenciadas diferenciadas aos servidores vinculados a UFJF, na 
condição de beneficiários do plano de saúde. 

17.24 O servidor, técnico-administrativo e docente, vinculado a UFJF e que esteja na 
condição de beneficiário do plano de saúde poderá optar por tipo de plano de saúde, 
no momento da sua inscrição, oferecido pela empresa vencedora, limitado às 
solicitações descritas no item 4.2, nas condições deste edital. 

17.25 Durante a vigência do contrato, o licitante vencedor deverá manter a boa qualidade 
da prestação de serviços, objeto desta licitação, assim como o número mínimo  
quantitativo da rede credenciada, referenciada e/ou serviços próprios, tais como 
médicos, outros profissionais da saúde, clínicas, laboratórios, hospitais/maternidade, 
dentre outros, apresentados durante o processo licitatório. 

17.26 A Contratada deverá, trimestralmente, apresentar relatório de sinistralidade, com 
evolução dos índices, bem como apresentar ações preventivas que possam reduzir o 
índice de sinistralidade, aumentando o bem-estar dos servidores e a qualidade de 
vida. A UFJF poderá, inclusive, ceder espaços para realização de atividades 
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preventivas, exclusivamente para atendimento servidores, seus dependentes, 
com os custos por conta da Contratada. 

17.27 O foro competente para julgamento de questões pertinentes à licitação em tela é a 
Justiça Federal de Juiz de Fora – TRF1. 
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0185/2013 
Processo N° 23071.013646/2013-00 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM GLOBAL 
Data: 28 DE AGOSTO DE 2013 
Horário: 09:00 (nove horas) – (Horário de Brasília-DF) 
Local: www.comprasnet.gov.br 

ANEXO I 
I - Planilha de Especificação  
LOTE 01 = Itens 01 a 60 

Item Plano QTDE UNID 
01 FAIXA 1: Plano 1 36 MÊS 
02 FAIXA 1: Plano 2 36 MÊS 
03 FAIXA 1: Plano 3 36 MÊS 
04 FAIXA 1: Plano 4 36 MÊS 
05 FAIXA 1: Plano 5 36 MÊS 
06 FAIXA 1: Plano 6 36 MÊS 
07 FAIXA 2: Plano 1 36 MÊS 
08 FAIXA 2: Plano 2 36 MÊS 
09 FAIXA 2: Plano 3 36 MÊS 
10 FAIXA 2: Plano 4 36 MÊS 
11 FAIXA 2: Plano 5 36 MÊS 
12 FAIXA 2: Plano 6 36 MÊS 
13 FAIXA 3: Plano 1 36 MÊS 
14 FAIXA 3: Plano 2 36 MÊS 
15 FAIXA 3: Plano 3 36 MÊS 
16 FAIXA 3: Plano 4 36 MÊS 
17 FAIXA 3: Plano 5 36 MÊS 
18 FAIXA 3: Plano 6 36 MÊS 
19 FAIXA 4: Plano 1 36 MÊS 
20 FAIXA 4: Plano 2 36 MÊS 
21 FAIXA 4: Plano 3 36 MÊS 
22 FAIXA 4: Plano 4 36 MÊS 
23 FAIXA 4: Plano 5 36 MÊS 
24 FAIXA 4: Plano 6 36 MÊS 
25 FAIXA 5: Plano 1 36 MÊS 
26 FAIXA 5: Plano 2 36 MÊS 
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27 FAIXA 5: Plano 3 36 MÊS 
28 FAIXA 5: Plano 4 36 MÊS 
29 FAIXA 5: Plano 5 36 MÊS 
30 FAIXA 5: Plano 6 36 MÊS 
31 FAIXA 6: Plano 1 36 MÊS 
32 FAIXA 6: Plano 2 36 MÊS 
33 FAIXA 6: Plano 3 36 MÊS 
34 FAIXA 6: Plano 4 36 MÊS 
35 FAIXA 6: Plano 5 36 MÊS 
36 FAIXA 6: Plano 6 36 MÊS 
37 FAIXA 7: Plano 1 36 MÊS 
38 FAIXA 7: Plano 2 36 MÊS 
39 FAIXA 7: Plano 3 36 MÊS 
40 FAIXA 7: Plano 4 36 MÊS 
41 FAIXA 7: Plano 5 36 MÊS 
42 FAIXA 7: Plano 6 36 MÊS 
43 FAIXA 8: Plano 1 36 MÊS 
44 FAIXA 8: Plano 2 36 MÊS 
45 FAIXA 8: Plano 3 36 MÊS 
46 FAIXA 8: Plano 4 36 MÊS 
47 FAIXA 8: Plano 5 36 MÊS 
48 FAIXA 8: Plano 6 36 MÊS 
49 FAIXA 9: Plano 1 36 MÊS 
50 FAIXA 9: Plano 2 36 MÊS 
51 FAIXA 9: Plano 3 36 MÊS 
52 FAIXA 9: Plano 4 36 MÊS 
53 FAIXA 9: Plano 5 36 MÊS 
54 FAIXA 9: Plano 6 36 MÊS 
55 FAIXA 10: Plano 1 36 MÊS 
56 FAIXA 10: Plano 2 36 MÊS 
57 FAIXA 10: Plano 3 36 MÊS 
58 FAIXA 10: Plano 4 36 MÊS 
59 FAIXA 10: Plano 5 36 MÊS 
60 FAIXA 10: Plano 6 36 MÊS 
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Plano 1: A modalidade – Coletivo empresarial, Abrangência Regional, padrão privativo, 
com co-participação, sem franquia; 
 
Plano 2: A modalidade - Coletivo empresarial, Abrangência Nacional, padrão privativo, 
com co-participação, sem franquia;  
 
Plano 3: A  modalidade – Coletivo empresarial, Abrangência Regional, padrão privativo, 
sem co-participação, sem franquia; 
 
Plano 4: A modalidade - Coletivo empresarial, Abrangência Nacional, padrão privativo, 
sem co-participação, sem franquia; 
 
Plano 5: A modalidade – Coletivo empresarial, Abrangência Regional, padrão enfermaria, 
com co-participação, sem franquia; 
 
Plano 6: A modalidade - Coletivo empresarial, Abrangência Nacional, padrão enfermaria, 
com co-participação, sem franquia; 
 
Os planos definidos nos itens acima serão oferecidos nas seguintes faixas etárias: 

• 0 a 18 anos (faixa 1) 

• 19 a 23 anos (faixa 2) 
• 24 a 28 anos (faixa 3) 
• 29 a 33 anos (faixa 4) 

• 34 a 38 anos (faixa 5) 
• 39 a 43 anos (faixa 6) 

• 44 a 48 anos (faixa 7) 

• 49 a 53 anos (faixa 8) 

• 54 a 58 anos (faixa 9) 
• 59 ou + anos (faixa 10) 

 
 
Observações: A licitante deverá apresentar, além da documentação para habilitação: 
 
1.Cópia da Autorização de  funcionamento da operadora expedido pela ANS – Agência 
Nacional de Saúde Suplementar do Ministério da Saúde, nos termos do art. 19 da Lei 
nº.9656/98 e Medida Provisória nº2177-44/2001. 
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2.No mínimo, três atestados expedidos por órgãos públicos ou privados dos 90(noventa) 
dias anteriores à data de abertura deste pregão, que comprovem o desempenho satisfatório 
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
desta licitação. 
3.Relação atualizada da rede credenciada, referenciada e/ou serviços próprios, tais como 
médicos e outros profissionais da saúde, clínicas, laboratórios, hospitais/maternidades, bem 
como a descrição pormenorizada dos serviços disponibilizados aos beneficiários; 
4. Comprovação do registro dos produtos previstos neste Edital segundo características 
descritas neste instrumento. 
5. Comprovação da existência de, no mínimo, 03 (três) programas de prevenção e 
promoção à saúde inscritos e/ou aprovados na ANS. 
6. Comprovação de que a empresa licitante obteve nota total igual ou superior a 0,60 na 
Avaliação de Desempenho das Operadoras, realizada através do Índice de Desempenho da 
Saúde Suplementar – IDSS 2012 (ano base 2011), divulgado e calculado a partir de 
indicadores definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; 
7. Comprovação de que o índice de reclamações da Operadora, divulgado pela ANS no 
período de maio/2012 a maio/2013, ficou abaixo da média das operadoras de mesmo porte.  
8. A comprovação das exigências constantes dos itens 4, 5, 6 e 7 poderá ser feita através de 
cópias impressas extraídas do site da Agência Nacional de Saúde – ANS, sendo 
instrumento de comprovação hábil a suprir as exigências editalícias, desde que 
acompanhadas da data de acesso e endereço eletrônico no qual se encontram disponíveis.  
9. Relação dos procedimentos/eventos que estão isentos de coparticipação; 
10. Relação dos procedimentos/eventos com coparticipação, indicando valores unitários e 
em moeda corrente; 
11. Relação de procedimentos/eventos que precisarão de autorização prévia, para sua 
realização.  
12.Uma proposta adicional, para cada tipo de plano, que contemple os agregados, com 
distinção de faixa etária. 
13. Descrição das ações de controle, para controle da demanda, tais como “porta de 
entrada”, se houver. 
14. A comprovação de credenciamento e vigência dos contratos dos médicos e outros 
profissionais da saúde, clínicas, laboratórios, hospitais/maternidades deverá ocorrer no 
momento da assinatura do contrato, podendo ser feita através de declaração emitida pela 
licitante vencedora, com a confirmação dos contratos firmados, colocando-os à disposição 
da contratante, quando solicitado. 
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II DOS BENEFICIÁRIOS 
 
2.1 São beneficiários do plano de assistência à saúde suplementar, nos termos do art. 5º da 
Portaria Normativa Nº 5, de 11 de outubro de 2010: 
I - na qualidade de servidor, os inativos e os ocupantes de cargo efetivo, de cargo 
comissionado ou de natureza especial e de emprego público, da Administração Pública 
Federal direta, suas autarquias e fundações; 

II - na qualidade de dependente do servidor: 

a) o cônjuge, o companheiro ou a companheira na união estável; 

b) o companheiro ou a companheira na união homoafetiva, obedecidos os mesmos critérios 
adotados para o reconhecimento da união estável; 

c) a pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável reconhecida 
e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia; 

d) os filhos e enteados, solteiros, até 30 (trinta) anos de idade ou, se inválidos, enquanto 
durar a invalidez; 

e) o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, observado o disposto nas 
alíneas "d" e "e". 

III - pensionistas de servidores de órgãos ou entidades do SIPEC. 

Parágrafo único. A existência do dependente constante das alíneas "a" ou "b" do inciso II 
desobriga a assistência à saúde do dependente constante da alínea "c" daquele inciso. 

2.1.1 Os beneficiários de pensão poderão permanecer no plano de assistência à saúde de 
que trata a Portaria Normativa Nº 5, de 11 de outubro de 2010, na mesma condição, 
mediante opção, a ser efetivada junto ao órgão ou entidade de manutenção do 
benefício. 

 
2.1.2 Não será exigida carência, no mesmo plano, do beneficiário de pensão que se 

inscrever na mesma condição dentro de trinta dias do óbito do servidor. 
 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS  
 

 36 

2.1.3 A licitante vencedora admitirá a adesão de agregados em plano de assistência à 
saúde, limitado ao terceiro grau de parentesco consangüíneo e ao segundo grau de 
parentesco por afinidade, com o servidor ativo ou inativo, desde que os respectivos 
titulares assumam integralmente o respectivo custeio estruturado em faixas etárias. 

 
2.1.3.1 Os dependentes e agregados deverão ser inscritos no mesmo Plano dos titulares a 

que se vinculem. 
 
 

III DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
3.1 Será firmado contrato com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei 
8.666/93. 
 
3.2 Deverá ser encaminhada à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, cópia do contrato e respectivas alterações, no 
prazo máximo de trinta dias contados do termo inicial de sua vigência, com vistas ao 
cumprimento do disposto no art. 3º do Decreto nº 4.978, de 3 de fevereiro de 2004. 

 
3.3 O contrato terá vigência mínima de 36 (trinta e seis) meses e no caso de seu 

encerramento ou cancelamento não será permitido à operadora sucessora, na forma do 
art. 12 da Lei 9656, de 1998, exigir novas carências dos beneficiários já inscritos na 
operadora anterior. 

 
3.4 As operadoras de planos de saúde, para celebrar contratos com a União, suas autarquias 

e fundações, na forma do disposto no art. 1º, inciso II, do Decreto nº 4.978, de 3 de 
fevereiro 2004, com a redação dada pelo Decreto nº 5.010, de 9 de março de 2004, 
deverão: 

 
I - possuir autorização de funcionamento expedida pela Agência Nacional de Saúde 

– ANS para diretamente operar planos privados de assistência à saúde; e 
 
II - ter sido regularmente selecionada através de processo competente com a devida 

observância ao disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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3.5 A licitante vencedora deverá indicar preposto residente em Juiz de Fora, com endereço 
e telefone, no momento da assinatura do contrato, e instruí-lo quanto à necessidade de 
acatar as orientações da fiscalização do contrato. 

 
3.6 A empresa contratada que irá prestar a assistência à saúde suplementar aos servidores 

técnico-administrativos vinculados a UFJF, nos termos da Portaria 05, de 11 de outubro 
de 2010, oferecerá obrigatoriamente: 
 

3.6.1 Planos que contemplem, no mínimo, as coberturas descritas no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, vigente na data do evento, compatíveis com o Termo de 
Referência Básico de Plano de Assistência à Saúde previsto na Portaria Normativa 
nº 05/2010 Do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. 
 

3.6.2 Sistema informatizado de controle de arrecadação e de gastos, atualizados; 
 

3.6.3 Identificação individual aos beneficiários. 
 

 
IV DA COBERTURA E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS 
 
4.1 Os planos de saúde ofertados pela vencedora do certame aos beneficiários 
contemplarão a assistência médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica 
e farmacêutica na internação, compreendendo partos e tratamentos, centro de terapia 
intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, para tratamento das 
doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. 
 
4.2 A cobertura definida no item antecedente observará, como padrão mínimo, o 
constante das normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e 
deverá estar em consonância com o termo de referência básico constante no anexo V  
Portaria Normativa nº 05/2010 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – 
MPOG, observadas as exceções previstas na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 e 
regulamentação. 
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V DAS EXCLUSÕES DE COBERTURA 
 
5.1 As exclusões de cobertura deverão apresentar-se conforme o previsto na Lei nº 

9.656/1998 e regulamentação vigente, e respeitando-se as coberturas mínimas 
obrigatórias previstas na citada Lei. São excluídos da cobertura, do Plano os eventos e 
despesas decorrentes de: 

5.1.1 tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 
5.1.2 atendimentos prestados antes do início do período de vigência ou do cumprimento 

das carências; 
5.1.3 procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, inclusive órteses e próteses 

para o mesmo fim; 
5.1.4 cirurgia plástica estética de qualquer natureza; 
5.1.5 inseminação artificial; 
5.1.6 tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;  
5.1.7 tratamentos em centros de Saúde Pela Água (SPAs), clínicas de repouso, estâncias 

hidrominerais, casas sociais e clínicas de idosos; 
5.1.8 transplantes, à exceção dos previstos no Rol de Procedimentos da ANS; 
5.1.9 fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; 
5.1.10 fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; 
5.1.11 fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios não ligados ao ato e técnica 

cirúrgica indicados; 
5.1.12 tratamentos ilícitos ou anti-éticos, assim definidos sob o aspecto médico e legal, ou 

não reconhecidos pelas autoridades competentes; 
5.1.13 casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela 

autoridade competente; 
5.1.14 aplicação de vacinas preventivas; 
5.1.15 necropsias, medicina ortomolecular e mineralograma do cabelo; 
5.1.16 aparelhos ortopédicos; 
5.1.17 aluguel de equipamentos hospitalares e similares; 
5.1.18 procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior ou fora da área 

geográfica de abrangência do plano; e 
5.1.19 especialidades médicas não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. 
5.1.20 Atendimentos em clínicas, laboratórios e hospitais caracterizados como de “alto 

custo” ou “tabela própria”: 
5.1.20.1 HOSPITAL DE ALTO CUSTO: hospital que possui tabelas próprias de 

preços, tanto para diárias e taxas como para SADT, materiais, medicamentos e 
gasoterapia. 
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5.1.20.2 HOSPITAL DE TABELA PRÓPRIA: hospital que possui tabela de preços 
acima dos valores médios praticados pela rede básica, porém, inferiores aos 
caracterizados como de “ALTO CUSTO”. 
 

5.2 As exclusões de coberturas listadas no item anterior somente vigerão se, e somente 
se, não forem incorporadas como cobertura básica pela ANS ou passarem a 
integrar o termo de referência básico constante no anexo V - Portaria Normativa 
nº 05/2010 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. 
 

5.3 Os procedimentos necessários ao tratamento das complicações clínicas e cirúrgicas 
decorrentes de procedimentos não cobertos, tais como, procedimentos estéticos, 
inseminação artificial, transplantes não cobertos, entre outros, têm cobertura 
obrigatória quando constarem do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, 
respeitadas as segmentações e os prazos de carência e Cobertura Parcial 
Temporária – CPT.  

 
 
VI  DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 
 
6.1 Considera-se atendimento de urgência o evento resultante de acidente pessoal ou de 

complicação no processo da gestação. 
 
6.2 Considera-se atendimento de emergência o evento que implica em risco imediato de 

morte ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizado em declaração do médico 
assistente. 

 
6.3 É assegurado o atendimento de urgência e emergência, após as primeiras vinte e quatro 

horas contadas da adesão do beneficiário ao plano, inclusive se decorrentes de 
complicações da gestação, sendo prioritárias as atividades e procedimentos destinados à 
preservação da vida, órgãos e funções do beneficiário, incluindo eventual necessidade 
de remoção, até a saída do paciente, observando se o seguinte: 

6.3.1 Quando o atendimento de emergência for efetuado no período de carência, é 
limitado a 12 (doze) horas de atendimento, nos moldes da cobertura ambulatorial, 
não garantindo cobertura para internação; 

6.3.2 Quando o atendimento de urgência for decorrente de complicações no processo 
gestacional e efetuado no período de carência, é limitado a 12 (doze) horas de 
atendimento, nas mesmas condições estabelecidas na cobertura ambulatorial; 
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6.4     Nos casos em que houver estipulação de Cobertura Parcial Temporária e que 
resultem na necessidade de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e 
procedimentos de alta complexidade relacionados às Doenças e Lesões Pré-
existentes, haverá atendimento limitado as primeiras 12 (doze) horas, ou até que 
ocorra a necessidade de internação. 

 
 
VII DO REEMBOLSO 
 
7.1 Será assegurado o reembolso dos valores decorrentes de atendimentos prestados em 

território nacional, ao beneficiário, com assistência à saúde, quando não for possível a 
utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pela operadora, de acordo 
com o contido nas tabelas praticadas pelo plano, sempre que: 

 
7.1.1 O serviço for realizado em localidade, pertencente à área de abrangência geográfica 

do plano, onde não houver profissional da rede de serviço habilitado para prestar o 
atendimento; 

 
7.1.2 O reembolso dos procedimentos realizados fora de área de abrangência do plano 

poderá ser efetuado desde que estabelecido em contrato, convênio ou 
estatuto/regimento do serviço diretamente prestado pelo órgão ou entidade do 
SIPEC, mediante acordo entre a contratada e o beneficiário responsável. 

 
7.1.3 Se configurar urgência/emergência devidamente justificada em relatório pelo 

profissional que executou o procedimento; 
 
7.1.4 houver paralisação do atendimento pela rede de serviços ou interrupção do 

atendimento em determinadas especialidades. 
 
7.2 O pagamento do reembolso será efetuado de acordo com os valores da Tabela de 

Referência da operadora, vigente à data do evento, no prazo máximo de trinta dias 
contados da apresentação dos documentos em via original abaixo elencados, que 
posteriormente serão devolvidos em caso de reembolso parcial: 

 
7.2.1 conta discriminativa das despesas, incluindo relação com materiais, medicamentos e 

exames efetuados, com preços por unidade, juntamente com as notas fiscais do 
hospital e de fornecedores de órteses, próteses e materiais especiais;  
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7.2.2 recibos de pagamento dos honorários médicos informando os dados cadastrais do 

prestador de serviços pessoa física, como: endereço completo, CPF, RG, número de 
inscrição no INSS ou PIS; 

 
7.2.3 Relatório do profissional responsável, justificando o tratamento e o tempo de 

permanência do beneficiário no hospital; e 
 
7.2.4 Laudo anatomopatológico da lesão, quando for o caso. 
 
7.2.5 Para fins de reembolso, o servidor, ativo ou inativo, e o pensionista deverá 

apresentar a documentação adequada no prazo máximo de 6 (seis) meses, contados 
da data do evento, sob pena de perder o direito ao reembolso. 

 
 
VIII DA REMOÇÃO 
 
8.1 Estará garantida a remoção inter-hospitalar do paciente (do hospital de origem para o 

hospital de destino), comprovadamente necessária, dentro dos limites de abrangência 
geográfica do plano. 

 
8.2 É garantido o direito de remoção depois de realizados os procedimentos caracterizados 

como urgência e emergência, nos casos do beneficiário estar em cumprimento do 
período de carência, bem como nos casos em que houver acordo de cobertura parcial 
temporária e que resultem na necessidade de eventos cirúrgicos, leitos de alta 
tecnologia e procedimentos de alta complexidade relacionados às Doenças e lesões pré-
existentes, observadas as seguintes situações: 

 
8.2.1 na impossibilidade de remoção por risco de morte, o paciente ou responsável e o 

prestador do atendimento deverão acordar quanto à responsabilidade financeira da 
continuidade da assistência, desobrigando-se a operadora desse ônus; 

 
8.2.2 Caberá à operadora o ônus e a responsabilidade da remoção do paciente para uma 

unidade do SUS que disponha dos recursos necessários a garantir a continuidade do 
atendimento; 
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8.2.3 A operadora deverá disponibilizar o transporte condizente com os recursos 
necessários a garantir a manutenção da vida, só cessando sua responsabilidade sobre 
o paciente quando efetuado o registro na unidade hospitalar que o receber; 

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

responsabilidade, pela continuidade do atendimento em unidade diferente daquela 
definida no item 8.2.2, a operadora estará desobrigada do ônus financeiro da 
remoção. 

 
8.2.5 A empresa contratada irá garantir o reembolso da remoção inter-hospitalar, 

realizada fora de área de abrangência do plano, em transporte condizente, nos 
seguintes casos: 

 
8.2.5.1 De urgência e emergência, quando o paciente tiver direito a internação, cumprida a 

carência das 24(vinte e quatro) horas e; 
 
8.2.5.2 Quando a necessidade de internação for caracterizada pelo médico assistente e não 

houver risco de morte, para o paciente; 
 
8.3 As exigências de reembolso e remoção nos limites fora da abrangência do plano de 

saúde suplementar constarão em contrato.  
 

8.3.1 Quanto ao reembolso, as regras serão as mesmas descritas no item VII – Do 
Reembolso. 

 
IX DAS CARÊNCIAS 
 
9.1  No caso de estabelecimento de carência poderá a operadora contratada exigir, nos 
termos do  art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998, em comum acordo com a CONTRATANTE: 
I - prazo máximo de trezentos dias para o parto a termo; 
II - prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura de urgência e emergência; e 
III - prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos. 
9.2 Não será exigida qualquer forma de carência se a inscrição do beneficiário ocorrer 

dentro de 30 (trinta) dias da data de início de um novo convênio ou contrato, inclusive 
por motivo de migração de carteira. 
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9.3 É isento de carência o servidor recém empossado ocupante de cargo efetivo ou em 
comissão, bem como seus dependentes, se a adesão ao plano de saúde ocorrer dentro de 
sessenta dias contados da data do efetivo exercício. 

 
9.4 Os períodos de carência serão observados também na hipótese do reingresso dos 

beneficiários aos respectivos planos de assistência à saúde suplementar. 
 
9.5 Considera-se emergência e urgência o disposto no art. 35-C, incisos I e II da Lei nº 

9.656, de 03 de junho de 1998. 
 

 
X      DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – CPT  
 
10.1 Poderá ser adotada a denominada Cobertura Parcial Temporária – CPT, mediante 
constatação por avaliação médica ou na entrevista qualificada ou através de declaração 
expressa do beneficiário, a existência de doença ou lesão preexistente que possa gerar 
necessidade de eventos cirúrgicos, de uso de leitos de alta tecnologia e de procedimentos de 
alta complexidade. 
10.2 A Cobertura Parcial Temporária consistirá na suspensão, por um período ininterrupto 
de 24 (vinte e quatro) meses, da cobertura de procedimentos de alta complexidade, leitos de 
alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos exclusivamente relacionados às doenças ou 
lesões preexistentes. 
10.3 A confirmação da doença ou lesão preexistente se fará com base nos princípios 
técnicos, normativos e éticos que regem um diagnóstico em medicina, em especial pela 
existência de antecedentes médicos ou hospitalares, sintomas, sinais ou alterações 
perceptíveis em seu estado de saúde, ou, ainda, por exames diagnósticos comprobatórios 
10.4 As doenças ou lesões preexistentes poderão ser identificadas pela contratada por todos 
os meios de verificação que se aceitem como prova, inclusive prontuários médico-
hospitalares, em consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais e/ou através de exames 
médicos de avaliação para definição dos eventos que terão Cobertura Parcial ou 
Temporária.  
10.5 Os procedimentos de alta complexidade encontram-se especificados no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 
10.6 Não será cabível o oferecimento do Agravo. 
10.7 Eventuais omissões quanto à existência de doença ou lesão preexistente deverão ser 
tratadas pela contratada na forma disciplina na legislação vigente. 
10.8 Não poderá ser aplicada CPT: 
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10.8.1 Para o beneficiário titular e dependentes que tiverem suas inscrições solicitadas no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data da vinculação do titular à UFJF; 
10.8.2 Para o beneficiário dependente cuja inscrição ocorra no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias da data em que tornar elegível para o Plano. 
 
 
XI DA INSCRIÇÃO/ADESÃO E EXCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS  
 
11.1 São beneficiários do plano de assistência à saúde suplementar, nos termos do art. 5º da 
Portaria n.05, de 11 de outubro de 2010, os descritos no item II, deste edital. 
 
11.2 É voluntária a inscrição/adesão e a exclusão de qualquer beneficiário no plano de 
assistência à saúde, objeto desta licitação. 
 
11.3 É assegurada a inclusão do recém-nascido, filho natural ou adotivo do servidor ativo 
ou inativo, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo servidor, 
desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o evento nascimento 
ou sentença concessiva de adoção; 
 
11.4 É assegurada a inclusão do filho adotivo, menor de 12 (doze) anos, com 
aproveitamento dos períodos de carência já cumpridos pelo servidor, ativo ou inativo, 
adotante. 
 
11.5 A licitante vencedora admitirá a adesão de agregados em plano de assistência à saúde, 
limitado ao terceiro grau de parentesco consangüíneo e ao segundo grau de parentesco por 
afinidade, com o servidor ativo ou inativo, desde que os respectivos titulares assumam 
integralmente o respectivo custeio estruturado em faixas etárias. 
 
11.5.1 Os dependentes e agregados deverão ser inscritos no mesmo Plano dos titulares a 
que se vinculem. 
 
11.6 Caberá a CONTRATANTE encaminhar à empresa contratada as solicitações de 
inscrição ou adesão e exclusão dos servidores ativos, aposentados, pensionistas e 
agregados. 
 
11.6.1 A comunicação de inscrição ou de exclusão de beneficiário no plano de assistência à 
saúde suplementar será efetivada em conformidade com o cronograma estabelecido no 
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contrato, sendo a data considerada no cronograma o marco para fins de início da cobertura 
assistencial e contagem dos períodos de carência. 
 
11.6.2 Os beneficiários excluídos de plano de assistência à saúde deverão entregar seus 
cartões de identificação à contratante, para devolução à operadora. 
 
11.7 A exclusão do servidor implicará na exclusão de todos os seus dependentes. 
 
11.8 As exclusões de plano de assistência à saúde suplementar ocorrerão nas seguintes 
situações: 
 
11.8.1 suspensão de remuneração ou proventos, mesmo que temporariamente; 
 
11.8.2 exoneração ou dispensa do cargo ou emprego; 
 
11.8.3 redistribuição do cargo a outro órgão ou entidade não coberto pelo respectivo plano; 
 
11.8.4 licença sem remuneração; 
 
11.8.5 decisão administrativa ou judicial;  
 
11.8.6 fraude ou inadimplência superior a 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos ou não, 

por ano civil, em razão de débitos de qualquer natureza com a contratada, desde que 
enviada notificação prévia no 35º (trigésimo quinto) dia de atraso; e 

 
11.8.7 outras situações previstas em Lei. 
 
11.9 No caso de licença sem remuneração, afastamento legal, suspensão de remuneração 

ou proventos, mesmo que temporariamente, o servidor poderá optar por permanecer 
no plano de assistência à saúde suplementar, devendo assumir integralmente, durante 
o período da licença, o respectivo custeio das despesas, observado o disposto no 
artigo 183, § 3º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, alterada pelo art. 9º da 
Lei 11.302, de 10 de maio de 2006. 

 
11.10 É garantida a manutenção no plano de assistência à saúde suplementar aos 

exonerados, após a perda do vínculo com a UFJF, nas condições estabelecidas na 
legislação em vigor, desde que assumam integralmente o respectivo custeio. 
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11.11 É vedada a exclusão do beneficiário em decorrência de insuficiência de margem 

consignável do titular do benefício. No entanto, durante o período de insuficiência de 
margem consignável, o beneficiário não está isento da quitação dos débitos de 
contribuição e participação de sua responsabilidade. 

 
11.12 O beneficiário titular poderá solicitar o cancelamento de sua inscrição no plano de 

assistência à saúde suplementar a que estiver vinculado, a qualquer tempo, sendo 
exigida, nesta hipótese, a quitação de eventuais débitos de contribuição ou 
participação. 

 
11.13 O cancelamento da inscrição implicará na cessação dos direitos do titular e de seus 

dependentes, junto à operadora conveniada, contratada ou ao serviço prestado 
diretamente pelo órgão ou entidade. 

 
XII DO CUSTEIO 
 
12. 1 O custeio da assistência à saúde suplementar dos beneficiários constantes do art. 5º da 
Portaria Normativa Nº 5, de 11 de outubro de 2010 é de responsabilidade da União, de suas 
autarquias e fundações, no limite do valor estabelecido pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, condicionado à disponibilidade orçamentária, e dos servidores, 
ressalvados os casos previstos em lei específica. 
 
12.2 O valor a ser despendido pelos órgãos e entidades do SIPEC com assistência à saúde  
suplementar terá por base a dotação específica consignada nos respectivos orçamentos, 
observados os termos do contrato.  
 
12.3 O valor da contrapartida de responsabilidade dos órgãos e entidades do SIPEC, 

definida no Orçamento Geral da União, terá como base o número de beneficiários 
regularmente inscritos no plano de assistência à saúde suplementar, observadas as 
disposições do art.5º da Portaria Normativa Nº 5, de 11 de outubro de 2010, e será 
repassada à operadora na data estabelecida no respectivo contrato. 

 
12.4 O custeio válido para os servidores ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas, 
deverá ser estruturado com a formação de preço pré-estabelecida, mediante adoção do 
sistema de faixas etárias. 
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12.5 Para apuração da empresa licitante vencedora e do preço global dos serviços ofertados 
serão considerados apenas os preços informados no item 12.4, para cada faixa etária, 
multiplicados pelo contingente de beneficiários alocados em cada faixa etária pela 
contratante, segundo estimativas de adesão constantes dos anexos. 
 
12.6 O servidor, ativo ou inativo, e o pensionista, não inscritos em plano de assistência à 
saúde suplementar, nas condições previstas no contrato, não farão jus ao custeio de que 
trata o item 12.1.  
 
12.7 Os servidores ativos ou inativos, seus dependentes e pensionistas poderão 
complementar o custeio de planos de assistência à saúde suplementar superiores ao mínimo 
previsto no termo de referência básico, sem qualquer custo adicional para a administração 
pública. 
 
 
XIII DA PARTICIPAÇÃO NO CUSTO DOS SERVIÇOS 
 
13.1 Além da contribuição mensal devida pelo titular do benefício, será cobrada a 
coparticipação, nos planos pertinentes, em consultas, exames e demais procedimentos 
ambulatoriais, limitada a 30% (trinta por cento) dos valores estipulados na tabela CBHPM -
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 

 
13.2 A coparticipação no custo dos serviços utilizados, será, preferencialmente, objeto de 
desconto em folha de pagamento ou outro instrumento de cobrança quando 
comprovadamente não puder ocorrer o desconto em folha, em percentuais e valores 
definidos em cláusulas dos contratos. 
 
13.3 A participação no custo dos serviços de que trata este artigo será efetivada de forma 
parcelada, em valores mensais não superiores a 10% (dez por cento) da remuneração, 
provento ou pensão, admitida a adoção de critérios que contemplem faixas de renda. 
 
XIV DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
14.1 Caberá às operadoras conveniadas encaminhar, anualmente, a CONTRATANTE, 
quadro demonstrativo contendo o detalhamento das receitas arrecadadas e das despesas 
com os respectivos beneficiários, em conformidade com as normas estabelecidas. 
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14.1.1 Os dados e documentos relativos à prestação de contas abrangida deverão estar à 
disposição da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão e dos órgãos de controle interno. 
 
 
XV DA SUPERVISÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
15.1 Será criada uma Comissão Gestora e Fiscalizadora para o Plano de Saúde, pela 

CONTRATANTE. 
 
15.2 A Comissão Gestora e Fiscalizadora será a Instância Decisória do Plano de Saúde.  
 
15.3 No cumprimento de sua atividade supervisora, a Secretaria de Recursos Humanos do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá solicitar, a qualquer 
momento, documentos e informações sobre a gestão dos convênios e contratos aos 
órgãos e entidades do SIPEC. 

 
15.4 As demais exigências e condições constam do instrumento contratual a ser celebrado 

com a proponente vencedora, conforme Minuta de Contrato, Anexo III, deste Edital. 
 
 
XVI DA INSTÂNCIA DECISÓRIA 
16.1 A Comissão Gestora e Fiscalizadora, que será posteriormente composta pela 
Contratante, será a Instância Decisória do Plano de Saúde. 
 
 
XVII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

17.1 A empresa contratada deverá oferecer e disponibilizar planos de saúde com 
coberturas e redes credenciadas diferenciadas aos servidores vinculados a UFJF, na 
condição de beneficiários do plano de saúde. 
17.2 O servidor, técnico-administrativo e/ou docente, vinculado a UFJF e que esteja na 
condição de beneficiário do plano de saúde poderá optar por outro plano de saúde, no 
momento da sua inscrição, oferecido pela empresa vencedora, limitado às solicitações 
descritas no anexo I deste edital. 
17.3 O custeio, participação e contribuição, uma vez escolhido plano de saúde 
suplementar, correrão por conta do beneficiário titular, vinculado ao plano de saúde.  
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17.4 Todos os planos de saúde ofertados pela empresa vencedora deverão estar de acordo 
com a lei 9659/98, nas condições de cobertura e procedimentos, urgência e emergência, 
remoção e reembolso e demais cláusulas desse edital. 
17.5 A instância decisória também cuidará de todos os planos. 
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0185/2013 
 
Processo Nº: 23071.013646/2013-00 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM GLOBAL 
Data: 28 DE AGOSTO DE 2013 
Horário: 09:00 (nove horas) – Horário de Brasília-DF 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1) DO OBJETO 

Este Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS ATIVOS, INATIVOS, SEUS DEPE NDENTES E 
PENSIONISTAS VINCULADOS À UNIVERSIDADE FEDERAL DE J UIZ DE 
FORA E AGREGADOS, NA MODALIDADE COLETIVA EMPRESARIA L, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS NESTE INSTRUME NTO, 
POR PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES; 

 
2) DA JUSTIFICATIVA 
Beneficiar os servidores da UFJF, levando em conta tratamento, prevenção e condições de 
trabalho, conforme a Portaria Normativa SRH/MPOG No. 5 de 11 de outubro de 2010. 
 
3) DA ESPECIFICAÇÃO 
3.1 A prestação de serviços está especificada no anexo I 

 
4) DA ESTIMATIVA 

O valor total estimado para atender a despesa aqui prevista é de R$ 86.619.932,28 
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4.1  LOTE O1 – Itens 01 a 60 
 

Item Plano NÚMERO 
ESTIMATIV

O DE 
ADESÕES 

PARTICIPAÇÃO 
DA UNIÃO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 
21/12/2012 – MPOG 

– R$ 

MESES VALOR DE 
REFERÊNCIA 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

1 Faixa 1: Plano 1 239   36              72,56      624.306,24  

2 Faixa 1: Plano 2 239   36              91,98      791.395,92  
3 Faixa 1: Plano 3 239   36              91,38      786.233,52  
4 Faixa 1: Plano 4 239   36            116,55    1.002.796,20  
5 Faixa 1: Plano 5 239   36              58,89      506.689,56  
6 Faixa 1: Plano 6 239   36              73,88      635.663,52  
7 Faixa 2: Plano 1 109   36           79,82   313.213,68  

8 Faixa 2: Plano 2 109   36         101,17   396.991,08  
9 Faixa 2: Plano 3 109   36         100,52   394.440,48  
10 Faixa 2: Plano 4 109   36         128,21   503.096,04  

11 Faixa 2: Plano 5 109   36           64,78   254.196,72  
12 Faixa 2: Plano 6 109   36           81,26   318.864,24  
13 Faixa 3: Plano 1 118   36           91,79   389.923,92  
14 Faixa 3: Plano 2 118   36         116,35   494.254,80  

15 Faixa 3: Plano 3 118   36         115,61   491.111,28  
16 Faixa 3: Plano 4 118  36         147,43   626.282,64  
17 Faixa 3: Plano 5 118  36           74,50   316.476,00  
18 Faixa 3: Plano 6 118   36           93,45   396.975,60  
19 Faixa 4: Plano 1 102  36         105,56   387.616,32  
20 Faixa 4: Plano 2 102  36         133,81   491.350,32  

21 Faixa 4: Plano 3 102  36         132,94   488.155,68  
22 Faixa 4: Plano 4 102  36         169,55   622.587,60  
23 Faixa 4: Plano 5 102  36           85,68   314.616,96  

24 Faixa 4: Plano 6 102  36         107,47   394.629,84  
25 Faixa 5: Plano 1 96  36         121,39   419.523,84  
26 Faixa 5: Plano 2 96  36         153,88   531.809,28  
27 Faixa 5: Plano 3 96  36         152,88   528.353,28  
28 Faixa 5: Plano 4 96  36         194,98   673.850,88  
29 Faixa 5: Plano 5 96  36           98,53   340.519,68  

30 Faixa 5: Plano 6 96  36         123,59   427.127,04  
31 Faixa 6: Plano 1 87  36         145,67   456.238,44  
32 Faixa 6: Plano 2 87  36         184,65   578.323,80  
33 Faixa 6: Plano 3 87  36         183,46   574.596,72  
34 Faixa 6: Plano 4 87  36         233,98   732.825,36  
35 Faixa 6: Plano 5 87  36         118,23   370.296,36  
36 Faixa 6: Plano 6 87  36         148,32   464.538,24  
37 Faixa 7: Plano 1 103  36            177,71      658.948,68  
38 Faixa 7: Plano 2 103  36            225,27      835.301,16  

39 Faixa 7: Plano 3 103  36            223,82      829.924,56  
40 Faixa 7: Plano 4 103  36            285,46    1.058.485,68  
41 Faixa 7: Plano 5 103  36            144,24      534.841,92  
42 Faixa 7: Plano 6 103  36            180,94      670.925,52  
43 Faixa 8: Plano 1 133  36            222,15    1.063.654,20  
44 Faixa 8: Plano 2 133  36            281,59    1.348.252,92  

45 Faixa 8: Plano 3 133  36            279,77    1.339.538,76  
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46 Faixa 8: Plano 4 133  36            356,82    1.708.454,16  
47 Faixa 8: Plano 5 133  36            180,31      863.324,28  
48 Faixa 8: Plano 6 133  36            226,18    1.082.949,84  
49 Faixa 9: Plano 1 130  36            288,79    1.351.537,20  
50 Faixa 9: Plano 2 130  36            366,07    1.713.207,60  
51 Faixa 9: Plano 3 130  36            363,71    1.702.162,80  

52 Faixa 9: Plano 4 130  36            463,87    2.170.911,60  
53 Faixa 9: Plano 5 130  36            234,40    1.096.992,00  
54 Faixa 9: Plano 6 130  36            294,03    1.376.060,40  
55 Faixa 10: Plano 1 433  36              434,63     6.775.012,44  
56 Faixa 10: Plano 2 433  36              550,93     8.587.896,84  
57 Faixa 10: Plano 3 433  36              547,38     8.532.559,44  

58 Faixa 10: Plano 4 433  36              698,11    10.882.138,68  
59 Faixa 10: Plano 5 433  36              352,77     5.498.978,76  
60 Faixa 10: Plano 6 433  36              442,52     6.898.001,76  

TOTAL 
86.619.932,28 

CÁLCULO: QUANTIDADE DE VIDAS POR FAIXA ETÁRIA POR PLANO *36MESES*VALOR DE REFERÊNCIA 

 
5) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação 
estão consignados no Orçamento Geral da União na classificação Funcional e Programática 
12.301.2109.2004.0031- Fonte 0112.000.000, Natureza de Despesa 33.90.39.50. 
 
6) PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
6.1 A prestação de serviço licitada deverá ser por período de 36 meses e deverá ser 

iniciada no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura do 
contrato, com qualquer quantidade de adesões. 

6.1.2 A comunicação de inscrição ou de exclusão de beneficiário no plano de assistência 
à saúde suplementar será efetivada em conformidade com o cronograma 
estabelecido no contrato, sendo a data considerada no cronograma o marco para fins 
de início da cobertura assistencial e contagem dos períodos de carência. 

6.2 A prestação de serviço licitada se realizará na rede de credenciados e/ou referenciados 
ou serviços próprios; 

6.3 A licitante vencedora deverá fornecer guia médico aos beneficiários titulares que 
vierem a solicitá-lo, constando nome, telefone e endereço dos médicos, hospitais, 
clínicas, casas de saúde, centros médicos, laboratórios, institutos e outras entidades da 
área de saúde e serviços auxiliares, restando assegurada a publicidade das mesmas 
informações na rede mundial de computadores na forma da legislação aplicável. 

6.4 Nos casos em que a operadora estabelecer autorização prévia, deverá ser garantida a 
avaliação do atendimento pelo profissional avaliador no prazo máximo de 01(um) dia 
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útil, contados da data da solicitação, para a definição dos casos de aplicação das regras 
de regulação, ressalvadas as hipóteses de urgência ou de emergência. 

6.5 A operadora deverá dar ampla publicidade dos mecanismos de regulação aos segurados 
do plano de saúde; 

6.6 A operadora deverá fornecer aos segurados do plano de saúde, cartilha informativa 
contendo orientações sobre a utilização do plano e informando os seus direitos e seus 
deveres.  

6.7 A operadora deverá manter sistema informatizado de controle de arrecadação e de 
gastos. 

6.8 A operadora deverá fornecer identificação individual dos beneficiários. 
 

7) DO PAGAMENTO  
 
7.1 – DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO POR FAIXA ETÁRIA VÁLIDO PARA 
SERVIDORES, ATIVOS E INATIVOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS:  

 
FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 ANOS 

Plano PARTICIPAÇÃO DA 
UNIAO – tabela 

constante da Portaria 
nº. 625, de 21/12/2012 

– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              72,56  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              91,98  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

             91,38  

 

Plano 4   Sem 
co-participação            116,55  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              58,89  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              73,88  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
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FAIXA ETÁRIA DE 19 A 23 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           79,82  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         101,17  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

        100,52  

 

Plano 4   Sem 
co-participação         128,21  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           64,78  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           81,26  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

FAIXA ETÁRIA DE 24 A 28 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           91,79  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         116,35  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

        115,61  

 

Plano 4   Sem 
co-participação         147,43  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           74,50  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           93,45  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
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FAIXA ETÁRIA DE 29 A 33 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         105,56  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         133,81  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

        132,94  

 

Plano 4   Sem 
co-participação         169,55  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           85,68  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         107,47  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

FAIXA ETÁRIA DE 34 A 38 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         121,39  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         153,88  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

        152,88  

 

Plano 4   Sem 
co-participação         194,98  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           98,53  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         123,59  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
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FAIXA ETÁRIA DE 39 A 43 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         145,67  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         184,65  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

        183,46  

 

Plano 4   Sem 
co-participação         233,98  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         118,23  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         148,32  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

FAIXA ETÁRIA DE 44 A 48 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            177,71  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            225,27  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

           223,82  

 

Plano 4   Sem 
co-participação            285,46  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            144,24  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            180,94  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

 
 
 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS  
 

 57 

FAIXA ETÁRIA DE 49 A 53 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            222,15  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            281,59  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

           279,77  

 

Plano 4   Sem 
co-participação            356,82  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            180,31  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            226,18  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

FAIXA ETÁRIA DE 54 A 58 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            288,79  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            366,07  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

           363,71  

 

Plano 4   Sem 
co-participação            463,87  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            234,40  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            294,03  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
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FAIXA ETÁRIA DE 59 OU + ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              434,63  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              550,93  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

             547,38  

 

Plano 4   Sem 
co-participação              698,11  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              352,77  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              442,52  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 

 
7.2 – DO CUSTEIO DA CONTRAPARTIDA DA UFJF: Definido pela Portaria nº. 

625, de 21 de dezembro de 2012, do MPOG. 
7.2.1 – O CNPJ das Notas Fiscais ou documento hábil conforme legislação municipal 

vigente deverá ser o mesmo que a contratada apresentou na fase de habilitação do Pregão 
Eletrônico 0185/2013.  
 7.2.2 – A contratada deverá anexar à nota fiscal ou documento hábil conforme 
legislação municipal vigente uma planilha contendo os quantitativos de beneficiários, 
serviços utilizados e seus respectivos valores do mês de competência do pagamento.  
 7.2.2.1 – Trimestralmente, a Contratada deverá fornecer relatório de sinistralidade, 
bem como apontar ações preventivas para aumento da qualidade de vida e do bem-estar dos 
partícipes dos planos. 

7.2.3 - Em cumprimento à Instrução Normativa SRF nº. 480 de 29/12/2004, alterada 
pela Instrução Normativa SRF 539 de 25/04/2005, a UFJF fará as retenções referentes a 
impostos e contribuições federais sobre os pagamentos que efetuar a pessoa jurídica que 
não for optante pelo SIMPLES. A cada pagamento o setor financeiro da contratada efetuará 
consulta on line pela internet na página da Secretaria da Receita Federal 
(www.receita.fazenda.gov.br - Simples Nacional > Consulta Optante). O resultado dessa 
consulta será impresso e anexado ao processo de pagamento e, servirá de base para 
aplicação da Instrução Normativa supracitada. Se, em razão de sua natureza jurídica, a 
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contratada for isenta da obrigação de recolher quaisquer dessas contribuições, ou ainda, se 
as recolhe por via judicial, deverá fazer prova de tais situações a cada faturamento, através 
de documentação comprobatória. 

7.2.4 - A contratante procederá às retenções legais referentes ao ISSQN – Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza, de acordo com Lei Complementar nº. 116, de 
31/07/2003, se for devido. 

 
7.3 – DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PELO TITULAR DO BENEFÍCIO: 
7.3.1 - A parte não custeada pela contratante, inclusive referente a eventual inscrição 

de agregados, será paga pelo titular, através de consignação em folha de pagamento de 
pessoal. 

 
7.3.3.1 Poderá ser, excepcionalmente, adotado outro instrumento de cobrança para os 

casos em que o desconto em folha, comprovadamente, não puder se realizar. 
 
7.3.3.2 Quando na forma de consignação em Folha de Pessoal o valor será repassado 

à contratada, juntamente com a liberação da Folha de Pagamento do Servidor. 
 
7.3.2 – Para a viabilização da consignação em Folha de Pessoal a contratada, deverá 

se cadastrar como consignatória em conformidade com o artigo 10 do Decreto 6386 de 
29/02/2008. 

 
7.3.3 – A contratada encaminhará até o dia o 5º dia útil de cada mês subseqüente ao 

Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, “Arquivo Consignação e 
Movimentação Financeira”. Em caso de dúvidas contactar a Coordenação de 
Administração de Pessoal da PRORH/UFJF. 

 
7.3.3.1 – A Consignação em Folha de Pagamento não implica em co-responsabilidade 

da contratante, cuja folha de pagamento será processada pelo SIAPE, por dívidas ou 
compromissos de natureza pecuniária, assumidos pelo consignado junto ao consignatório, 
conforme artigo 15 do Decreto 6.386, de 29/02/2008. 

 
7.3.4 – Quando adotada outra forma de cobrança referente à Contribuição Mensal e 

participação nos serviços prestados não haverá responsabilidade da contratante por eventual 
inadimplência do beneficiário responsável, embora nesse caso seja prerrogativa da 
contratada efetuar o cancelamento de sua inscrição observado o disposto no item 
subsequente; 
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7.3.5 – O cancelamento da inscrição do beneficiário por inadimplência ficará 
condicionado ao envio de notificação prévia a partir do 35º (trigésimo quinto) dia de atraso 
consecutivo ou não, devendo ser garantido ao beneficiário a oportunidade para purgar a 
mora em até 10 (dez) dias da data de recebimento da comunicação. 
 

7.3.5.1 – Os débitos anteriores continuam de responsabilidade dos citados 
beneficiários.  

 
7.4 – DA CO-PARTICIPAÇÃO 
7.4.1 Além da contribuição mensal devida pelo titular do benefício, poderá ser 

cobrada participação no custo dos serviços utilizados limitada a 30% (vinte por cento) dos 
valores estipulados na Tabela CBHPM - Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos, nas consultas, exames e demais procedimentos ambulatoriais, 
mediante desconto em folha de pagamento ou outro instrumento de cobrança, em 
percentuais e valores definidos em cláusulas dos convênios, contratos, regulamentos ou 
estatutos do serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade, respeitado o limite 
máximo de R$120,00 (cento e vinte reais) por procedimento. 

 
7.4.2 A coparticipação devida será cobrada mediante desconto em folha de 

pagamento ou outro instrumento de cobrança para os casos em que o desconto 
comprovadamente não puder ser realizado, em percentuais e valores definidos em cláusulas 
dos convênios, contratos, regulamentos ou estatutos do serviço prestado diretamente pelo 
órgão ou entidade.  

 
7.4.2.1 – A coparticipação de que trata este artigo será efetivada de forma parcelada, 

em valores mensais não superiores a 10% (dez por cento) da remuneração, provento ou 
pensão, admitida a adoção de critérios que contemplem faixas de renda.  

 
7.4.3 - A parte da coparticipação será paga pelo titular, através de consignação em 

Folha de Pagamento de Pessoal ou outro instrumento de cobrança para os casos em que o 
desconto comprovadamente não puder ser realizado.  

 
7.4.3.1 Quando na forma de consignação em Folha de Pessoal este será repassado à 

contratada, juntamente com a liberação da Folha de Pagamento do Servidor. 
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7.4.4 – Para a viabilização da consignação em Folha de Pessoal a contratada deverá se 
cadastrar como consignatária em conformidade com o artigo 10 do Decreto 6386 de 
29/02/2008. 

 
7.4.5 – A contratada encaminhará até o dia o 5º dia útil de cada mês subsequente ao 

Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, “Arquivo Consignação e 
Movimentação Financeira”. Em caso de dúvidas contactar a Coordenação de 
Administração de Pessoal da PRORH/UFJF. 

 
7.4.5.1 – A Consignação em Folha de Pagamento não implica em co-responsabilidade 

da contratada, cuja folha de pagamento será processada pelo SIAPE, por dívidas ou 
compromissos de natureza pecuniária, assumidos pelo consignado junto ao consignatário, 
conforme artigo 15 do Decreto 6.386, de 29/02/2008. 

 
7.4.6 – A contratante não se responsabiliza sobre qualquer outra forma de cobrança 

referente à Contribuição Mensal do Titular do Benefício. 
 
7.6 A liberação do pagamento, por parte da UFJF, ficará condicionada à consulta 

prévia no SICAF (via on-line), com resultado favorável. 
 
7.7 A empresa que optar pelo não cadastramento no SICAF deverá apresentar a 

documentação solicitada no item 7.2 referente à habilitação, juntamente com a nota fiscal 
ou documento hábil conforme legislação municipal vigente para pagamento. 

 
8) DO RECEBIMENTO 
8.1 O objeto da presente licitação será recebido pela UFJF, em conformidade com o Art. 

15, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
8.2  Será criada uma Comissão Gestora e Fiscalizadora para o Plano de Saúde, pela 

CONTRATANTE. 
8.3  A Comissão Gestora e Fiscalizadora será a Instância Decisória do Plano de Saúde. 
8.4 A Comissão Gestora e Fiscalizadora deverá analisar e atestar a(s) nota(s) fiscal(is) e 

deverá dar visto aos demais documentos apresentados pela empresa. 
8.5 O recebimento definitivo dar-se-á após a conferência e aceitação dos serviços prestados, 

para fins de confirmação com as especificações do objeto. 
8.6 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo 

com os termos deste Edital e seus Anexos. 
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8.7 Todos os serviços de que trata esta licitação deverão obedecer às especificações 
constantes deste Edital e seus Anexos. 

8.8 A realização dos serviços será pelo período de 36 (trinta e seis) meses e deverá ser 
iniciada no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura do 
contrato, com qualquer número de adesões. 

 
8.8.1 A comunicação de inscrição ou de exclusão de beneficiário no plano de assistência 

à saúde suplementar será efetivada em conformidade com o cronograma 
estabelecido no contrato, sendo a data considerada no cronograma o marco para fins 
de início da cobertura assistencial e contagem dos períodos de carência. 
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0185/2013 

 
Processo Nº: 23071.013646/2013-00  
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM GLOBAL 
Data:  28 DE AGOSTO DE 2013 
Horário: 09:00 (nove horas) – Horário de Brasília-DF 
Local: www.comprasnet.gov.br 
 
 

ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 0185/2013 

 
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
CNPJ: 21.195.755-0001/69 
Endereço: Campus Universitário da UFJF - Bairro Martelos - Juiz de Fora - MG–36036-
900. 
RESPONSÁVEL PELA CONTRATANTE: Prof. ---------------- – Reitor da UFJF, portador 
da Carteira de Identidade nº. --------------- e do CPF nº. ----------. 
 
CONTRATADA: ----------------------. 
CNPJ: ----------------.  
ENDEREÇO: --------------------. Telefone: --------. E-mail: -----------.   
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA: -------------, portador Carteira de Identidade nº. -
--------------- e do CPF nº. --------- .    
 
VALOR GLOBAL DO CONTRATO : R$ 86.619.932,28 
PROCESSO Nº. 23071.013646/2013-00  – Pregão Eletrônico 0185/2013 
Vigência: ------------- a --------------.  
 
Aos ------ dias do mês de ---------- de dois mil e sete, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA, através do Gabinete do Reitor, com endereço no Campus Universitário da 
UFJF, bairro /Martelos – CEP. 36036-900 – Juiz de Fora - MG, neste ato designada 
simplesmente CONTRATANTE e representada por seu Magnífico Reitor acima 
qualificado e a CONTRATADA acima referenciada, resolvem celebrar o presente Contrato, 
resultante do PREGÃO ELETRÔNICO 0185/2013 mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DO AMPARO LEGAL 
 
O presente contrato fundamenta-se nos seguintes instrumentos legais:  Lei 10.520, de 17 de 
julho de 2002;  Lei 8.666, de 21.06.1993; Decreto 5.450/05,  Decreto 3.555, de 08 de 
agosto de 2000;   Decreto 4.978, de 03 de fevereiro de 2004, alterado pelo Decreto 5.010, 
de 10 de março de 2004, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990;  Lei  8.745, de 09 de 
dezembro de 1993; Lei 9.656, de 03 de junho de 1998; MP 2.177-44, de 24 de agosto de 
2001, Portaria Normativa SRH/MP n.05, de 11 de outubro de 2010 e demais normas 
aplicáveis ao objeto do presente contrato e nas condições abaixo: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
 
2.1 O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS ATIVOS, INAT IVOS, SEUS 
DEPENDENTES E PENSIONISTAS VINCULADOS À UNIVERSIDAD E 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA E AGREGADOS, NA MODALIDADE COLETIVA 
EMPRESARIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES RELACIONADAS N ESTE 
INSTRUMENTO, POR PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES; 

 
2.2 A contratada deverá ofertas os planos abaixo especificados conforme descrito nos itens 

seguintes:  
 
Plano 1: A modalidade – Coletivo empresarial, Abrangência Regional, padrão privativo, 
com co-participação, sem franquia; 
 
Plano 2: A modalidade - Coletivo empresarial, Abrangência Nacional, padrão privativo, 
com co-participação, sem franquia;  
 
Plano 3: A  modalidade – Coletivo empresarial, Abrangência Regional, padrão privativo, 
sem co-participação, sem franquia; 
 
Plano 4: A modalidade - Coletivo empresarial, Abrangência Nacional, padrão privativo, 
sem co-participação, sem franquia; 
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Plano 5: A modalidade – Coletivo empresarial, Abrangência Regional, padrão enfermaria, 
com co-participação, sem franquia; 

 
Plano 6: A modalidade - Coletivo empresarial, Abrangência Nacional, padrão enfermaria, 
com co-participação, sem franquia; 
 
2.2.1 Os planos definidos serão oferecidos nas seguintes faixas etárias: 
 

• 0 a 18 anos 

• 19 a 23 anos 
• 24 a 28 anos 

• 29 a 33 anos 

• 34 a 38 anos 

• 39 a 43 anos 
• 44 a 48 anos 
• 49 a 53 anos 

• 54 a 58 anos 
• 59 ou + anos 

 
2.2.2 Entende-se por Abrangência Regional qualquer formatação de área que inclua as 
cidades de Juiz de Fora e, pelo menos, algum outro município limítrofe à Juiz de Fora, para 
prestação de atendimento em todos os níveis de atenção (eletivo e de urgência e 
emergência) 
 
2.3 Todas as modalidades de planos acima deverão, obrigatoriamente, ser 
ofertadas no momento da adesão para os servidores da UFJF lotados em Juiz de Fora.  

 
2.4 Para os servidores da UFJF lotados em Governador Valadares, deverão ser 
ofertados, no momento da adesão, os plano com abrangência nacional. 

 
2.5 Para os servidores que vierem a exercer atividades em outros campi 
eventualmente criados pela UFJF fora do município de Juiz de Fora, deverão ser 
ofertados os planos com abrangência nacional no prazo de até 30 (trinta) dias da 
comunicação. 
 
2.6  Os serviços de assistência à saúde também deverão garantir serviços e 
coberturas adicionais como: orientação médica por telefone, transporte aeromédico de 
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urgência e emergência e seguro remissão, todos conforme regras estabelecidas pela 
contratada. 
 
2.7 - A prestação de serviços de assistência a saúde suplementar, objeto desta licitação, 
deverá atender as referências mínimas previstas no Termo de Referência Básico de Plano 
de Assistência à Saúde Suplementar do Pessoal Civil da Administração Federal, publicado 
como anexo da Portaria Normativa SRH/MP nº 05, de 11 de outubro de 2010,  Lei 9.656, 
de 03 de junho de 1998 e regulamentação; MP 2.177-44, de 24 de agosto de 2001 e demais 
normas aplicáveis ao objeto do presente contrato. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
 3.1 – Estar regularmente habilitada para a prestação do serviço, mediante autorização 
de funcionamento expedido pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar do 
Ministério da Saúde, nos termos do art. 19 da Lei nº. 9656/98 e Medida Provisória nº. 
2177-44/2001. Os planos oferecidos deverão estar devidamente registrados na ANS. 
 3.2 – Apresentar à contratante uma relação atualizada da rede credenciada, 
referenciada e/ou serviços próprios, tais com médicos e outros profissionais da saúde, 
clínicas, laboratórios, hospitais/maternidades, bem como a descrição pormenorizada dos 
serviços disponibilizados aos beneficiários.  Esta relação deverá ser atualizada 
periodicamente pela contratada. A contratada deverá comprovar os credenciamentos 
relacionados, quando solicitado.  

3.3 – Ter capacidade de atendimento em razão dos serviços a serem prestados, 
considerando a proporção da rede credenciada e/ou referenciada pelo total estimado de 
beneficiários, e as especialidades, considerando a abrangência regional e/ou nacional. 

3.4 – Disponibilizar à contratante e usuários, mantendo-a sempre atualizada, relação 
dos procedimentos/eventos que estão isentos de co-participação. 
 3.5 - Disponibilizar à contratante e usuários, mantendo-a sempre atualizada, relação 
dos procedimentos/eventos com co-participação, indicando valores unitários em moeda 
corrente nacional. 

3.6 - Disponibilizar à contratante e usuários, mantendo-a sempre atualizada, relação 
dos procedimentos/eventos que precisarão de autorização prévia para sua realização. 

3.7 - Descrição das ações de controle, para controle da demanda, tais como “porta de 
entrada”, se houver. 
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3.8 - Estar apta a prestar o serviço constante deste contrato e todos aqueles que 
ofereceu em sua proposta no prazo máximo de 20 (vinte) dias a partir da assinatura do 
contrato, independente do número de adesões.   

3.9 – Prestar o serviço conforme as normas técnicas aplicáveis e de acordo com as 
orientações da contratante.  

3.10 – Guardar sigilo absoluto sobre as informações colocadas à sua disposição em 
razão dos serviços executados. 

3.11 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços. 

3.12 - Comunicar por escrito qualquer anormalidade relacionada com o serviço 
contratado, prestando à contratante os esclarecimentos julgados necessários. 

3.13 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o serviço objeto deste contrato. 
3.14 - Assegurar aos beneficiários da contratante os serviços, de acordo com as 

condições correspondentes a cada plano, conforme estabelecido em contrato e na proposta 
apresentada. 

3.15 – Assegurar aos beneficiários a utilização dos serviços a serem prestados, a 
partir da data de sua inscrição ou adesão ao plano.  

3.16 - Fornecer aos beneficiários da contratante, no máximo em 15 (quinze) dias após 
a inscrição ou adesão ao plano, carteiras de identificação, constando o tipo de plano a que 
pertencem, cuja apresentação, acompanhada de documento de identidade e, quando 
necessária, a autorização prévia, assegure aos beneficiários o direito à utilização dos 
benefícios, nos termos do presente contrato e da legislação vigente. 
 3.17 - Fornecer guia médico aos beneficiários titulares que vierem a solicitá-lo, 
constando nome, telefone e endereço dos médicos, hospitais, clínicas, casas de saúde, 
centros médicos, laboratórios, institutos e outras entidades da área de saúde e serviços 
auxiliares, restando assegurada a publicidade das mesmas informações na rede mundial de 
computadores na forma da legislação aplicável. 
         3.18 - O referido guia deverá ser atualizado, no mínimo, a cada ano, mudança de 
edição ou na ocorrência de mudanças na rede do plano de saúde.  
 3.19 - A contratada deverá indicar preposto residente em Juiz de Fora - MG, com 
endereço e telefone, no momento da assinatura do contrato, e instruí-lo quanto à 
necessidade de acatar as orientações da fiscalização do contrato. Entre outras tarefas, 
reunir-se, sempre que solicitado, com a área responsável pela gestão do contrato. A medida 
tem por escopo a avaliação do bom andamento dos serviços prestados, podendo a critério 
da contratante, lavrar-se ata com indicações de providências a serem tomadas, para as 
devidas correções.  
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3.20 – Cumprir o cronograma pactuado com a contratante imediatamente após a 
assinatura do contrato. Ficará estipulado neste cronograma, que será anexado ao presente 
contrato, o prazo de início da cobertura assistencial, que servirá também para contagem dos 
períodos de carência.  

3.21 – Verter esforços para credenciar novos serviços auxiliares sugeridos pela 
contratante e beneficiários, sempre com o objetivo de melhoria da qualidade de 
atendimento.    
 3.22 – Durante a vigência do contrato, deverá manter a boa qualidade da prestação de 
serviços, objeto desta licitação, assim como o número mínimo quantitativo da rede 
credenciada, referenciada e/ou serviços próprios, tais como médicos, outros profissionais da 
saúde, clínicas, laboratórios, hospitais/maternidade, dentre outros, apresentados durante o 
processo licitatório. 
 3.23 - Fornecer mensalmente ao fiscal da contratante relatório informatizado, 
preferencialmente na forma de arquivos de dados em meio magnético, contendo dados 
relativos aos quantitativos e perfil da utilização dos beneficiários, bem como, com 
periodicidade trimestral, informações em arquivo de dados da rede credenciada do Plano de 
Saúde contratado, sem prejuízo do fornecimento de dados e documentos relativos ao custo 
do contrato necessários ao acompanhamento. 
 3.24 - Disponibilizar atendimento telefônico 24 (vinte e quatro) horas para os 
usuários e a contratante. 
        3.25 - Toda negativa de cobertura por parte da contratada deverá respeitar a 
regulamentação própria editada pela ANS. 
 3.26 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação (Pregão Eletrônico nº. 0185/2013). 
 3.27 - Não exigir qualquer forma de carência ou Cobertura Parcial Temporária - CPT 
se a inscrição do beneficiário ocorrer dentro de 60 (sessenta) dias da data de início de um 
novo convênio ou contrato, inclusive por motivo de migração de carteira. 
 3.28 – Oferecer e disponibilizar atendimento de urgência e emergência em todo 
território nacional, independentemente da área de abrangência do órgão ou entidade ao qual 
estiver vinculado o titular do benefício. 
 3.29 – Manter sistema informatizado de controle de arrecadação e de gastos; 
 3.30 - Estabelecer cooperação técnica entre os profissionais prestadores de serviço, 
devidamente credenciados e os profissionais da UFJF, para desenvolvimento de pesquisas e 
programas assistenciais, que possibilitem a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários, 
dependentes e ou agregados; 
 3.31 – Disponibilizar, ao titular do benefício, outra forma de cobrança para a 
contribuição mensal e participação nos custos dos serviços utilizados, além da consignação 
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em folha, sem alteração de valores e nas mesmas condições definidas nas cláusulas 
contratuais deste certame; 
 3.32 – Orientar o beneficiário da operadora de plano de assistência à saúde, candidato 
a transplante de órgãos provenientes de doador cadáver, conforme legislação específica, 
como se inscrever em uma das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 
- CNCDOs e informá-lo dos seus direitos e deveres. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
4.1 - Encaminhar à empresa contratada as solicitações de inscrição ou adesão e 

exclusão dos servidores ativos, aposentados, pensionistas e agregados. É facultado à 
contratante a solicitação de comprovação de existência dos dependentes dos titulares do 
benefício. 

4.2 - Informar periodicamente à contratada, por escrito, qualquer inclusão ou exclusão 
de beneficiário. 

4.3 - Comunicar à contratada, por escrito, os casos em que o beneficiário, por 
qualquer motivo perder o direito de atendimento nas condições exigidas na forma deste 
instrumento contratual. 

4.4 – Descontar e repassar mensalmente, através de consignação em folha, a 
contribuição mensal devida de cada beneficiário titular e de seus dependentes (agregados 
ou não), quando por ele autorizado. 

4.6 - Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos. 
4.6 - Fiscalizar os serviços da contratada, visando o fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, tomando as medidas necessárias para tal finalidade.  
4.7 - Fiscalizar o serviço prestado conforme estabelecido no Art. 67 da Lei 8666/93.  
4.7.1 - A fiscalização será feita pela Comissão Gestora e Fiscalizadora para o Plano 

de Saúde, que será composta obrigatoriamente por pelo menos um membro da Pró-Reitoria 
de Recursos Humanos da UFJF, que analisará e atestará a nota fiscal ou documento hábil 
conforme legislação municipal vigente e os demais documentos apresentados pela 
contratada. 

4.8 - Solicitar à contratada, tempestivamente, todas as providências necessárias ao 
bom andamento dos serviços. 

4.9- Assegurar-se de que os meios disponibilizados pela contratada são suficientes 
para o bom desempenho dos serviços. 

4.10 - Documentar as ocorrências havidas em registro próprio, firmado juntamente 
com o representante da contratada. 
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4.11 – Elaborar indicadores de utilização e desempenho, dando ampla publicidade 
dos mesmos para todos os servidores da UFJF, através do site da UFJF ou por outro meio. 

4.12 – Estabelecer cooperação técnica entre os profissionais prestadores de serviço, 
devidamente credenciados e os profissionais da UFJF, para desenvolvimento de pesquisas e 
programas assistenciais, que possibilitem a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários, 
dependentes, pensionistas e agregados. 

4.13 - Documentar as ocorrências havidas em registro próprio, firmado juntamente 
com o representante da contratada. 

4.14 – Atualizar e enviar mensalmente para a contratada por meio eletrônico, 
conforme layout padrão estabelecido pela mesma, o total de beneficiários com seus 
dependentes, suas respectivas faixas etárias e de renda, combinados com os valores da 
tabela do anexo VI. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO  

 
5.1 – DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO POR FAIXA ETÁRIA VÁLIDO PARA 
SERVIDORES, ATIVOS E INATIVOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS:  

 
FAIXA ETÁRIA DE 0 A 18 ANOS 

Plano PARTICIPAÇÃO DA 
UNIAO – tabela 

constante da Portaria 
nº. 625, de 21/12/2012 

– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              72,56  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              91,98  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

             91,38  

 

Plano 4   Sem 
co-participação            116,55  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              58,89  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              73,88  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
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FAIXA ETÁRIA DE 19 A 23 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           79,82  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         101,17  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

        100,52  

 

Plano 4   Sem 
co-participação         128,21  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           64,78  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           81,26  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

FAIXA ETÁRIA DE 24 A 28 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           91,79  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         116,35  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

        115,61  

 

Plano 4   Sem 
co-participação         147,43  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           74,50  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           93,45  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
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FAIXA ETÁRIA DE 29 A 33 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         105,56  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         133,81  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

        132,94  

 

Plano 4   Sem 
co-participação         169,55  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           85,68  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         107,47  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

FAIXA ETÁRIA DE 34 A 38 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         121,39  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         153,88  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

        152,88  

 

Plano 4   Sem 
co-participação         194,98  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM           98,53  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         123,59  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
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FAIXA ETÁRIA DE 39 A 43 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         145,67  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         184,65  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

        183,46  

 

Plano 4   Sem 
co-participação         233,98  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         118,23  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM         148,32  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

FAIXA ETÁRIA DE 44 A 48 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            177,71  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            225,27  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

           223,82  

 

Plano 4   Sem 
co-participação            285,46  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            144,24  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            180,94  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
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FAIXA ETÁRIA DE 49 A 53 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            222,15  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            281,59  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

           279,77  

 

Plano 4   Sem 
co-participação            356,82  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            180,31  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            226,18  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
 

FAIXA ETÁRIA DE 54 A 58 ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            288,79  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            366,07  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

           363,71  

 

Plano 4   Sem 
co-participação            463,87  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            234,40  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM            294,03  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 
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FAIXA ETÁRIA DE 59 OU + ANOS 
Plano PARTICIPAÇÃO DA 

UNIAO – tabela 
constante da Portaria 

nº. 625, de 21/12/2012 
– MPOG – R$ 

COMPLEMENTAÇÃO 
MENSAL PELO TITULAR 

– R$ 

Co-participação Custo total por 
usuário excluída 

a co-
participação 

(valor de 
referência) – R$ 

VALOR 
VENCEDOR DO 

CERTAME 
LICITATÓRIO – 

R$ 

Plano 1   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              434,63  

 

Plano 2   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              550,93  

 

Plano 3   Sem 
co-participação 

             547,38  

 

Plano 4   Sem 
co-participação              698,11  

 

Plano 5   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              352,77  

 

Plano 6   Limitada a 30% 
da tabela da 

CBHPM              442,52  

 

CBHPM- Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos Vigente no dia XXXXX 

 
 

5.2 – DO CUSTEIO DA CONTRAPARTIDA DA UFJF: Definido pela Portaria nº. 
625, de 21 de dezembro de 2012, do MPOG. 

5.2.3 – O CNPJ das Notas Fiscais ou documento hábil conforme legislação municipal 
vigente deverá ser o mesmo que a contratada apresentou na fase de habilitação do Pregão 
Eletrônico nº. XX/2013 
 5.2.4 – A contratada deverá anexar à nota fiscal ou documento hábil conforme 
legislação municipal vigente uma planilha contendo os quantitativos de beneficiários 
inscritos, do mês de competência do pagamento.  

5.2.5 - Em cumprimento à Instrução Normativa SRF nº. 480 de 29/12/2004, alterada 
pela Instrução Normativa SRF 539 de 25/04/2005, a UFJF fará as retenções referentes a 
impostos e contribuições federais sobre os pagamentos que efetuar a pessoa jurídica que 
não for optante pelo SIMPLES. A cada pagamento o setor financeiro da contratada efetuará 
consulta on line pela internet na página da Secretaria da Receita Federal 
(www.receita.fazenda.gov.br - Simples Nacional > Consulta Optante). O resultado dessa 
consulta será impresso e anexado ao processo de pagamento e, servirá de base para 
aplicação da Instrução Normativa supracitada. Se, em razão de sua natureza jurídica, a 
contratada for isenta da obrigação de recolher quaisquer dessas contribuições, ou ainda, se 
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as recolhe por via judicial, deverá fazer prova de tais situações a cada faturamento, através 
de documentação comprobatória. 

5.2.6 - A contratante procederá às retenções legais referentes ao ISSQN – Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza, de acordo com Lei Complementar nº. 116, de 
31/07/2003, se for devido. 

 
5.3 – DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PELO TITULAR DO BENEFÍ CIO: 
5.3.1 - A parte não custeada pela contratante será paga pelo titular, através de 

consignação em folha de pagamento de pessoal. 
5.3.1.1 Poderá ser, excepcionalmente, adotado outro instrumento de cobrança para os 

casos em que o desconto em folha, comprovadamente, não puder se realizar.  
5.3.1.2 Quando na forma de consignação em Folha de Pessoal o valor será repassado 

à contratada, juntamente com a liberação da Folha de Pagamento do Servidor.  
5.3.2 – Para a viabilização da consignação em Folha de Pessoal a contratada, deverá 

se cadastrar como consignatária em conformidade com o artigo 10 do Decreto 6386 de 
29/02/2008. 

5.3.3 – A contratada encaminhará até o dia o 5º dia útil de cada mês subseqüente ao 
Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, “Arquivo Consignação e 
Movimentação Financeira”. Em caso de dúvidas contactar a Coordenação de 
Administração de Pessoal da PRORH/UFJF. 

5.3.3.1 – A Consignação em Folha de Pagamento não implica em co-responsabilidade 
da contratante, cuja folha de pagamento será processada pelo SIAPE, por dívidas ou 
compromissos de natureza pecuniária, assumidos pelo consignado junto ao consignatário, 
conforme artigo 15 do Decreto 6.386, de 29/02/2008. 

5.3.4 – Qualquer outra forma de cobrança referente à Contribuição Mensal e 
participação nos serviços prestados não implica em co-responsabilidade da contratante, por 
dívidas ou compromissos de natureza pecuniária, assumidos pelo titular do benefício junto 
à contratada. 

5.3.5 -  A exclusão do servidor implicará na exclusão de todos os seus dependentes. 
5.3.6 - As exclusões de plano de assistência à saúde suplementar ocorrerão nas 

seguintes situações: 
5.3.6.1 - Suspensão de remuneração ou proventos, mesmo que temporariamente; 
5.3.6.2 - Exoneração ou dispensa do cargo ou emprego; 
5.3.6.3 - Redistribuição do cargo a outro órgão ou entidade não coberto pelo 

respectivo plano; 
5.3.6.4 - Licença sem remuneração; 
5.3.6.5 - Decisão administrativa ou judicial;  
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5.3.6.6 - Fraude ou inadimplência inadimplente com quaisquer obrigações perante a 
contratada, a partir do 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso, consecutivos ou não, 
durante o ano civil, desde que enviada notificação prévia no 35º (trigésimo quinto) dia de 
atraso; e 

5.3.6.7 - Outras situações previstas em Lei. 
5.3.7 - O cancelamento da inscrição do beneficiário por inadimplência ficará 

condicionado ao envio de notificação prévia a partir do 35º (trigésimo quinto) dia de atraso 
consecutivo, devendo ser garantido ao beneficiário à oportunidade para purgar a mora em 
até 10 (dez) dias da data de recebimento da comunicação. 

5.3.8 – Os débitos anteriores continuam de responsabilidade do beneficiário titular, 
não o eximindo da quitação do pagamento. 

 
5.4 – DA CO-PARTICIPAÇÃO  
5.4.1 Além da contribuição mensal devida pelo titular do benefício, poderá ser 

cobrada participação no custo dos serviços utilizados limitada a 30% (vinte por cento) dos 
valores estipulados na Tabela CBHPM - Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos, nas consultas, exames e demais procedimentos ambulatoriais, 
mediante desconto em folha de pagamento ou outro instrumento de cobrança, em 
percentuais e valores definidos em cláusulas dos convênios, contratos, regulamentos ou 
estatutos do serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade, respeitado o limite 
máximo de R$120,00 (cento e vinte reais) por procedimento. 
 

5.4.2 A coparticipação devida será cobrada mediante desconto em folha de 
pagamento ou outro instrumento de cobrança para os casos em que o desconto 
comprovadamente não puder ser realizado, em percentuais e valores definidos em cláusulas 
dos convênios, contratos, regulamentos ou estatutos do serviço prestado diretamente pelo 
órgão ou entidade. 

 
5.4.2.1 – A coparticipação de que trata este artigo será efetivada de forma parcelada, 

em valores mensais não superiores a 10% (dez por cento) da remuneração, provento ou 
pensão, admitida a adoção de critérios que contemplem faixas de renda.  

 
5.4.2.2 - A parte da co-participação será paga pelo titular, através de consignação em 

Folha de Pagamento de Pessoal ou outro instrumento de cobrança para os casos em que o 
desconto comprovadamente não puder ser realizado. 
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5.4.2.3 Quando na forma de consignação em Folha de Pessoal este será repassado à 
contratada, juntamente com a liberação da Folha de Pagamento do Servidor. 

 
5.4.3 – Para a viabilização da consignação em Folha de Pessoal a contratada deverá se 

cadastrar como consignatária em conformidade com o artigo 10 do Decreto 6386 de 
29/02/2008. 

 
5.4.4 – A contratada encaminhará até o dia o 5º dia útil de cada mês subseqüente ao 

Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, “Arquivo Consignação e 
Movimentação Financeira”. Em caso de dúvidas contactar a Coordenação de 
Administração de Pessoal da PRORH/UFJF. 

 
5.4.4.1 – A Consignação em Folha de Pagamento não implica em co-responsabilidade 

da contratada, cuja folha de pagamento será processada pelo SIAPE, por dívidas ou 
compromissos de natureza pecuniária, assumidos pelo consignado junto ao consignatário, 
conforme artigo 15 do Decreto 6.386, de 29/02/2008. 

 
5.4.5 – a contratante não se responsabiliza sobre qualquer outra forma de cobrança 

referente à Contribuição Mensal do Titular do Benefício. 
 
5.5 – DOS AGREGADOS: 

 
5.5.1 Será permitida a adesão de agregados, no mesmo plano dos titulares a que 

estejam vinculados, limitado ao terceiro grau de parentesco consangüíneo e ao segundo 
grau de parentesco por afinidade, com o servidor ativo ou inativo, desde que o respectivo 
titular assuma integralmente o respectivo custeio estruturado pelo sistema de faixas etárias. 

 
5.5.1.1 - Agregados são todas as pessoas com relação de parentesco até o 3º grau de 

parentesco consanguíneo e ao segundo grau de parentesco por afinidade, com o 
beneficiário titular: 

- filhos(as) e enteados(as) do titular com idade acima de 30 anos; 
- cônjuge ou companheiro dos filhos(as) e enteado(as) do titular; 
- netos(as) do titular; 
- enteado(as) do filho do titular; 
- filhos(as) do enteado(a) do titular; 
- Irmãos(ãs) do titular; 
- Cunhados(as) do titular; 
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- Sobrinhos(as) do titular; 
- Mãe ou madrasta do titular; 
- Pai ou padrasto do titular; 
- Sogro ou sogra do titular; 
- Tios(as) do titular; 
- Bisnetos(as) do titular; 
- Menor curatelado, tutelado ou sob guarda do titular. 

 
5.5.2 – Em caso de inclusão de beneficiário agregado, o pagamento para tal será, 

integralmente, de responsabilidade do Titular do Benefício requerente da inclusão, estando 
a contratante eximida de qualquer responsabilidade sobre essa operação. 

 
5.6 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PAGAMENTO: 
5.6.1 - O valor do pagamento da contrapartida devido à contratada poderá ser retido 

em razão do não atendimento das exigências previstas neste termo, não podendo, 
entretanto, interromper a prestação de serviços aos beneficiários. 

5.6.2 - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 
Fiscal/Fatura ou documento hábil conforme legislação municipal vigente, serão os mesmos 
restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a contratante por 
quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

5.6.3 - Caso o faturamento tenha por base serviços que porventura deixaram de ser 
cobrados à época devida, os valores a serem faturados serão os vigentes à época em que a 
cobrança deveria ter sido realizada. 

5.6.4 - Deverão ser refaturados, com os valores vigentes à época do primeiro 
faturamento, os valores dos serviços que tenham sido glosados em virtude do 
encaminhamento do documento de cobrança sem a observância das formalidades previstas 
neste Capítulo. 

5.6.5 - A contratante poderá, ainda, sustar o pagamento de qualquer nota 
fiscal/fatura, ou documento hábil conforme legislação municipal vigente no todo ou em 
parte, nos seguintes casos: 

5.6.5.1 - Serviços executados fora dos padrões éticos e da qualidade atribuíveis à 
espécie, com a conseqüente denúncia a Agência Nacional de Saúde. 

5.6.5.2 - Existência de qualquer débito com a contratante. 
5.6.6 - Serão deduzidas de pleno direito, do valor da nota fiscal/fatura ou documento 

hábil conforme legislação municipal vigente apresentada para pagamento os valores 
devidos à contratante pela contratada. 
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5.6.7 – Antes de cada pagamento a contratante verificará a regularidade das condições 
de habilitação, em conformidade ao item 8.8 da Instrução Normativa MARE-GM Nº. 5, de 
21/07/1995. 

5.6.8 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a contratada não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre o final do prazo de pagamento e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, mediante a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, onde: 
EM = encargos moratórios. 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 
VP = valor da parcela a ser paga. 
I = índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = TX/365 
Tx = percentual da taxa anual = 6% 
 

 
CLÁUSULA SEXTA: DO REEMBOLSO 
 

6.1 - Será assegurado o reembolso dos valores decorrentes de atendimentos prestados 
em território nacional, ao beneficiário, com assistência à saúde, quando não for possível a 
utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pela operadora, de acordo com 
o contido nas tabelas praticadas pelo plano, sempre que: 

6.1.1 - O serviço for realizado em localidade, pertencente à área de abrangência 
geográfica do plano, onde não houver profissional da rede de serviço habilitado para prestar 
o atendimento. 

6.1.2 - O reembolso dos procedimentos realizados fora de área de abrangência do 
plano poderá ser efetuado desde que estabelecido em contrato, convênio ou 
estatuto/regimento do serviço diretamente prestado pelo órgão ou entidade do SIPEC, 
mediante acordo entre a contratada e o beneficiário responsável. 

6.1.3 - Se configurar urgência/emergência devidamente justificada em relatório 
pelo profissional que executou o procedimento. 

6.1.4 - Houver paralisação do atendimento pela rede de serviços ou interrupção do 
atendimento em determinadas especialidades. 

6.2 -  O pagamento do reembolso será efetuado de acordo com os valores da Tabela 
de Referência da operadora, vigente à data do evento, no prazo máximo de trinta dias 
contados da apresentação dos documentos em via original abaixo elencados, que 
posteriormente serão devolvidos em caso de reembolso parcial: 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS  
 

 81 

6.2.1 - Conta discriminativa das despesas, incluindo relação com materiais, 
medicamentos e exames efetuados, com preços por unidade, juntamente com as faturas ou 
notas fiscais do hospital e de fornecedores de órteses, próteses e materiais especiais;  

6.2.2 - Recibos de pagamento dos honorários médicos , informando os dados 
cadastrais do prestador de serviços pessoa física, como: endereço completo, CPF, RG, 
número de inscrição no INSS ou PIS; 

6.2.3 - Relatório do profissional responsável, justificando o tratamento e o tempo 
de permanência do beneficiário no hospital; e 

6.2.4 - Laudo anatomopatológico da lesão, quando for o caso. 
6.2.5 - Para fins de reembolso, o servidor, ativo ou inativo, e o pensionista deverá 

apresentar a documentação adequada no prazo máximo de 6 (seis) meses, contados da data 
do evento, sob pena de perder o direito ao reembolso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
7.1  A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem ao presente contrato, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o § 1º art. 65 da Lei nº. 8.666/93, 
mediante termo aditivo ao presente contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO REAJUSTE 
 
8.1 Os valores das contribuições mensais e coparticipações em valor, bem como o 
limitador de R$ 120,00, serão reajustados anualmente, pela variação positiva do 
IGPM - FGV (Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas) 
acumulado nos últimos 12 (doze) meses, ou, na falta deste, por outro índice que reflita 
a perda do poder aquisitivo da moeda no período.  
 
8.2 Além do reajuste financeiro estipulado no item 8.1, os valores das mensalidades 
também serão reajustados anualmente, pelo Reajuste Técnico apurado conforme 
fórmula abaixo: 
 

 
 
Onde:  
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S = Corresponde a sinistralidade do período (mínimo de 12 meses), obtida pela divisão dos 
eventos, menos coparticipação, sobre as contraprestações do período. 
 
Sm = Corresponde à meta de sinistralidade de 70% (setenta por cento).  
 
8.2.1 Consideram-se eventos todos os procedimentos relacionados à assistência à saúde de 
beneficiários, levando-se em consideração, especialmente, os custos de utilização dos 
serviços médico-hospitalares, custos com a incorporação de tecnologias, evolução, dentre 
outros relacionados à assistência à saúde dos beneficiários e todos os demais eventos que 
objetivam a manutenção da viabilidade econômica da garantia de coberturas assistenciais à 
saúde disponibilizada a cada beneficiário. 
8.2.2 Caso o resultado da aferição do Reajuste Técnico Mínimo seja negativo, o contrato 
será reajustado somente pelo índice financeiro previsto no item 8.1 deste instrumento. 
8.3 - Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão devidos a contar da data da 
solicitação da contratada. 
8.4 – O reajuste previsto será oficializado mediante termo aditivo ao contrato, nos termos 
da cláusula sétima, da Minuta de contrato. 
8.5 – O valor da contrapartida, a ser despendido pela UFJF, com assistência à saúde 
suplementar terá por base a dotação específica consignada nos respectivos orçamentos, no 
limite do valor estabelecido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
8.6 Qualquer reajuste aplicado deverá ser comunicado à ANS nos termos e prazos previstos 
na legislação vigente à época. 

 
 

CLÁUSULA NONA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO   
 
9.1 - O valor pactuado poderá ainda ser revisto mediante solicitação da contratada, com 
vistas à manutenção do equilíbrio contratual, na forma do artigo 65, Inciso II, da alínea "d" 
da Lei 8.666/93, e observados os subitens subseqüentes. 
9.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de 
superveniência do fato imprevisível ou se previsível, de conseqüências incalculáveis, bem 
como da demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato. 
   
CLÁUSULA DÉCIMA: DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
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10.1 O edital do Pregão Eletrônico 0185/2013 supra especificado, seus anexos, a proposta 
da contratada e a Portaria Normativa Nº 5, de 11 de outubro de 2010 do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão integram o presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA 
 
11.1 A contratada deverá apresentar à contratante, até o 10º (décimo) dia útil após a 
assinatura do contrato, garantia correspondente a 1,0% (um por cento) do valor global do 
contrato a ser firmado, em conformidade com o art. 56, §2º, da Lei nº. 8.666/93, que deverá 
ser mantida válida e atualizada, tanto nos casos de reajuste e/ou revisão, que importem em 
acréscimo de valores, como nos de prorrogação de prazo do contrato.     
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 
 
12.1 O presente instrumento vigerá pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, compreendendo o 
período de ---------- a ----------, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, pelo prazo 
estabelecido na Lei 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES  

 
13.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
contratante se:  

13.1.1 - Ensejar retardamento na assinatura do contrato. 
13.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
13.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido pela contratada. 
13.1.4 – Apresentar documento ou declaração falsa. 
13.1.5 - Não mantiver a proposta de preços. 
13.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo. 
13.1.7 - Cometer fraude prestação do serviço. e 
13.1.8 - Descumprir prazos. 
 

13.2 - Aplicar-se-á pena de advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio 
de ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada, estabelecendo prazo 
para cumprimento das obrigações descumpridas. 
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13.3 - Aplicar-se-á multa de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor 
do contrato, no descumprimento das obrigações assumidas até o 30º (trigésimo) dia. 

13.4 - Decorrido o lapso de trinta dias, a contratante deverá manifestar-se sobre o interesse 
na continuidade da execução do objeto. 

13.5 - Não havendo mais interesse da contratante na execução do objeto, total ou 
parcialmente, em razão do descumprimento, por parte da CONTRATADA de qualquer das 
condições avençadas, poderá ser aplicada a multa compensatória de 20% (vinte por cento) à 
contratada sobre o valor total pactuado, nos termos do inciso II do artigo 87 da Lei 
8.666/93. 

13.6 - O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a 
que esteja sujeita a contratada, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93 e nas 
disposições da Lei 10.520/02. 

13.7 - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou cobrado 
judicialmente. 

13.8 - As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser relevadas ou atenuadas pela 
autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

13.9 - As penalidade serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão 
de licitar, a contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas no contrato e das demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO  

14.1 - Caberá rescisão contratual, na ocorrência de quaisquer dos motivos relacionados no 
Art. 78 da Lei n° 8.666/93. 
14.2 - A rescisão do contrato poderá ser: 
14.2.1- Determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93. 
14.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Contratante. e 
14.2.3 - Judicial, nos termos da legislação. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS  
 

 85 

14.3 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 
regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 
14.3.1 - Pagamento devido pela execução do contrato até a data da rescisão. e  
14.3.2 - Pagamento do custo da desmobilização (quando for o caso). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

15.1 As despesas com a execução deste Contrato serão atendidas com recursos consignados 
no Orçamento Geral da União e suplementações a ele incorporadas, se for o caso, conforme 
discriminados a seguir: 

 
Programa de trabalho Natureza da despesa Fonte de recursos Nota de empenho 

inicial 
    

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  E 
QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA 
 
16.1 A Contratada declara, no ato de celebração deste contrato, estar plenamente habilitada 
à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a 
execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão 
Eletrônico 0185/2013 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO 
 
17.1 A contratante providenciará a publicação do presente contrato na forma de extrato no 
Diário Oficial da União, conforme lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 
  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO E DA ACEITAÇÃO  
 
18.1 O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o da Justiça Federal - 
Subseção Judiciária de Juiz de Fora - MG. 
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E assim, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento, em 
04 (quatro) vias, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão 
assinadas pelos representantes das partes contratantes. 
 
 

---------------------------------------------------------- 
CONTRATANTE 

 
 

-------------------------------------------------------- 
CONTRATADA 

 
 
Testemunhas:  
-----------------------------------------               --------------------------------------------- 
 Nome:                                                         Nome: 
 CPF:                                                            CPF: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS  
 

 87 

ANEXO I – À MINUTA DE CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO 
ELETRÔNICO 0185/2013 

I - Planilha de Especificação  
LOTE 01 = Itens 01 a 60 

Item Plano QTDE UNID 
01 FAIXA 1: Plano 1 36 MÊS 
02 FAIXA 1: Plano 2 36 MÊS 
03 FAIXA 1: Plano 3 36 MÊS 
04 FAIXA 1: Plano 4 36 MÊS 
05 FAIXA 1: Plano 5 36 MÊS 
06 FAIXA 1: Plano 6 36 MÊS 
07 FAIXA 2: Plano 1 36 MÊS 
08 FAIXA 2: Plano 2 36 MÊS 
09 FAIXA 2: Plano 3 36 MÊS 
10 FAIXA 2: Plano 4 36 MÊS 
11 FAIXA 2: Plano 5 36 MÊS 
12 FAIXA 2: Plano 6 36 MÊS 
13 FAIXA 3: Plano 1 36 MÊS 
14 FAIXA 3: Plano 2 36 MÊS 
15 FAIXA 3: Plano 3 36 MÊS 
16 FAIXA 3: Plano 4 36 MÊS 
17 FAIXA 3: Plano 5 36 MÊS 
18 FAIXA 3: Plano 6 36 MÊS 
19 FAIXA 4: Plano 1 36 MÊS 
20 FAIXA 4: Plano 2 36 MÊS 
21 FAIXA 4: Plano 3 36 MÊS 
22 FAIXA 4: Plano 4 36 MÊS 
23 FAIXA 4: Plano 5 36 MÊS 
24 FAIXA 4: Plano 6 36 MÊS 
25 FAIXA 5: Plano 1 36 MÊS 
26 FAIXA 5: Plano 2 36 MÊS 
27 FAIXA 5: Plano 3 36 MÊS 
28 FAIXA 5: Plano 4 36 MÊS 
29 FAIXA 5: Plano 5 36 MÊS 
30 FAIXA 5: Plano 6 36 MÊS 
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31 FAIXA 6: Plano 1 36 MÊS 
32 FAIXA 6: Plano 2 36 MÊS 
33 FAIXA 6: Plano 3 36 MÊS 
34 FAIXA 6: Plano 4 36 MÊS 
35 FAIXA 6: Plano 5 36 MÊS 
36 FAIXA 6: Plano 6 36 MÊS 
37 FAIXA 7: Plano 1 36 MÊS 
38 FAIXA 7: Plano 2 36 MÊS 
39 FAIXA 7: Plano 3 36 MÊS 
40 FAIXA 7: Plano 4 36 MÊS 
41 FAIXA 7: Plano 5 36 MÊS 
42 FAIXA 7: Plano 6 36 MÊS 
43 FAIXA 8: Plano 1 36 MÊS 
44 FAIXA 8: Plano 2 36 MÊS 
45 FAIXA 8: Plano 3 36 MÊS 
46 FAIXA 8: Plano 4 36 MÊS 
47 FAIXA 8: Plano 5 36 MÊS 
48 FAIXA 8: Plano 6 36 MÊS 
49 FAIXA 9: Plano 1 36 MÊS 
50 FAIXA 9: Plano 2 36 MÊS 
51 FAIXA 9: Plano 3 36 MÊS 
52 FAIXA 9: Plano 4 36 MÊS 
53 FAIXA 9: Plano 5 36 MÊS 
54 FAIXA 9: Plano 6 36 MÊS 
55 FAIXA 10: Plano 1 36 MÊS 
56 FAIXA 10: Plano 2 36 MÊS 
57 FAIXA 10: Plano 3 36 MÊS 
58 FAIXA 10: Plano 4 36 MÊS 
59 FAIXA 10: Plano 5 36 MÊS 
60 FAIXA 10: Plano 6 36 MÊS 

 
 
Plano 1: A modalidade – Coletivo empresarial, Abrangência Regional, padrão privativo, 
com co-participação, sem franquia; 
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Plano 2: A modalidade - Coletivo empresarial, Abrangência Nacional, padrão privativo, 
com co-participação, sem franquia;  
 
Plano 3: A  modalidade – Coletivo empresarial, Abrangência Regional, padrão privativo, 
sem co-participação, sem franquia; 
 
Plano 4: A modalidade - Coletivo empresarial, Abrangência Nacional, padrão privativo, 
sem co-participação, sem franquia; 
 
Plano 5: A modalidade – Coletivo empresarial, Abrangência Regional, padrão enfermaria, 
com co-participação, sem franquia; 
 
Plano 6: A modalidade - Coletivo empresarial, Abrangência Nacional, padrão enfermaria, 
com co-participação, sem franquia; 
 
Os planos definidos nos itens acima serão oferecidos nas seguintes faixas etárias: 

• 0 a 18 anos (faixa 1) 

• 19 a 23 anos (faixa 2) 

• 24 a 28 anos (faixa 3) 

• 29 a 33 anos (faixa 4) 
• 34 a 38 anos (faixa 5) 

• 39 a 43 anos (faixa 6) 
• 44 a 48 anos (faixa 7) 
• 49 a 53 anos (faixa 8) 

• 54 a 58 anos (faixa 9) 

• 59 ou + anos (faixa 10) 
 
Observações: A licitante deverá apresentar, além da documentação para habilitação: 
 
1.Cópia da Autorização de  funcionamento da operadora expedido pela ANS – Agência 
Nacional de Saúde Suplementar do Ministério da Saúde, nos termos do art. 19 da Lei 
nº.9656/98 e Medida Provisória nº2177-44/2001. 
2.No mínimo, três atestados expedidos por órgãos públicos ou privados dos 90(noventa) 
dias anteriores à data de abertura deste pregão, que comprovem o desempenho satisfatório 
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
desta licitação. 
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3.Relação atualizada da rede credenciada, referenciada e/ou serviços próprios, tais como 
médicos e outros profissionais da saúde, clínicas, laboratórios, hospitais/maternidades, bem 
como a descrição pormenorizada dos serviços disponibilizados aos beneficiários; 
4. Comprovação do registro dos produtos previstos neste Edital segundo características 
descritas neste instrumento. 
5. Comprovação da existência de, no mínimo, 03 (três) programas de prevenção e 
promoção à saúde inscritos e/ou aprovados na ANS. 
6. Comprovação de que a empresa licitante obteve nota total igual ou superior a 0,60 na 
Avaliação de Desempenho das Operadoras, realizada através do Índice de Desempenho da 
Saúde Suplementar – IDSS 2012 (ano base 2011), divulgado e calculado a partir de 
indicadores definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; 
7. Comprovação de que o índice de reclamações da Operadora, divulgado pela ANS no 
período de maio/2012 a maio/2013, ficou abaixo da média das operadoras de mesmo porte.  
8. A comprovação das exigências constantes dos itens 4, 5, 6 e 7 poderá ser feita através de 
cópias impressas extraídas do site da Agência Nacional de Saúde – ANS, sendo 
instrumento de comprovação hábil a suprir as exigências editalícias, desde que 
acompanhadas da data de acesso e endereço eletrônico no qual se encontram disponíveis.  
9. Relação dos procedimentos/eventos que estão isentos de coparticipação; 
10. Relação dos procedimentos/eventos com coparticipação, indicando valores unitários e 
em moeda corrente; 
11. Relação de procedimentos/eventos que precisarão de autorização prévia, para sua 
realização.  
12.Uma proposta adicional, para cada tipo de plano, que contemple os agregados, com 
distinção de faixa etária. 
13. Descrição das ações de controle, para controle da demanda, tais como “porta de 
entrada”, se houver. 
14. A comprovação de credenciamento e vigência dos contratos dos médicos e outros 
profissionais da saúde, clínicas, laboratórios, hospitais/maternidades deverá ocorrer no 
momento da assinatura do contrato, podendo ser feita através de declaração emitida pela 
licitante vencedora, com a confirmação dos contratos firmados, colocando-os à disposição 
da contratante, quando solicitado. 
 
II DOS BENEFICIÁRIOS 
 
2.1 São beneficiários do plano de assistência à saúde suplementar, nos termos do art. 5º da 
Portaria Normativa Nº 5, de 11 de outubro de 2010: 
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I - na qualidade de servidor, os inativos e os ocupantes de cargo efetivo, de cargo 
comissionado ou de natureza especial e de emprego público, da Administração Pública 
Federal direta, suas autarquias e fundações; 

II - na qualidade de dependente do servidor: 

a) o cônjuge, o companheiro ou a companheira na união estável; 

b) o companheiro ou a companheira na união homoafetiva, obedecidos os mesmos critérios 
adotados para o reconhecimento da união estável; 

c) a pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável reconhecida 
e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia; 

d) os filhos e enteados, solteiros, até 30 (trinta) anos de idade ou, se inválidos, enquanto 
durar a invalidez; 

e) o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, observado o disposto nas 
alíneas "d" e "e". 

III - pensionistas de servidores de órgãos ou entidades do SIPEC. 

Parágrafo único. A existência do dependente constante das alíneas "a" ou "b" do inciso II 
desobriga a assistência à saúde do dependente constante da alínea "c" daquele inciso. 

2.3.1 Os beneficiários de pensão poderão permanecer no plano de assistência à saúde de 
que trata a Portaria Normativa Nº 5, de 11 de outubro de 2010, na mesma condição, 
mediante opção, a ser efetivada junto ao órgão ou entidade de manutenção do 
benefício. 

 
2.3.2 Não será exigida carência, no mesmo plano, do beneficiário de pensão que se 

inscrever na mesma condição dentro de trinta dias do óbito do servidor. 
 

2.3.3 A licitante vencedora admitirá a adesão de agregados em plano de assistência à 
saúde, limitado ao terceiro grau de parentesco consangüíneo e ao segundo grau de 
parentesco por afinidade, com o servidor ativo ou inativo, desde que os titulares 
assumam integralmente o respectivo custeio estruturado em faixas etárias. 
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2.3.3.1 Os dependentes e agregados deverão ser inscritos no mesmo Plano dos titulares a 
que se vinculem. 
 

 
III DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
3.1 Será firmado contrato com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei 
8.666/93. 
 
3.7 Deverá ser encaminhada à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, cópia do contrato e respectivas alterações, no 
prazo máximo de trinta dias contados do termo inicial de sua vigência, com vistas ao 
cumprimento do disposto no art. 3º do Decreto nº 4.978, de 3 de fevereiro de 2004. 

 
3.8 O contrato terá vigência mínima de 36(trinta e seis) meses e no caso de seu 

encerramento ou cancelamento não será permitido à operadora sucessora, na forma do 
art. 12 da Lei 9656, de 1998, exigir novas carências dos beneficiários já inscritos na 
operadora anterior. 

 
3.9 As operadoras de planos de saúde, para celebrar contratos com a União, suas autarquias 

e fundações, na forma do disposto no art. 1º, inciso II, do Decreto nº 4.978, de 3 de 
fevereiro 2004, com a redação dada pelo Decreto nº 5.010, de 9 de março de 2004, 
deverão: 

 
I - possuir autorização de funcionamento expedida pela Agência Nacional de Saúde 

– ANS para diretamente operar planos privados de assistência à saúde; e 
 
II - ter sido regularmente selecionada através de processo competente com a devida 

observância ao disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
3.10 A licitante vencedora deverá indicar preposto residente em Juiz de Fora, com 

endereço e telefone, no momento da assinatura do contrato, e instruí-lo quanto à 
necessidade de acatar as orientações da fiscalização do contrato. 

 
3.11 A empresa contratada que irá prestar a assistência à saúde suplementar aos 

servidores técnico-administrativos vinculados a UFJF, nos termos da Portaria 05, de 11 
de outubro de 2010, oferecerá obrigatoriamente: 
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3.11.1 Planos que contemplem, no mínimo, as coberturas descritas no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, vigente na data do evento, compatíveis com o Termo de 
Referência Básico de Plano de Assistência à Saúde previsto na Portaria Normativa 
nº 05/2010 Do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. 
 

3.11.2 Sistema informatizado de controle de arrecadação e de gastos, atualizados; 
 

3.11.3 Identificação individual aos beneficiários. 
 

 
IV DA COBERTURA E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS 
 
4.1 Os planos de saúde ofertadas pela vencedora do certame aos beneficiários 
contemplarão a assistência médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica 
e farmacêutica na internação, compreendendo partos e tratamentos, centro de terapia 
intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, para tratamento das 
doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. 
 
4.2 A cobertura definida no item antecedente observará, como padrão mínimo, o 
constante das normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e 
deverá estar em consonância com o termo de referência básico constante no anexo V - 
Portaria Normativa nº 05/2010 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – 
MPOG, observadas as exceções previstas na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 e 
regulamentação. 
 
 
V DAS EXCLUSÕES DE COBERTURA 
 
5.4 As exclusões de cobertura deverão apresentar-se conforme o previsto na Lei nº 

9.656/1998 e regulamentação vigente, e respeitando-se as coberturas mínimas 
obrigatórias previstas na citada Lei. São excluídos da cobertura, do Plano os eventos e 
despesas decorrentes de: 

5.4.1 tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 
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5.4.2 atendimentos prestados antes do início do período de vigência ou do cumprimento 
das carências; 

5.4.3 procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, inclusive órteses e próteses 
para o mesmo fim; 

5.4.4 cirurgia plástica estética de qualquer natureza; 
5.4.5 inseminação artificial; 
5.4.6 tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;  
5.4.7 tratamentos em centros de Saúde Pela Água (SPAs), clínicas de repouso, estâncias 

hidrominerais, casas sociais e clínicas de idosos; 
5.4.8 transplantes, à exceção dos previstos no Rol de Procedimentos da ANS; 
5.4.9 fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; 
5.4.10 fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; 
5.4.11 fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios não ligados ao ato e técnica 

cirúrgica indicados; 
5.4.12 tratamentos ilícitos ou anti-éticos, assim definidos sob o aspecto médico e legal, ou 

não reconhecidos pelas autoridades competentes; 
5.4.13 casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela 

autoridade competente; 
5.4.14 aplicação de vacinas preventivas; 
5.4.15 necropsias, medicina ortomolecular e mineralograma do cabelo; 
5.4.16 aparelhos ortopédicos; 
5.4.17 aluguel de equipamentos hospitalares e similares; 
5.4.18 procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior ou fora da área 

geográfica de abrangência do plano; e 
5.4.19 especialidades médicas não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. 
5.4.20 Atendimentos em clínicas, laboratórios e hospitais caracterizados como de “alto 

custo” ou “tabela própria”: 
5.4.20.1 HOSPITAL DE ALTO CUSTO: hospital que possui tabelas próprias de 

preços, tanto para diárias e taxas como para SADT, materiais, medicamentos e 
gasoterapia. 

5.4.20.2 HOSPITAL DE TABELA PRÓPRIA: hospital que possui tabela de preços 
acima dos valores médios praticados pela rede básica, porém, inferiores aos 
caracterizados como de “ALTO CUSTO”. 
 

5.5 As exclusões de coberturas listadas no item anterior somente vigerão se, e somente 
se, não forem incorporadas como cobertura básica pela ANS ou passarem a 
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integrar o termo de referência básico constante no anexo V - Portaria Normativa 
nº 05/2010 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. 
 

5.6 Os procedimentos necessários ao tratamento das complicações clínicas e cirúrgicas 
decorrentes de procedimentos não cobertos, tais como, procedimentos estéticos, 
inseminação artificial, transplantes não cobertos, entre outros, têm cobertura 
obrigatória quando constarem do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, 
respeitadas as segmentações e os prazos de carência e Cobertura Parcial 
Temporária – CPT.  

 
VI  DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 
 
6.3 Considera-se atendimento de urgência o evento resultante de acidente pessoal ou de 

complicação no processo da gestação. 
 
6.4 Considera-se atendimento de emergência o evento que implica em risco imediato de 

morte ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizado em declaração do médico 
assistente. 

 
6.4 É assegurado o atendimento de urgência e emergência, após as primeiras vinte e quatro 

horas contadas da adesão do beneficiário ao plano, inclusive se decorrentes de 
complicações da gestação, sendo prioritárias as atividades e procedimentos destinados à 
preservação da vida, órgãos e funções do beneficiário, incluindo eventual necessidade 
de remoção, até a saída do paciente, observando se o seguinte: 

6.4.1 Quando o atendimento de emergência for efetuado no período de carência, é 
limitado a 12 (doze) horas de atendimento, nos moldes da cobertura ambulatorial, 
não garantindo cobertura para internação; 

6.4.2 Quando o atendimento de urgência for decorrente de complicações no processo 
gestacional e efetuado no período de carência, é limitado a 12 (doze) horas de 
atendimento, nas mesmas condições estabelecidas na cobertura ambulatorial; 

6.4     Nos casos em que houver estipulação de Cobertura Parcial Temporária e que 
resultem na necessidade de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e 
procedimentos de alta complexidade relacionados às Doenças e Lesões Pré-
existentes, haverá atendimento limitado as primeiras 12 (doze) horas, ou até que 
ocorra a necessidade de internação. 
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VII DO REEMBOLSO 
 
7.3 Será assegurado o reembolso dos valores decorrentes de atendimentos prestados em 

território nacional, ao beneficiário, com assistência à saúde, quando não for possível a 
utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pela operadora, de acordo 
com o contido nas tabelas praticadas pelo plano, sempre que: 

 
7.3.1 O serviço for realizado em localidade, pertencente à área de abrangência geográfica 

do plano, onde não houver profissional da rede de serviço habilitado para prestar o 
atendimento; 

 
7.3.2 O reembolso dos procedimentos realizados fora de área de abrangência do plano 

poderá ser efetuado desde que estabelecido em contrato, convênio ou 
estatuto/regimento do serviço diretamente prestado pelo órgão ou entidade do 
SIPEC, mediante acordo entre a contratada e o beneficiário responsável. 

 
7.3.3 Se configurar urgência/emergência devidamente justificada em relatório pelo 

profissional que executou o procedimento; 
 
7.3.4 houver paralisação do atendimento pela rede de serviços ou interrupção do 

atendimento em determinadas especialidades. 
 
7.4 O pagamento do reembolso será efetuado de acordo com os valores da Tabela de 

Referência da operadora, vigente à data do evento, no prazo máximo de trinta dias 
contados da apresentação dos documentos em via original abaixo elencados, que 
posteriormente serão devolvidos em caso de reembolso parcial: 

 
7.4.1 conta discriminativa das despesas, incluindo relação com materiais, medicamentos e 

exames efetuados, com preços por unidade, juntamente com as notas fiscais do 
hospital e de fornecedores de órteses, próteses e materiais especiais;  

 
7.4.2 recibos de pagamento dos honorários médicos informando os dados cadastrais do 

prestador de serviços pessoa física, como: endereço completo, CPF, RG, número de 
inscrição no INSS ou PIS; 

 
7.4.3 Relatório do profissional responsável, justificando o tratamento e o tempo de 

permanência do beneficiário no hospital; e 
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7.4.4 Laudo anatomopatológico da lesão, quando for o caso. 
 
7.4.5 Para fins de reembolso, o servidor, ativo ou inativo, e o pensionista deverá 

apresentar a documentação adequada no prazo máximo de 6 (seis) meses, contados 
da data do evento, sob pena de perder o direito ao reembolso. 

 
VIII DA REMOÇÃO 
 
8.4 Estará garantida a remoção inter-hospitalar do paciente (do hospital de origem para o 

hospital de destino), comprovadamente necessária, dentro dos limites de abrangência 
geográfica do plano. 

 
8.5 É garantido o direito de remoção depois de realizados os procedimentos caracterizados 

como urgência e emergência, nos casos do beneficiário estar em cumprimento do 
período de carência, bem como nos casos em que houver acordo de cobertura parcial 
temporária e que resultem na necessidade de eventos cirúrgicos, leitos de alta 
tecnologia e procedimentos de alta complexidade relacionados às Doenças e lesões pré-
existentes. 

 
8.5.1 na impossibilidade de remoção por risco de morte, o paciente ou responsável e o 

prestador do atendimento deverão acordar quanto à responsabilidade financeira da 
continuidade da assistência, desobrigando-se a operadora desse ônus; 

 
8.5.2 Caberá à operadora o ônus e a responsabilidade da remoção do paciente para uma 

unidade do SUS que disponha dos recursos necessários a garantir a continuidade do 
atendimento; 

 
8.5.3 A operadora deverá disponibilizar o transporte condizente com os recursos 

necessários a garantir a manutenção da vida, só cessando sua responsabilidade sobre 
o paciente quando efetuado o registro na unidade hospitalar que o receber; 

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

responsabilidade, pela continuidade do atendimento em unidade diferente daquela 
definida no item 8.2.2, a operadora estará desobrigada do ônus financeiro da 
remoção. 
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8.5.5 A empresa contratada irá garantir o reembolso da remoção inter-hospitalar, 
realizada fora de área de abrangência do plano, em transporte condizente, nos 
seguintes casos: 

 
8.5.5.1 De urgência e emergência, quando o paciente tiver direito a internação, cumprida a 

carência das 24(vinte e quatro) horas e; 
 
8.5.5.2 Quando a necessidade de internação for caracterizada pelo médico assistente e não 

houver risco de morte, para o paciente; 
 
8.6 As exigências de reembolso e remoção nos limites fora da abrangência do plano de 

saúde suplementar constarão em contrato.  
 

8.6.1 Quanto ao reembolso, as regras serão as mesmas descritas no item VII – Do 
Reembolso. 

 
IX DAS CARÊNCIAS 
 
9.1  No caso de estabelecimento de carência poderá a operadora contratada exigir, nos 
termos do  art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998, em comum acordo com a CONTRATANTE: 
I - prazo máximo de trezentos dias para o parto a termo; 
II - prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura de urgência e emergência; e 
III - prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos. 
 
9.6 Não será exigida qualquer forma de carência se a inscrição do beneficiário ocorrer 

dentro de 30 (trinta) dias da data de início de um novo convênio ou contrato, inclusive 
por motivo de migração de carteira. 

 
9.7 É isento de carência o servidor recém empossado ocupante de cargo efetivo ou em 

comissão, bem como seus dependentes, se a adesão ao plano de saúde ocorrer dentro de 
sessenta dias contados da data do efetivo exercício. 

 
9.8 Os períodos de carência serão observados também na hipótese do reingresso dos 

beneficiários aos respectivos planos de assistência à saúde suplementar. 
 
9.9 Considera-se emergência e urgência o disposto no art. 35-C, incisos I e II da Lei nº 

9.656, de 03 de junho de 1998. 
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X      DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – CPT  
 
10.1 Poderá ser adotada a denominada Cobertura Parcial Temporária – CPT, mediante 
constatação por avaliação médica ou na entrevista qualificada ou através de declaração 
expressa do beneficiário, a existência de doença ou lesão preexistente que possa gerar 
necessidade de eventos cirúrgicos, de uso de leitos de alta tecnologia e de procedimentos de 
alta complexidade. 
10.2 A Cobertura Parcial Temporária consistirá na suspensão, por um período ininterrupto 
de 24 (vinte e quatro) meses, da cobertura de procedimentos de alta complexidade, leitos de 
alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos exclusivamente relacionados às doenças ou 
lesões preexistentes. 
10.3 A confirmação da doença ou lesão preexistente se fará com base nos princípios 
técnicos, normativos e éticos que regem um diagnóstico em medicina, em especial pela 
existência de antecedentes médicos ou hospitalares, sintomas, sinais ou alterações 
perceptíveis em seu estado de saúde, ou, ainda, por exames diagnósticos comprobatórios 
10.4 As doenças ou lesões preexistentes poderão ser identificadas pela contratada por todos 
os meios de verificação que se aceitem como prova, inclusive prontuários médico-
hospitalares, em consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais e/ou através de exames 
médicos de avaliação para definição dos eventos que terão Cobertura Parcial ou 
Temporária.  
10.5 Os procedimentos de alta complexidade encontram-se especificados no Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 
10.6 Não será cabível o oferecimento do Agravo. 
10.7 Eventuais omissões quanto à existência de doença ou lesão preexistente deverão ser 
tratadas pela contratada na forma disciplina na legislação vigente. 
10.9 Não poderá ser aplicada CPT: 
10.8.1 Para o beneficiário titular e dependentes que tiverem suas inscrições solicitadas no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data da vinculação do titular à UFJF; 
10.8.2 Para o beneficiário dependente cuja inscrição ocorra no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias da data em que tornar elegível para o Plano. 

 
XI DA INSCRIÇÃO/ADESÃO E EXCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS  
 
11.1 São beneficiários do plano de assistência à saúde suplementar, nos termos do art. 5º da 
Portaria n.05, de 11 de outubro de 2010, os descritos no item II, deste edital. 
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11.2 É voluntária a inscrição/adesão e a exclusão de qualquer beneficiário no plano de 
assistência à saúde, objeto desta licitação. 
 
11.3 É assegurada a inclusão do recém-nascido, filho natural ou adotivo do servidor ativo 
ou inativo, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo servidor, 
desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o evento nascimento 
ou sentença concessiva de adoção; 
 
11.4 É assegurada a inclusão do filho adotivo, menor de 12 (doze) anos, com 
aproveitamento dos períodos de carência já cumpridos pelo servidor, ativo ou inativo, 
adotante. 
 
11.5 A licitante vencedora admitirá a adesão de agregados em plano de assistência à saúde, 
limitado ao terceiro grau de parentesco consangüíneo e ao segundo grau de parentesco por 
afinidade, com o servidor ativo ou inativo, desde que assumam integralmente o respectivo 
custeio estruturado em faixas etárias. 
 
11.5.1 Os dependentes e agregados deverão ser inscritos no mesmo Plano dos titulares a 
que se vinculem. 
 
11.6 Caberá a CONTRATANTE encaminhar à empresa contratada as solicitações de 
inscrição ou adesão e exclusão dos servidores ativos, aposentados, pensionistas e 
agregados. 
 
11.6.1 A comunicação de inscrição ou de exclusão de beneficiário no plano de assistência à 
saúde suplementar será efetivada em conformidade com o cronograma estabelecido no 
contrato, sendo a data considerada no cronograma o marco para fins de início da cobertura 
assistencial e contagem dos períodos de carência. 
 
11.6.2 Os beneficiários excluídos de plano de assistência à saúde deverão entregar seus 
cartões de identificação à contratante, para devolução à operadora. 
 
11.7 A exclusão do servidor implicará na exclusão de todos os seus dependentes. 
 
11.8 As exclusões de plano de assistência à saúde suplementar ocorrerão nas seguintes 
situações: 
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11.8.1 suspensão de remuneração ou proventos, mesmo que temporariamente; 
 
11.8.2 exoneração ou dispensa do cargo ou emprego; 
 
11.8.3 redistribuição do cargo a outro órgão ou entidade não coberto pelo respectivo plano; 
 
11.8.4 licença sem remuneração; 
 
11.8.5 decisão administrativa ou judicial;  
 
11.8.6 fraude ou inadimplência superior a 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos ou não, 

por ano civil, em razão de débitos de qualquer natureza com a contratada, desde que 
enviada notificação prévia no 35º (trigésimo quinto) dia de atraso; e 

 
11.8.7 outras situações previstas em Lei. 
 
11.9 No caso de licença sem remuneração, afastamento legal, suspensão de remuneração 

ou proventos, mesmo que temporariamente, o servidor poderá optar por permanecer 
no plano de assistência à saúde suplementar, devendo assumir integralmente, durante 
o período da licença, o respectivo custeio das despesas, observado o disposto no 
artigo 183, § 3º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, alterada pelo art. 9º da 
Lei 11.302, de 10 de maio de 2006. 

 
11.10 É garantida a manutenção no plano de assistência à saúde suplementar aos 

exonerados, após a perda do vínculo com a UFJF, nas condições estabelecidas na 
legislação em vigor, desde que assumam integralmente o respectivo custeio. 

 
11.11 É vedada a exclusão do beneficiário em decorrência de insuficiência de margem 

consignável do titular do benefício. No entanto, durante o período de insuficiência de 
margem consignável, o beneficiário não está isento da quitação dos débitos de 
contribuição e participação de sua responsabilidade. 

 
11.12 O beneficiário titular poderá solicitar o cancelamento de sua inscrição no plano de 

assistência à saúde suplementar a que estiver vinculado, a qualquer tempo, sendo 
exigida, nesta hipótese, a quitação de eventuais débitos de contribuição ou 
participação. 
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11.13 O cancelamento da inscrição implicará na cessação dos direitos do titular e de seus 

dependentes, junto à operadora conveniada, contratada ou ao serviço prestado 
diretamente pelo órgão ou entidade. 

 
 
XII DO CUSTEIO 
 
12. 1 O custeio da assistência à saúde suplementar dos beneficiários constantes do art. 5º da 
Portaria Normativa Nº 5, de 11 de outubro de 2010 é de responsabilidade da União, de suas 
autarquias e fundações, no limite do valor estabelecido pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, condicionado à disponibilidade orçamentária, e dos servidores, 
ressalvados os casos previstos em lei específica. 
 
12.2 O valor a ser despendido pelos órgãos e entidades do SIPEC com assistência à saúde  
suplementar terá por base a dotação específica consignada nos respectivos orçamentos, 
observados os termos do contrato.  
 
12.3 O valor da contrapartida de responsabilidade dos órgãos e entidades do SIPEC, 
definida no Orçamento Geral da União, terá como base o número de beneficiários 
regularmente inscritos no plano de assistência à saúde suplementar, observadas as 
disposições do art.5º da Portaria Normativa Nº 5, de 11 de outubro de 2010, e será 
repassada à operadora na data estabelecida no respectivo contrato. 
 
12.4 O custeio válido para os servidores ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas, 
deverá ser estruturado com a formação de preço pré estabelecida, mediante adoção do 
sistema de faixas etárias. 
 
12.5 Para apuração da empresa licitante vencedora e do preço global dos serviços ofertados, 
serão considerados apenas os preços informados no item 12.4, para cada faixa etária, 
multiplicados pelo contingente de beneficiários alocados em cada faixa etária pela 
contratante, segundo estimativas de adesão constantes dos anexos. 
 
12.6 O servidor, ativo ou inativo, e o pensionista não inscritos em plano de assistência à 
saúde suplementar, nas condições previstas no contrato, não farão jus ao custeio de que 
trata o item 12.1.  
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12.7 Os servidores ativos ou inativos, seus dependentes e pensionistas poderão 
complementar o custeio de planos de assistência à saúde suplementar superiores ao mínimo 
previsto no termo de referência básico, sem qualquer custo adicional para a administração 
pública. 
 
 
XIII DA PARTICIPAÇÃO NO CUSTO DOS SERVIÇOS 
 
13.1 Além da contribuição mensal devida pelo titular do benefício, será cobrada a 
coparticipação, nos planos pertinentes, em consultas, exames e demais procedimentos 
ambulatoriais, limitada a 30% (trinta por cento) dos valores estipulados na tabela CBHPM -
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 

 
13.2 A coparticipação no custo dos serviços utilizados, será, preferencialmente, objeto de 
desconto em folha de pagamento ou outro instrumento de cobrança quando 
comprovadamente não puder ocorrer o desconto em folha, em percentuais e valores 
definidos em cláusulas dos contratos. 
 
13.3 A participação no custo dos serviços de que trata este artigo será efetivada de forma 
parcelada, em valores mensais não superiores a 10% (dez por cento) da remuneração, 
provento ou pensão, admitida a adoção de critérios que contemplem faixas de renda. 
 
XIV DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
14.1 Caberá às operadoras conveniadas encaminhar, anualmente, a CONTRATANTE, 
quadro demonstrativo contendo o detalhamento das receitas arrecadadas e das despesas 
com os respectivos beneficiários, em conformidade com as normas estabelecidas. 
 
14.1.1 Os dados e documentos relativos à prestação de contas abrangida deverão estar à  
disposição da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão  e dos órgãos de controle interno. 
 
XV DA SUPERVISÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
17.1 Será criada uma Comissão Gestora e Fiscalizadora para o Plano de Saúde, pela 

CONTRATANTE. 
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17.2 A Comissão Gestora e Fiscalizadora será a Instância Decisória do Plano de Saúde.  
 
17.3 No cumprimento de sua atividade supervisora, a Secretaria de Recursos Humanos do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá solicitar, a qualquer 
momento, documentos e informações sobre a gestão dos convênios e contratos aos 
órgãos e entidades do SIPEC. 

 
17.4 As demais exigências e condições constam do instrumento contratual a ser celebrado 

com a proponente vencedora, conforme Minuta de Contrato, Anexo III, deste Edital. 
 
XVI DA INSTÂNCIA DECISÓRIA 
16.1 A Comissão Gestora e Fiscalizadora, que será posteriormente composta pela 
Contratante, será a Instância Decisória do Plano de Saúde. 
 
XVII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

17.1 A empresa contratada deverá oferecer e disponibilizar planos de saúde com 
coberturas e redes credenciadas diferenciadas aos servidores vinculados a UFJF, na 
condição de beneficiários do plano de saúde. 
17.2 O servidor, técnico-administrativo e/ou docente, vinculado a UFJF e que esteja na 
condição de beneficiário do plano de saúde poderá optar por outro plano de saúde, no 
momento da sua inscrição, oferecido pela empresa vencedora, limitado às solicitações 
descritas no anexo I deste edital. 
17.3 O custeio, participação e contribuição, uma vez escolhido plano de saúde 
suplementar, correrão por conta do beneficiário titular, vinculado ao plano de saúde.  
17.4 Todos os planos de saúde ofertados pela empresa vencedora deverão estar de acordo 
com a lei 9659/98, nas condições de cobertura e procedimentos, urgência e emergência, 
remoção e reembolso e demais cláusulas desse edital. 
17.5 A instância decisória também cuidará de todos os planos. 
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ANEXO IV 

Tabelas Referenciais (base PRORH 07/2013) 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA                   

PRÓ-REITORIA DE PLANJEAMENTO E GESTÃO             

COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS             

                       
 

- No banco de dados fornecido pela PRORH em julho/2013 há 9.277 vidas sendo 3.968 titulares (43%) e 5.309 dependentes (57%), distribuídos conforme 
tabelas abaixo: 

 
Distribuição dos Titulares por Faixa de Remuneração (R$) 

 REMUNERAÇ
ÃO (R$) 

 Casos % 

0000 - 1.499 27 ,7% 
1.500 - 1.999 41 1,0% 
2.000 - 2.499 110 2,8% 
2.500 - 2.999 227 5,7% 
3.000 - 3.999 578 14,6% 
4.000 - 5.499 772 19,5% 
5.500 - 7.499 621 15,7% 
7.500 ou + 1592 40,1% 

Total 3968 100,0% 
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Distribuição dos Titulares por Faixa Etária 

 Idade 
(anos) 
  Casos % 

19 – 23 17 ,4% 
24 – 28 119 3,0% 
29 – 33 324 8,2% 
34 – 38 321 8,1% 
39 – 43 322 8,1% 
44 – 48 387 9,8% 
49 – 53 515 13,0% 
54 – 58 498 12,6% 
59 ou + 1465 36,9% 
Total 3968 100,0% 

 
 

Distribuição dos Titulares por Sexo 

 
Sexo Casos % 

Masculino 2114 53,3% 
Feminino 1854 46,7% 
Total 3968 100,0% 
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Distribuição dos Titulares: Renda versus Faixa Etária 
 

Idade (anos) 
 19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 – 48 49 - 53 54 - 58 59 ou + Total 

0000 - 
1.499 

      3 3 1 5 4 11 27 

1.500 - 
1.999 

    1   1 1 2 3 33 41 

2.000 - 
2.499 

8 9 12 5 3 5 9 9 50 110 

2.500 - 
2.999 

3 16 30 18 15 20 24 21 80 227 

3.000 - 
3.999 

6 49 62 47 33 47 69 61 204 578 

4.000 - 
5.499 

  24 64 45 48 55 115 119 302 772 

5.500 - 
7.499 

  19 68 56 49 49 73 75 232 621 

REMUNERAÇ
ÃO (R$) 

7.500 ou +   2 87 147 170 209 218 206 553 1592 
Total 17 119 324 321 322 387 515 498 1465 3968 
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Distribuição (%) dos Titulares: Renda versus Faixa Etária  
 

% of Total  

Idade (anos) 
  19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 ou + Total 

0000 - 
1.499 

      ,1% ,1% ,0% ,1% ,1% ,3% ,7% 

1.500 - 
1.999 

    ,0%   ,0% ,0% ,1% ,1% ,8% 1,0% 

2.000 - 
2.499 

,2% ,2% ,3% ,1% ,1% ,1% ,2% ,2% 1,3% 2,8% 

2.500 - 
2.999 

,1% ,4% ,8% ,5% ,4% ,5% ,6% ,5% 2,0% 5,7% 

3.000 - 
3.999 

,2% 1,2% 1,6% 1,2% ,8% 1,2% 1,7% 1,5% 5,1% 14,6% 

4.000 - 
5.499 

  ,6% 1,6% 1,1% 1,2% 1,4% 2,9% 3,0% 7,6% 19,5% 

5.500 - 
7.499 

  ,5% 1,7% 1,4% 1,2% 1,2% 1,8% 1,9% 5,8% 15,7% 

REMUNERAÇ
ÃO (R$) 

7.500 ou +   ,1% 2,2% 3,7% 4,3% 5,3% 5,5% 5,2% 13,9% 40,1% 
Total ,4% 3,0% 8,2% 8,1% 8,1% 9,8% 13,0% 12,6% 36,9% 100,0% 
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   Distribuição dos Titulares por Sexo          
TITULARES   IDADE (anos) Total 

 19 – 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 ou + 
 M F M F M F M F M F M F M F M F M F  

0000 - 
1.499                   

                
1  

         
2     

                 
3     

                
1  

                
5     

                
2  

                
2  

                
7  

                
4  27 

1.500 - 
1.999                

                
1        

                
1     

           
1     

                
2     

                
1  

                
2  

             
16  

              
17  41 

2.000 - 
2.499 

                 
4  

                
4  

                
5  

                
4  

              
10  

                
2  

              
2  

                
3  

                
2  

                 
1  

                 
3  

                
2  

                
7  

                
2  

                
2  

                
7  

             
20  

              
30  110 

2.500 - 
2.999 

                 
3     

                
6  

              
10  

              
11  

              
19  

              
12  

                
6  

              
10  

                 
5  

                 
8  

             
12  

             
18  

                
6  

                
9  

             
12  

             
40  

              
40  227 

3.000 - 
3.999 

                 
6     

              
27  

              
22  

              
26  

              
36  

              
22  

              
25  

              
14  

              
19  

              
20  

             
27  

             
47  

             
22  

             
34  

             
27  

           
129  

              
75  578 

4.000 - 
5.499       

                
9  

              
15  

              
24  

              
40  

              
24  

              
21  

             
24  

              
24  

              
26  

             
29  

             
64  

             
51  

             
62  

             
57  

           
189  

            
113  772 

5.500 - 
7.499       

                
8  

              
11  

              
33  

              
35  

              
19  

              
37  

              
21  

              
28  

              
21  

             
28  

             
35  

             
38  

             
35  

             
40  

           
139  

              
93  621 

REMUNERAÇÃO 
(R$) 

7.500 ou 
+          

              
2  

              
44  

              
43  

              
77  

              
70  

              
93  

              
77  

            
100  

           
109  

           
114  

           
104  

           
102  

           
104  

           
318  

            
235  1592 

Total  
              

13  
                

4  
              

55  
              

64  
           

148  
           

176  
           

157  
           

164  
           

165  
            

157  
            

179  
           

208  
           

292  
           

223  
           

247  
     

251  
           

858  
            

607  3968 
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Distribuição dos Dependentes: Renda versus Faixa Etária 

  
Idade (anos)    

  00-18 19-23 24-28 29-33 34-38 39-43 44-48 49-53 54-58 59 ou + Total 

REMUNERAÇ
ÃO (R$) 

0000 - 
1.499 

13 3 1 1 1 0 2 3 2 9 
35 

  1.500 - 
1.999 

6 4 4 3 0 2 1 2 2 11 
35 

  2.000 - 
2.499 

22 16 12 6 8 1 8 4 7 36 
120 

  2.500 - 
2.999 

71 35 37 18 16 10 17 19 15 64 
302 

  3.000 - 
3.999 

163 89 80 47 29 24 31 48 51 155 
717 

  4.000 - 
5.499 

254 144 168 54 32 35 51 54 73 235 
1100 

  5.500 - 
7.499 

210 81 75 49 42 35 31 37 40 176 
776 

  7.500 ou + 692 262 207 107 126 89 91 113 93 444 2224 
Total 1431 634 584 285 254 196 232 280 283 1130 5309 

 
 
 
 
 



Universidade Federal de Juiz de Fora 

Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão 

 

 111

Distribuição (%) dos Dependentes: Renda versus Faixa Etária 
  
% do Total  

Idade (anos) Total   
  00-18 19 – 23 24 – 28 29 – 33 34 - 38 39 – 43 44 – 48 49 - 53 54 - 58 59 ou +   

REMUNERAÇ
ÃO (R$) 

0000 - 
1.499 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,7% 

  1.500 - 
1.999 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,7% 

  2.000 - 
2.499 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,7% 2,3% 

  2.500 - 
2.999 1,3% 0,7% 0,7% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 1,2% 5,7% 

  3.000 - 
3.999 3,1% 1,7% 1,5% 0,9% 0,5% 0,5% 0,6% 0,9% 1,0% 2,9% 13,5% 

  4.000 - 
5.499 4,8% 2,7% 3,2% 1,0% 0,6% 0,7% 1,0% 1,0% 1,4% 4,4% 20,7% 

  5.500 - 
7.499 4,0% 1,5% 1,4% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,7% 0,8% 3,3% 14,6% 

  7.500 ou + 13,0% 4,9% 3,9% 2,0% 2,4% 1,7% 1,7% 2,1% 1,8% 8,4% 41,9% 
Total 27,0% 11,9% 11,0% 5,4% 4,8% 3,7% 4,4% 5,3% 5,3% 21,3% 100,0% 
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• Algumas informações adicionais sobre o número de dependentes por servidor (considerando apenas servidores que têm dependentes) 

 Mínimo Máximo Média Desvio N Total 

Total de 
Dependentes 

1 7 2,0 1 2600 5309 

 
 

• Algumas informações adicionais sobre o número de dependentes por servidor (considerando todos os servidores) 
 

 Mínimo Máximo Média Desvio N Total 

Total de 
Dependentes 

0 7 1,3 1 3968 5309 
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• Valores mensais (R$) por faixa de remuneração: 
 

Valor titular mês (R$) Valor dependente mês (R$)* Valor total mês (R$) 
REMUNERAÇÃO (R$) Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média 

0000 - 
1.499 

138,62 167,70 158,22 
121,94 525,72 226,47 

154,98 668,94 342,75 

1.500 - 
1.999 

127,69 159,90 157,17 
116,19 538,95 242,27 

127,69 698,85 275,35 

2.000 - 
2.499 

116,19 152,10 139,61 
110,44 678,08 246,04 

116,19 830,18 282,76 

2.500 - 
2.999 

110,44 144,30 132,22 
105,84 730,94 254,78 

110,44 868,74 294,96 

3.000 - 
3.999 

105,84 137,80 126,44 
100,08 740,82 233,74 

105,84 859,89 271,62 

4.000 - 
5.499 

94,91 111,80 107,26 
90,88 680,42 207,32 

94,91 789,62 249,59 

5.500 - 
7.499 

90,31 106,60 101,50 
87,43 584,67 194,91 

90,31 687,07 220,77 

 

7.500 ou + 85,70 101,40 97,20 82,83 637,36 185,22 85,70 733,12 222,85 

*Observação: Não considera obviamente valores para quem não tem dependente, o que daria um valor mínimo igual a zero e influenciaria o valor 
médio. 
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ANEXO V 

PORTARIA NORMATIVA SRH/MPOG Nº 5, DE 11 DE OUTUBRO DE 2010 

DOU 13.10.2010 

Estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC sobre a assistência à saúde suplementar 
do servidor ativo, inativo, seus dependentes e pensionistas e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso I do art. 35 do Anexo I do Decreto nº 7.063, de 13 de janeiro de 2010, e considerando o disposto no Decreto nº 4.978, de 3 de fevereiro 
de 2004, que regulamenta o art. 230 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e tendo em vista o Decreto nº 6.081, de 12 de abril de 2007, resolve: 

Art. 1º Os procedimentos adotados pelos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, relativos à 
assistência à saúde suplementar do servidor ativo ou inativo, seus dependentes e pensionistas, deverão observar as disposições desta Portaria. 

Parágrafo único. Os servidores ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas referidos no caput são considerados beneficiários, para efeitos desta 
Portaria. 

Art. 2º A assistência à saúde dos beneficiários, a cargo dos órgãos e entidades do SIPEC, será prestada pelo Sistema Único de Saúde - SUS e, de forma 
suplementar, mediante: 
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I - convênio com operadoras de plano de assistência à saúde, organizadas na modalidade de autogestão; 

II - contrato com operadoras de plano de assistência à saúde, observado o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

III - serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade; ou 

IV - auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento. 

§ 1º Nos casos de serviço prestado diretamente, cada órgão ou entidade do SIPEC deverá editar um regulamento ou estatuto de gestão própria, 
observadas as normas previstas nesta Portaria, ressalvados os casos previstos em lei específica. 

§ 2º A celebração de convênios com operadoras de plano de assistência à saúde organizadas na modalidade de autogestão somente é cabível entre o 
órgão e a entidade por ele patrocinada. 

Art. 3º Os planos de saúde aos beneficiários dos órgãos e entidades do SIPEC contemplarão a assistência médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, 
psicológica e farmacêutica na internação, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no País, com padrão de enfermaria, centro de 
terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, para tratamento das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. 

§ 1º A cobertura definida no caput observará, como padrão mínimo, o constante das normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS. 

§ 2º Todas as modalidades de gestão da assistência à saúde suplementar atenderão o termo de referência básico constante no anexo desta Portaria, com as 
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exceções previstas na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. 

§ 3º Os servidores ativos ou inativos, seus dependentes e pensionistas poderão complementar o custeio de planos de assistência à saúde suplementar 
superiores ao mínimo previsto no termo de referência básico, sem qualquer custo adicional para a Administração Pública. 

§ 4º É facultada aos órgãos ou entidades do SIPEC a contratação de planos de saúde que contemplem a cobertura odontológica. 

§ 5º A contratação dos planos de assistência médico-hospitalar e odontológica deverá ser feita separadamente sempre que for técnica e economicamente 
viável. 

DOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR 

Art. 4º Para fins desta Portaria, são beneficiários do plano de assistência à saúde: 

I - na qualidade de servidor, os inativos e os ocupantes de cargo efetivo, de cargo comissionado ou de natureza especial e de emprego público, da 
Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações; 

II - na qualidade de dependente do servidor: 

a) o cônjuge, o companheiro ou a companheira na união estável; 

b) o companheiro ou a companheira na união homoafetiva, obedecidos os mesmos critérios adotados para o reconhecimento da união estável; 

c) a pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão 
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alimentícia; 

d) os filhos e enteados, solteiros, até 21(vinte e um) anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; 

e) os filhos e enteados, entre 21(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, dependentes economicamente do servidor e estudantes de curso regular 
reconhecido pelo Ministério da Educação; e  

f) o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, observado o disposto nas alíneas "d" e "e". 

III - pensionistas de servidores de órgãos ou entidades do SIPEC. 

Parágrafo único. A existência do dependente constante das alíneas "a" ou "b" do inciso II desobriga a assistência à saúde do dependente constante da 
alínea "c" daquele inciso. 

Art. 5º Os beneficiários de pensão poderão permanecer no plano de assistência à saúde de que trata esta Portaria, na mesma condição, mediante opção a 
ser efetivada junto ao órgão ou entidade de manutenção do benefício. 

Art. 6º A operadora poderá admitir a adesão de agregados em plano de assistência à saúde, limitado ao terceiro grau de parentesco consangüíneo e ao 
segundo grau de parentesco por afinidade, com o servidor ativo ou inativo, desde que assumam integralmente o respectivo custeio. 

DA INSCRIÇÃO, ADESÃO, EXCLUSÃO E SUSPENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS NOS PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR 

Art. 7º É voluntária a inscrição, a adesão e a exclusão de qualquer beneficiário em plano de assistência à saúde de que trata esta Portaria. 
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Art. 8º Caberá aos órgãos e entidades do SIPEC encaminhar à operadora conveniada ou contratada as solicitações de inscrição, adesão, exclusão e 
suspensão dos servidores ativos, inativos e pensionistas. 

§ 1º No caso de serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade, a inscrição, adesão, exclusão e suspensão dos beneficiários será realizada pelo 
respectivo órgão ou entidade setorial ou seccional do SIPEC, ressalvados os casos previstos em legislação específica. 

§ 2º A comunicação de inscrição, de exclusão ou suspensão de beneficiário no plano de assistência à saúde será efetivada em conformidade com o 
cronograma estabelecido no convênio, contrato, regulamento ou estatuto do serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade, sendo a data 
considerada no cronograma o marco para fins de início da cobertura assistencial e contagem dos períodos de carência. 

Art. 9º Os beneficiários excluídos de plano de assistência à saúde deverão entregar seus cartões de identificação aos órgãos e entidades do SIPEC, para 
devolução à operadora. 

§ 1º A exclusão do servidor implicará a exclusão de todos os seus dependentes. 

§ 2º As exclusões de plano de assistência à saúde suplementar ocorrerão nas seguintes situações: 

a) suspensão de remuneração ou proventos, mesmo que temporariamente; 

b) exoneração ou dispensa do cargo ou emprego; 

c) redistribuição do cargo a outro órgão ou entidade não coberto pelo respectivo plano; 
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d) licença sem remuneração; 

e) decisão administrativa ou judicial; 

f) voluntariamente, por opção do servidor; e  

g) outras situações previstas em lei. 

§ 3º No caso de licença sem remuneração, afastamento legal, ou em caso de suspensão temporária de remuneração ou proventos, o servidor ativo ou 
inativo poderá optar por permanecer no plano de assistência à saúde suplementar, devendo assumir integralmente, durante o período da licença, 
afastamento ou suspensão, o respectivo custeio das despesas, observado o disposto no artigo 183, § 3º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
alterada pela Lei nº 10.667, de 14 de maio de 2003. 

§ 4º Ressalvadas as situações previstas no § 2º, a exclusão do servidor dar-se-á, também, por fraude ou inadimplência. 

DO CUSTEIO 

Art. 10. O custeio da assistência à saúde suplementar dos beneficiários constantes do art. 4º desta Portaria é de responsabilidade da Administração 
Pública Federal direta, de suas autarquias e fundações, no limite do valor estabelecido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
condicionado à disponibilidade orçamentária, e dos servidores, ressalvados os casos previstos em lei específica. 

§ 1º O valor a ser despendido pelos órgãos e entidades do SIPEC com assistência à saúde suplementar terá por base a dotação específica consignada nos 
respectivos orçamentos. 
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§ 2º O valor da contrapartida de responsabilidade dos órgãos e entidades do SIPEC, definida no Orçamento Geral da União, terá como base o número de 
beneficiários regularmente inscritos no plano de assistência à saúde suplementar, observadas as disposições do art. 4º desta Portaria, e será repassada à 
operadora na data estabelecida no respectivo convênio ou contrato. 

Art. 11. A contribuição mensal do titular do benefício, destinada exclusivamente ao custeio da assistência à saúde suplementar, corresponderá a um valor 
fixo definido em convênio ou contrato, observado o disposto em cláusulas de convênios, dos regulamentos ou estatutos das entidades. 

§ 1º Os valores de contribuição referentes ao plano de saúde suplementar poderão ser consignados em folha de pagamento dos servidores ativos, inativos 
e pensionistas, de acordo com o disposto na legislação vigente. 

§ 2º A atualização das contribuições a que se refere o caput será efetuada mediante a apresentação ao órgão competente das planilhas demonstrativas de 
custos assistenciais dos planos de saúde apresentados para os órgãos e entidades do SIPEC. 

§ 3º Eventual participação no custo dos serviços utilizados não poderá ser cobrada mediante consignação em folha de pagamento, até regulamentação 
específica da matéria. 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 12. Caberá às operadoras conveniadas e contratadas encaminhar, anualmente, aos órgãos ou entidades do SIPEC, quadro demonstrativo contendo o 
detalhamento das receitas arrecadadas e das despesas com os respectivos beneficiários, em conformidade com as normas estabelecidas. 

Parágrafo único. Os dados e documentos relativos à prestação de contas abrangida no caput deverão estar à disposição da Secretaria de Recursos 
Humanos e dos órgãos de controle interno. 
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DA SUPERVISÃO DOS CONVÊNIOS OU CONTRATOS 

Art. 13. Caberá aos órgãos e entidades do SIPEC a supervisão dos convênios e contratos referidos nesta Portaria. 

Art. 14. Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, cada órgão ou entidade do SIPEC designará um representante para atuar junto à operadora 
conveniada ou contratada, nos termos dos convênios e contratos. 

Art. 15. No cumprimento de sua atividade supervisora, a Secretaria de Recursos Humanos poderá solicitar, a qualquer tempo, documentos e informações 
sobre a gestão dos convênios e contratos aos órgãos e entidades do SIPEC. 

DOS CONVÊNIOS 

Art. 16. Para a celebração de convênios com a Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações, as operadoras de planos de saúde 
deverão atender as seguintes condições: 

I - ser classificada como entidade de autogestão, nos termos das normas estipuladas pela ANS; e 

II - não ter finalidade lucrativa. 

DOS CONTRATOS 

Art. 17. As operadoras de planos de saúde, para celebrar contratos com a Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações, na forma do 
disposto no art. 1º, inciso II, do Decreto nº 4.978, de 3 de fevereiro 2004, com a redação dada pelo Decreto nº 5.010, de 9 de março de 2004, deverão: 
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I - possuir autorização de funcionamento expedida pela Agência Nacional de Saúde - ANS, ou comprovar regularidade no processo instaurado na 
referida Agência; 

II - ter sido regularmente selecionada através de processo competente observado o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nesta Portaria; e 

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AOS CONVÊNIOS E CONTRATOS 

Art. 18. Para atender o disposto no art. 2º, ficam as operadoras obrigadas a: 

I - oferecer e disponibilizar a todos os beneficiários dos planos de assistência à saúde suplementar, na área de abrangência do órgão ou entidade ao qual 
está vinculado o titular do benefício, os serviços assistenciais previstos no art. 3º, por meios próprios ou por intermédio de rede de prestadores de 
serviços; 

II - oferecer e disponibilizar planos de saúde com coberturas e redes credenciadas diferenciadas aos servidores do órgão ou entidade do SIPEC; 

III - oferecer e disponibilizar atendimento de urgência e emergência em todo o território nacional, independentemente da área de abrangência do órgão 
ou entidade ao qual estiver vinculado o titular do benefício; 

IV - manter sistema informatizado de controle de arrecadação e de gastos; 

V - fornecer identificação individual aos beneficiários; e 

VI - designar uma pessoa responsável pelo relacionamento com o órgão ou entidade do SIPEC convenente ou contratante. 
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DO SERVIÇO PRESTADO DIRETAMENTE PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE 

Art. 19. Entende-se como serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade, o oferecimento de assistência à saúde suplementar ao servidor ativo, 
inativo, seus dependentes e pensionistas, por meio de rede de prestadores de serviços mediante gestão própria ou contrato. 

Parágrafo único. O serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade deverá dispor, por meios próprios ou contratados, de infra-estrutura 
administrativa e operacional necessária para o gerenciamento do serviço de assistência à saúde suplementar, observadas as demais disposições desta 
Portaria. 

Art. 20. É vedada a inclusão de beneficiários de outros órgãos e entidades do SIPEC, inclusive na qualidade de dependente, ao serviço prestado 
diretamente pelo órgão ou entidade. 

Art. 21. Serão criados Conselhos Consultivos paritários no âmbito dos órgãos e entidades, eleitos de forma direta entre seus pares, para fins de 
encaminhamento dos assuntos relacionados aos serviços prestados, respeitados os casos previstos em lei específica. 

Art. 22. Os valores da contribuição mensal do servidor, ativo ou inativo, de seus dependentes e do pensionista, de que trata o art. 11 desta Portaria, serão 
indicados pelos Conselhos Consultivos paritários e aprovados pelo órgão ou entidade do SIPEC, ressalvados os casos previstos em lei específica. 

Art. 23. A partir da vigência desta Portaria, a criação de serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade do SIPEC exigirá regulamento ou estatuto 
específico do serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade aprovado pela SRH/MP. 

Art. 24. A avaliação atuarial, que servirá de base para o estabelecimento da receita, despesa e fundo de reserva do respectivo exercício financeiro, deverá 
ser realizada no início de cada ano civil. 
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Art. 25. Para a contratação de rede de prestação de serviço deverá ser observado o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

DO AUXÍLIO 

Art. 26. O servidor ativo, inativo e o pensionista poderão requerer o auxílio de caráter indenizatório, realizado mediante ressarcimento, por beneficiário, 
ainda que o órgão ou entidade ofereça assistência direta, por convênio de autogestão ou mediante contrato, desde que comprovada a contratação 
particular de plano de assistência à saúde suplementar que atenda às exigências contidas no termo de referência básico, anexo desta Portaria. 

Parágrafo único. Em caso de o servidor aderir ao convênio, contrato ou serviço prestado diretamente pelo órgão, não lhe será concedido o auxílio de que 
trata o caput. 

Art. 27. Para fazer jus ao auxílio, o plano de assistência à saúde suplementar, contratado diretamente pelo servidor, deverá atender, no mínimo, ao termo 
de referência básico, anexo desta Portaria. 

Parágrafo único. Excetua-se da regra estabelecida no caput deste artigo os planos de saúde contratados antes da vigência da Lei n° 9.656, de 3 de junho 
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, instituindo o plano-referência de assistência à saúde, nos termos do art. 35 
daquela lei. 

Art. 28. O auxílio será consignado no contracheque do titular do benefício e será pago sempre no mês subseqüente à apresentação, pelo servidor, de 
cópia do pagamento do boleto do plano de saúde, desde que apresentada ao órgão setorial ou seccional do SIPEC ao qual está vinculado, até o 5º (quinto) 
dia útil de cada mês. 

Art. 29. O auxílio poderá também ser requerido para cobrir despesas com planos de assistência odontológica, observadas as regras contidas no art. 26 
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desta Portaria. 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 30. Os convênios e contratos vigentes somente serão renovados mediante o cumprimento das disposições contidas nesta Portaria. 

Art. 31. A partir do exercício de 2010, os recursos orçamentários para o custeio da saúde suplementar do servidor serão calculados mensalmente com 
base no número de beneficiários (servidor ativo, inativo, seus dependentes e pensionistas) devidamente cadastrados no SIAPE e o valor per capita 
estabelecido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Parágrafo único. Os órgãos e entidades do SIPEC ficam obrigados a atualizar o módulo de dependentes no SIAPE, e o cadastro dos servidores ativos, 
inativos e pensionistas titulares dos planos de saúde. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 32. O pai ou padrasto, a mãe ou madrasta, dependentes economicamente do servidor ativo ou inativo, conforme declaração anual de Imposto de 
Renda, que constem no seu assentamento funcional, poderão ser inscritos no plano de saúde contratado ou conveniado pelo órgão ou entidade desde que 
o valor do custeio seja assumido pelo próprio servidor, observados os mesmos valores com ele conveniados ou contratados. 

Art. 33. É vedada a exclusão de beneficiário em decorrência de insuficiência de margem consignável do titular do benefício. 

Parágrafo único. Durante o período de insuficiência de margem consignável, o disposto no caput não exime o beneficiário do pagamento dos débitos de 
contribuição e participação de sua responsabilidade. 
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Art. 34. O beneficiário titular poderá solicitar o cancelamento de sua inscrição no plano de assistência à saúde suplementar a que estiver vinculado a 
qualquer tempo, sendo exigida, nesta hipótese, a quitação de eventuais débitos de contribuição e/ou participação. 

Parágrafo único. O cancelamento da inscrição a que se refere o caput implicará a cessação dos direitos de utilização da assistência à saúde pelo titular e 
seus dependentes, junto à operadora conveniada, contratada ou ao serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade. 

Art. 35. O servidor ativo, inativo e o pensionista não inscrito em plano de assistência à saúde suplementar, nas condições previstas nesta Portaria, não 
fará jus ao custeio de que trata o art. 10. 

Art. 36. A aplicação das disposições contidas nesta Portaria dependerá de previsão orçamentária e financeira. 

Art. 37. A transferência dos valores referentes ao custeio e às contribuições dos servidores às respectivas operadoras obedecerá rigorosamente ao 
cronograma previsto no termo de convênio ou contrato. 

Art. 38. A operacionalização dos serviços para fins de aplicação do benefício de que trata esta Portaria é de responsabilidade exclusiva dos órgãos e 
entidades do SIPEC. 

Art. 39. O órgão ou entidade determinará, para todos os seus servidores, uma única modalidade de gestão de saúde suplementar. 

Parágrafo único. Excetua-se da regra estabelecida no caput deste artigo o disposto no artigo 26 desta Portaria Normativa. 

Art. 40. Fica revogada a Portaria Normativa SRH nº 3, de 30 de julho de 2009. 

Art. 41. Nenhum contrato poderá receber reajuste em periodicidade inferior a doze meses, ressalvado o disposto no caput do art. 22 da Resolução 
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Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 

Art. 42. Os prazos de carência bem como as demais situações não previstas nesta Portaria deverão observar as normas regulamentares da ANS. 

Art. 43. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

DUVANIER PAIVA FERREIRA 

ANEXO 

TERMO DE REFERÊNCIA BÁSICO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

1. OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem por objeto regular o plano de referência básico dos servidores ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas 
vinculados aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, nos termos do art. 230 da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990. 

1.2. É obrigatório a todas as operadoras que prestam assistência à saúde aos beneficiários vinculados aos órgãos do SIPEC o oferecimento do plano de 
referência básico que contemple as regras estabelecidas neste instrumento. 

1.2.1. Entende-se por beneficiário, na condição de titular do plano, o servidor ativo e inativo ou pensionista. Somente o servidor, ativo ou inativo, poderá 
inscrever beneficiários na condição de dependentes. 
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1.3. É obrigatória a oferta de outros planos de assistência à saúde, respeitadas as coberturas mínimas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS. 

1.4. Os planos oferecidos aos beneficiários vinculados aos órgãos do SIPEC caracterizam-se como planos privados coletivos empresariais, que oferecem 
cobertura à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação estatutária, com adesão espontânea e opcional. 

2. INCLUSÃO 

2.1. Poderão inscrever-se no plano, nas seguintes categorias: 

2.1.1. Na qualidade de servidor, os inativos e os ocupantes de cargo efetivo, de cargo comissionado ou de natureza especial, bem como de emprego 
público vinculado a órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações; 

2.1.2. Na qualidade de dependente do servidor: 

a)o cônjuge, o companheiro ou a companheira na união estável; 

b)o companheiro ou a companheira na união homoafetiva, obedecidos os mesmos critérios adotados para o reconhecimento da união estável; 

c) a pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão 
alimentícia; 

d) os filhos e enteados, solteiros, até 21(vinte e um) anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; 
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e) os filhos e enteados, entre 21(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, dependentes economicamente do servidor e estudantes de curso regular 
reconhecido pelo Ministério da Educação; 

f) o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, observado o disposto nas alíneas "d" e "e". 

2.1.3. Pensionistas de servidores de órgão ou entidade do SIPEC. 

2.1.4. A existência do dependente constante nas letras "a" e "b" do subitem 2.1.2. desobriga a assistência à saúde do dependente constante na letra "c" do 
referido subitem. 

2.1.5. O pai ou padrasto, a mãe ou madrasta, dependentes economicamente do servidor ativo ou inativo, conforme declaração anual de Imposto de 
Renda, que constem no seu assentamento funcional, poderão ser inscritos no plano de saúde contratado ou conveniado pelo órgão ou entidade desde que 
o valor do custeio seja assumido pelo próprio servidor, observados os mesmos valores com ele conveniados ou contratados. 

2.2. Os pensionistas poderão permanecer no plano de assistência à saúde, de que trata a Portaria, desde que façam a opção por permanecer como 
beneficiário do plano, junto ao setorial ou seccional do SIPEC. 

2.2.1. Não estará obrigado ao cumprimento de nova carência, no mesmo plano, o pensionista que se inscrever, nessa condição, dentro de 30 (trinta) dias 
do óbito do servidor. 

2.3. A operadora poderá admitir a inscrição de agregados no plano de assistência à saúde, limitado ao terceiro grau de parentesco consangüíneo ou 
segundo grau por afinidade, com o titular, desde que assumam, integralmente, o respectivo custeio. 
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2.4. É voluntária a inscrição e a exclusão de qualquer beneficiário em plano de assistência à saúde de que trata a Portaria. 

2.5. Caberá aos órgãos e entidades do SIPEC encaminhar as solicitações dos respectivos servidores ativos, inativos e pensionistas, habilitados para a 
efetivação de inscrição e exclusão junto à operadora conveniada ou contratada. 

2.5.1. No caso de serviço diretamente prestado pelo órgão ou entidade, a inscrição e a exclusão dos beneficiários será realizada pelo respectivo órgão ou 
entidade do SIPEC, ressalvados os casos previstos em legislação específica. 

2.5.2. A comunicação de inscrição de beneficiário no plano de assistência à saúde ou de sua exclusão do referido plano deverá ser feita de acordo com as 
datas que forem estabelecidas no convênio, contrato ou no regulamento ou estatuto do serviço diretamente prestado pelo órgão ou entidade, sendo essa 
data considerada para fins de início da cobertura assistencial e contagem dos períodos de carência. 

2.6. Os beneficiários excluídos do plano de assistência à saúde terão seus cartões de identificação recolhidos pelos órgãos e entidades do SIPEC, que os 
devolverão à operadora. 

2.6.1. A exclusão do servidor implicará na exclusão de todos os seus dependentes. 

2.6.2. A exclusão do servidor do plano de assistência à saúde suplementar dar-se-á pela ocorrência de evento ou ato que implique na suspensão, mesmo 
que temporária, de seus vencimentos, tais como exoneração, redistribuição e demissão, bem como o deslocamento do servidor para outro órgão ou 
entidade não coberto pelo respectivo plano, observado o disposto no artigo 30 da Lei nº 9.656, de 1998. 

2.6.3. No caso de licença sem remuneração, afastamento legal ou suspensão temporária de remuneração, o servidor poderá optar por permanecer no 
plano de assistência à saúde suplementar, devendo assumir integralmente, durante o período da licença, o respectivo custeio das despesas, observado o 
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disposto no artigo 183, § 3º da Lei nº 8.112, de 1990, alterada pelo art. 9º da Lei 11.302, de 10 de maio de 2006. 

2.6.4. Independentemente da situação prevista no item 2.6.2, a exclusão do servidor dar-se-á também por fraude ou inadimplência. 

2.7. Caberá ao órgão ou entidade do SIPEC a apresentação de documentos que comprovem o vínculo do servidor ativo ou inativo e pensionista e a 
relação de parentesco consangüíneo ou por afinidade dos dependentes com o servidor ativo ou inativo, quando solicitados pela operadora. 

2.8. É assegurada a inclusão: 

2.8.1. do recém-nascido, filho natural ou adotivo do servidor ativo ou inativo, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo 
servidor, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o evento nascimento; 

2.8.2. do filho adotivo, menor de 12 (doze) anos, com aproveitamento dos períodos de carência já cumpridos pelo servidor, ativo ou inativo, adotante. 

2.9. É garantido aos servidores exonerados a manutenção no plano de saúde, após a perda do vínculo com o órgão ou entidade do SIPEC, nas condições 
estabelecidas na legislação em vigor, desde que assumam integralmente o respectivo custeio. 

3. COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS 

3.1. A operadora cobrirá os custos relativos aos atendimentos ambulatoriais, internações hospitalares e atendimentos obstétricos, previstos no Rol de 
Procedimentos da ANS vigente, assim como nas Resoluções CONSU nº 11 e 12 de 1998. 

3.2. A cobertura ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou ambulatório, observados os seguintes serviços: 
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3.2.1. consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, inclusive obstétrica para pré-natal, em especialidades reconhecidas 
pelo Conselho Federal de Medicina; 

3.2.2. apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo consultas com fisioterapeutas e psicólogos, procedimentos 
cirúrgicos ambulatoriais, solicitados e indicados pelo médico assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar; 

3.2.3. atendimentos caracterizados como de urgência ou de emergência por período de 12 horas, durante a carência para o plano médico hospitalar. 

3.3. A cobertura hospitalar compreende os atendimentos em unidade hospitalar, em regime de internação, inclusive cobertura dos procedimentos 
relativos ao atendimento pré-natal, da assistência ao parto, e os atendimentos caracterizados como urgência e emergência, e inclui: 

3.3.1. internação hospitalar, sem limitação de prazo, valor e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, relacionada às especialidades reconhecidas 
pelo Conselho Federal de Medicina; 

3.3.2. internação hospitalar em centro de terapia intensiva, ou similar, sem limitação de prazo, valor e quantidade, a critério do médico assistente; 

3.3.3. diária de internação hospitalar; 

3.3.4. despesa referente a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação durante o período de internação; 

3.3.5. exames complementares indispensáveis para controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, 
anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados 
durante o período de internação hospitalar; 
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3.3.6. taxas, incluindo materiais utilizados durante o período de internação e relacionadas com o evento médico; 

3.3.7. acomodação e alimentação fornecidas pelo hospital ao acompanhante do beneficiário menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, nas 
mesmas condições da cobertura do plano, exceto no caso de internação em UTI ou similar, quando não for possível o acompanhamento; 

3.3.8. cirurgia plástica reparadora quando efetuada para restauração das funções em órgãos, membros e regiões e que estejam causando problemas 
funcionais; 

3.3.9. cirurgias buco-maxilo-faciais que necessitem de ambiente hospitalar; 

3.3.10. órteses e próteses, registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, inerentes e ligadas diretamente ao ato cirúrgico; 

3.3.11. procedimentos relativos ao pré-natal e da assistência ao parto; 

3.3.12. assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do servidor, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o nascimento; 

3.3.13. cirurgia plástica reconstrutiva de mama, para o tratamento de mutilação decorrente de utilização técnica de tratamento de câncer. 

3.3.14. Cobertura de transplantes de córnea e rim bem como as despesas com seus procedimentos vinculados, abaixo relacionados, sem prejuízo da 
legislação específica que normatiza esses procedimentos: 

a) as despesas assistenciais com doadores vivos; 
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b) os medicamentos utilizados durante a internação; 

c) o acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio, exceto medicamentos de manutenção; 

d) as despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos na forma de ressarcimento ao SUS. 

3.3.15. Não havendo disponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos próprios, contratados ou credenciados pela operadora, na acomodação em 
que o beneficiário foi inscrito, a ele será garantido o acesso a acomodação em nível superior ao previsto, sem ônus adicional, na rede credenciada, até 
que haja disponibilidade de leito, quando será providenciada a transferência. 

3.3.16. Não havendo disponibilidade de vagas nos estabelecimentos próprios, contratados ou credenciados pela operadora, o ônus da internação em outro 
hospital fora da rede de serviço é de responsabilidade da operadora. 

3.4. É obrigatória a cobertura dos procedimentos relacionados com os agravos ocupacionais e suas conseqüências, incluindo cirurgia plástica reparadora 
no caso de doença ocupacional e moléstias profissionais. 

4. EXCLUSÕES DE COBERTURA 

4.1. As exclusões de cobertura deverão apresentar-se conforme o previsto na Lei nº 9.656, de 1998, as Resoluções do CONSU, e respeitando-se as 
coberturas mínimas obrigatórias previstas na citada Lei. São excluídos da cobertura do plano os eventos e despesas decorrentes de: 

4.1.1. tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 



Universidade Federal de Juiz de Fora 

Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão 

 

 135

4.1.2. atendimentos prestados antes do início do período de vigência ou do cumprimento das carências; 

4.1.3. procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, inclusive órteses e próteses para o mesmo fim; 

4.1.4. cirurgia plástica estética de qualquer natureza; 

4.1.5. inseminação artificial; 

4.1.6. tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; 

4.1.7. tratamentos em centros de Saúde Pela Água (SPAs), clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, casas sociais e clínicas de idosos; 

4.1.8. transplantes, à exceção de córnea e rim, e demais casos constantes do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS; 

4.1.9. fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; 

4.1.10. fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; 

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

4.1.12. tratamentos ilícitos ou anti-éticos, assim definidos sob o aspecto médico e legal, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; 

4.1.13. casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente; 
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4.1.14. aplicação de vacinas preventivas; 

4.1.15. necropsias, medicina ortomolecular e mineralograma do cabelo; 

4.1.16. aparelhos ortopédicos, com exceção dos inerentes e ligados ao ato cirúrgico; 

4.1.17. aluguel de equipamentos hospitalares e similares; 

4.1.18. procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior ou fora da área geográfica de abrangência do plano; e 

4.1.19. consulta, tratamento ou outro procedimento concernente a especialidades médicas não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. 

5. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

5.1. Considera-se atendimento de urgência o evento resultante de acidente pessoal ou de complicação no processo da gestação. 

5.2. Considera-se atendimento de emergência o evento que implica em risco imediato de morte ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizado em 
declaração do médico assistente. 

5.3. É assegurado o atendimento de urgência e emergência, após as primeiras vinte e quatro horas contadas da adesão do beneficiário ao plano, inclusive 
se decorrentes de complicações da gestação, sendo prioritárias as atividades e procedimentos destinados à preservação da vida, órgãos e funções do 
beneficiário, incluindo eventual necessidade de remoção, até a saída do paciente, observando se o seguinte: 

5.3.1. O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência ou emergência, incluindo a necessidade de assistência médica decorrente da condição 
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gestacional, por pelo menos 12 (doze) horas de atendimento, não garantindo cobertura para internação; 

5.3.2. Caberá a operadora o ônus e a responsabilidade da remoção do paciente para uma unidade do Sistema Único de Saúde-SUS, que disponha de 
serviço de urgência e/ou emergência, visando a continuidade do atendimento. 

6. REEMBOLSO 

6.1. Será assegurado o reembolso dos valores decorrentes de atendimentos prestados em território nacional, ao beneficiário, com assistência à saúde, 
quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pela operadora, de acordo com o contido nas tabelas praticadas 
pelo plano, sempre que: 

6.1.1. O serviço for realizado em localidade, pertencente à área de abrangência geográfica do plano, onde não houver profissional da rede de serviço 
habilitado para prestar o atendimento; 

6.1.2. Se configurar urgência e/ou emergência devidamente justificada em relatório pelo profissional que executou o procedimento; 

6.1.3. Houver paralisação do atendimento pela rede de serviços ou interrupção do atendimento em determinadas especialidades. 

6.2. O reembolso dos procedimentos realizados fora da área de abrangência do plano poderá ser efetuado desde que estabelecido em contrato, convênio, 
estatuto ou regimento do serviço diretamente prestado pelo órgão ou entidade do SIPEC. 

6.3. O pagamento do reembolso será efetuado de acordo com os valores da Tabela de Referência da operadora, vigente à data do evento, no prazo 
máximo de trinta dias contados da apresentação dos documentos em via original abaixo elencados, que posteriormente serão devolvidos em caso de 
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reembolso parcial: 

6.3.1. Conta discriminativa das despesas, incluindo relação com materiais, medicamentos e exames efetuados, com preços por unidade, juntamente com 
as faturas ou notas fiscais do hospital e de fornecedores de órteses, próteses e materiais especiais; 

6.3.2. Recibos de pagamento dos honorários médicos; 

6.3.3. Relatório do profissional responsável, justificando o tratamento e o tempo de permanência do beneficiário no hospital; e 

6.3.4. Laudo anatomopatológico da lesão, quando for o caso. 

6.4. Para fins de reembolso, o servidor, ativo ou inativo, e o pensionista deverá apresentar a documentação adequada no prazo máximo de doze meses, 
contados da data do evento, sob pena de perder o direito ao reembolso. 

7. REMOÇÃO 

7.1. Estará garantida a remoção inter-hospitalar do paciente (do hospital de origem para o hospital de destino), comprovadamente necessária, dentro dos 
limites de abrangência geográfica do plano. 

7.2. Nos casos de urgência e de emergência, em que o paciente não tiver direito à internação devido à carência de 24 horas, dar-se-á a remoção inter-
hospitalar da origem para o destino, em ambulância terrestre, nos limites da área de abrangência geográfica do plano, quando caracterizada pelo médico 
assistente a necessidade de internação, observando-se as seguintes situações: 

7.2.1. Na impossibilidade de remoção por risco de morte, o paciente ou responsável e o prestador do atendimento deverão acordar quanto à 
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responsabilidade financeira da continuidade da assistência, desobrigando-se a operadora desse ônus; 

7.2.2. A operadora deverá disponibilizar ambulância terrestre com os recursos necessários a garantir a manutenção da vida, só cessando sua 
responsabilidade sobre o paciente quando efetuado o registro na unidade hospitalar que o receber; 

7.2.3. Quando o paciente ou seus responsáveis optarem, mediante assinatura de termo de responsabilidade, pela continuidade do atendimento em unidade 
diferente daquela definida no item 5.3.2, a operadora estará desobrigada do ônus financeiro da remoção. 

8. MECANISMOS DE REGULAÇÃO 

8.1. O beneficiário poderá se utilizar dos médicos ou instituições relacionados na rede de serviço da operadora, de acordo com o plano subscrito por ele 
ou seu órgão ou entidade, exclusivamente para o atendimento decorrente de riscos cobertos. Ao utilizar a rede referenciada ou contratada, o beneficiário 
não fará qualquer desembolso, cabendo à operadora efetuar o pagamento diretamente ao referenciado ou contratado, em nome e por conta do servidor. 

8.2. O pagamento das despesas cobertas pelo plano de saúde será efetuado diretamente ao referenciado ou contratado, desde que atestados pelo 
beneficiário. 

8.3. No ato do atendimento o beneficiário deverá apresentar documento de identidade, juntamente com o cartão da operadora do plano de saúde. 

8.4. A operadora poderá exigir autorização prévia para a realização de procedimentos conforme disposto em contrato ou convênio, devendo dar ampla 
publicidade destes mecanismos a seus segurados. 

8.4.1. Nos casos em que a operadora estabelecer autorização prévia, deverá ser garantida a avaliação do atendimento pelo profissional avaliador no prazo 
máximo de um dia útil, contados da data da solicitação, para a definição dos casos de aplicação das regras de regulação, ressalvadas as hipóteses de 
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urgência ou de emergência. 

8.4.2. Em caso de divergência médica na concessão da autorização prévia, para dirimir o conflito, será instaurada junta médica no prazo máximo de 
quarenta e oito horas contadas da formalização do processo. 

8.4.2.1. A junta médica será constituída por três membros, sendo o requerente do procedimento ou membro nomeado pelo beneficiário, um médico da 
operadora, e terceiro membro escolhido consensualmente pelos dois demais profissionais, cuja remuneração ficará a cargo da operadora. 

8.5. A operadora reserva-se o direito de alterar a rede de prestadores de serviços, obedecidos os trâmites legais existentes, principalmente no que se 
refere à mudança de entidade hospitalar, conforme art. 17 da Lei nº 9.656, de 1998. 

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

8.5.1.1. Na hipótese de ocorrer a substituição de entidade hospitalar por vontade da operadora durante período de internação de beneficiário, ser-lhe-á 
garantido o pagamento das despesas relacionadas com a internação até a alta hospitalar, estabelecida pelo médico assistente, exceto nos casos de infração 
às normas sanitárias, quando a operadora providenciará, às suas expensas, a transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a 
continuação da assistência. 

8.5.2. No caso de redimensionamento de rede hospitalar, é necessário autorização prévia da ANS. 

8.6. Na hipótese de o beneficiário optar por acomodação hospitalar superior àquela contratada, deverá arcar com a diferença de preço e a 
complementação dos honorários médicos e hospitalares, conforme negociação direta com o médico ou hospital. 
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8.7. A marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser feita de forma a atender às necessidades especiais dos beneficiários, 
bem como aqueles com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e lactentes, e crianças até 5 (cinco) anos de idade. 

8.8. A operadora não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços eventualmente utilizados de maneira diversa do acordado. 
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ANEXO VI 
 

 


