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EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO CRQ-IV Nº 22/19 

PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: PREÇO GLOBAL 

 

O CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – IV REGIÃO, mediante o Pregoeiro, 

designado pela Sessão Plenária do CRQ-IV de nº 2901ª de 10/12/2018, publicada no 

D.O.E no dia 13/12/2018, torna público para conhecimentos dos interessados que em 

15/08/2019 às 9h30min na Rua Oscar Freire, 2039 – 2º andar - Pinheiros – São Paulo/SP, 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, 

conforme descrito neste Edital e seus Anexos que fazem parte integrante deste. 

 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei 10.520 de 17/07/2002 e o 

Decreto 3.555 de 08/08/2000 que regulamenta a modalidade do Pregão, a Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006, Decreto Federal 6.204 de 05/09/2007, aplicando-

se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 

21/06/1993 e demais normas aplicáveis a espécie. 

 

 

1 - DO OBJETO 

 

O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços hospitalares, ambulatórias, 

procedimentos clínicos, cirúrgicos e obstétricos, atendimentos de urgência e 

emergência, assistência médica (consultas), laboratoriais, exames complementares e 

serviços auxiliares e odontologia, conforme descrito no ANEXO I, que faz parte 

integrante deste Edital. 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1  - Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 

Anexos. 

 

2.1.1 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas. 

 

2.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 

2.2.1  Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, 

em dissolução ou em liquidação; 

2.2.2 Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com o CRQ-IV 

Região ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

2.2.3  Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de 

constituição; 

2.2.4  Estrangeiras que não funcionem no País.   
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3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 O licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 

participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua 

representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 

exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

 

3.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular 

verbalmente lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar as 

razões de recurso, assinar ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome do licitante (modelo do ANEXO II). Em sendo sócio, 

proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 

apresentar cópia autenticada do respectivo Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social (conforme item 7.2.1. letra “a”), no qual estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura. 

 

3.3 Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 

comprovação desta condição será efetuada mediante Declaração de 

Enquadramento de ME e EPP em conformidade com o Anexo V e deverá 

ocorrer quando o credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 

Complementar nº 123/2006 e Decreto Federal 6.204/2007. 

 

3.3.1 A declaração constante do Anexo V deverá ser assinada pelo 

representante legal da empresa. 

 

3.4 O licitante deverá apresentar, fora dos envelopes nº 1 e nº 2, a procuração e a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deste certame, 

conforme modelo do ANEXO III. 

 

3.5  Os licitantes que desejem encaminhar seus envelopes via postal, com Aviso de 

Recebimento (AR), também deverão apresentar a declaração acima juntamente 

com a proposta comercial e, caso não se façam representar durante a sessão de 

lances verbais, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descritos no item 3.2. 

 

4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

4.1  A Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação, deverão ser 

apresentados no local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes, 

indevassáveis, fechados de forma inviolável e rubricados no fecho, contendo 

externamente: 

 

 

 

 



 

 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4a REGIÃO 
SÃO PAULO 

R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 –– SÃO PAULO – SP-  TEL. 3061-6000  
Site: www.crq4.org.br 

 

 3 

ENVELOPE Nº 1 –  PROPOSTA COMERCIAL  

EDITAL DO PREGÃO No 22/19 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 

 

ENVELOPE Nº 2 –  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

EDITAL DO PREGÃO No 22/19 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE 

 

4.2 Na Proposta Comercial, deverá constar: 

 

a) 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida 

com clareza, sem emendas, rasuras,  acréscimos ou entrelinhas, devidamente 

datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do 

licitante; 

 

b) Indicar nome ou razão social do licitante, endereço completo, telefone e  

endereço eletrônico (e-mail) para contato; 

 

c) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 

sua apresentação; 

 

d) Conter preços unitários mensais para os Planos “A”, “B” e “C”, constante 

do Anexo I em conformidade com a relação de associados por faixa etária 

do Anexo II. Os preços deverão ser apresentados por faixa etária e expresso 

em algarismos, em moeda nacional.  

 

e) Conter preços unitários mensais para atendimento odontológico, conforme 

item 1.4 do Anexo I; 

 

f) Conter a Tabela de Reembolso para:  Despesas Médico-Hospitalares para os 

Planos “A”; “B” e “C”, conforme subitem 9 e Despesas Odontológicas, 

conforme subitem 11.3.2 do Anexo I, contendo no mínimo os valores ali 

estipulados; 

 

g) Valor global mensal contemplando todas as coberturas (itens “d”+ “e”) com 

o universo de associados, constantes dos anexos I e II. Valor global expresso 

em algarismos e por extenso, em moeda nacional. 

 

h) Declarar expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos 

os custos e despesas, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

deste Edital e seus Anexos; 

 

i) Condições de pagamento conforme item 10 deste edital; 

 

 

4.3 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta 
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ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não 

sendo considerados pleitos de acréscimos, a este ou a qualquer título, devendo 

os materiais serem fornecidos sem ônus adicionais. 

 

4.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, 

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 

4.5 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

5 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

5.1 No dia, horário e local designados neste Edital para recebimento e para abertura 

dos envelopes de nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 – 

DOCUMENTAÇÃO será realizada em sessão pública dirigida pelo Pregoeiro 

designado para o evento.  

 

5.2 No dia, horário e local designados neste Edital, antes do início da sessão, os 

licitantes deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para 

formulação de ofertas e lances verbais e demais atos do presente certame, 

conforme item 3.2 deste Edital. 

 

5.3 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

 

5.4 Serão abertos inicialmente os envelopes de nº 01 contendo as PROPOSTAS 

COMERCIAIS, no qual será feito a sua conferência e verificada a conformidade 

das propostas com os requisitos do Edital, sendo desclassificadas as que 

estiverem em desacordo. 

 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. No julgamento das propostas será considerado o critério de menor preço 

global.  

 

6.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste 

Edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos, assim 

considerados aqueles que estiverem acima do preço de mercado, ou 

manifestamente inexeqüíveis, nos termos do art. 48 da Lei nº 8.666/93. 

6.3. O Pregoeiro classificará e selecionará as propostas da seguinte maneira: 

 

a) Proposta de menor preço e as demais propostas com preços até 10 % 

superiores àquela; 

 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 
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preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate de preços, serão 

admitidas todas as propostas empatadas, independente do número de 

licitantes. 

 

6.4.  Aos licitantes classificados conforme subitem 6.3 será dada oportunidade para 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e 

decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço. 

 

6.5. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro, implicará exclusão do licitante apenas da etapa de lances verbais. 

 

6.6. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 

6.7. Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o 

valor orçado. 

 

6.8. Será vencedora da etapa de lances verbais aquela que ofertar o menor preço 

global. 

 

6.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

6.10. O Pregoeiro poderá negociar com o licitante da oferta de menor valor com vistas 

a redução de preço. 

 

6.11. Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte 

sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta 

classificada, será assegurada a preferência de contratação, respeitado o seguinte: 

 

6.11.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do melhor 

lance, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste 

Pregão; 

 

6.11.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do subitem anterior, serão convocados os licitantes 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese desta 

Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

6.11.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos 

estabelecidos nesta Condição, será realizado sorteio entre elas para que 

se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
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6.11.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 

(cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 

 

6.11.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nesta Condição, o 

objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame; 

 

6.11.6. O disposto nesta Condição somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

 

6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

Documentação de Habilitação do licitante, para confirmação das suas condições 

habilitatórias.  

 

6.13. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital, após 

o transcurso da competente fase recursal. 

 

6.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a 

aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e 

a ele adjudicado o objeto definido neste Edital, após o transcurso da competente 

fase recursal. 

 

6.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo 

Pregoeiro, Equipe de Apoio e o(s) licitante(s) presente(s). 

 

6.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa 

e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

 

6.17. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

 

 

7 - DA HABILITAÇÃO  

 

7.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual 

indevassável, fechado de forma inviolável e rubricado no fecho, identificado 

conforme indicado no item 4.1 deste Edital. 

 

7.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para 

participar da presente licitação: 
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7.2.1   Com relação à habilitação jurídica: 

 

a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor 

devidamente registrado, em que se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

 

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 

c ) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

 

7.2.2  Com relação à regularidade fiscal e trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 

 

c) Prova de situação regular com o Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS); 

 

d)  Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, 

compreendendo: 

 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 

12.440, de 2011). 

 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, compreendo: 

- Certidão expedida pela Procuradoria Regional da Fazenda 

Nacional (Certidão Quanto a Dívida Atida da União 

 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, compreendendo: 

 

- Certidão que comprove regularidade fiscal junto ao Estado ou 

Distrito Federal; 

 

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, compreendendo: 

 

- Certidão que comprove regularidade junto a Tributos Mobiliários 

do domicílio ou sede. 
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7.2.3   Com relação à qualificação técnica: 

 

a) Registro de funcionamento emitido pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS, nos termos dos artigos 9º e 19 da Lei 

federal nº 9.656/98 e de conformidade com o estabelecido no artigo 

1º da Resolução RSD nº 4, de 18/02/2000. 

 

b) Comprovação de aptidão, mediante 01 (um) atestado de 

capacitação técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, comprobatórios de atendimento satisfatório, 

similar ao objeto da presente licitação. 

 

b.1) Não serão considerados atestados que não mencionem, 

expressamente, o número de associados dos serviços. 

 

c) Considerar-se-ão, para efeito da avaliação e aceitação de atestado, 

aqueles de prestação de assistência médico-hospitalar, através de 

“Plano de Saúde” ou “Serviços de Cobertura e Assistência à 

Saúde” aqueles prestados a um contingente, mínimo, de 200 

associados; 

 

d) Comprovação, por intermédio de catálogos, livros ou link de 

internet, da rede de atendimento credenciada no território nacional, 

com respectivos endereços, indicando, ainda, em Quadro Resumo, 

o quantitativo, por Unidade da Federação, de médicos, hospitais, 

laboratórios, centros médicos e clínicas; 

 

e) Declaração da licitante de que possui central de atendimento que 

funcione 24 horas por dia, todo os dias da semana 

 

f) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 

9.854/99), bem como assegurando a inexistência de impedimento 

legal para licitar ou contratar com a Administração Pública. (art. 

87, incisos III e IV da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02), 

conforme modelo do ANEXO IV. 

 

7.2.4   Com relação a qualificação econômica-financeira: 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante. 
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7.3. Disposições Gerais da Habilitação 

 

7.3.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio 

de cartório competente ou por servidor da Administração Pública 

ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial, onde se 

aplicar. 

 

7.3.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de 

documento em substituição aos documentos requeridos no 

presente Edital. 

 

7.3.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta 

ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital o Pregoeiro 

considerará o licitante inabilitado. 

 

7.3.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 

das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

8 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório (art. 12, Decreto nº 3.555/00). 

 

8.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

 

8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

 

9 - DOS RECURSOS 

 

9.1 No final da sessão qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de interpor recurso, mediante registro em ata da 

síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias 

úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.  (art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/02). 
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9.2  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 

do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 

9.3 Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo (art. 

11, inciso XVIII, do Decreto nº 3.555/00). 

 

9.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento.  

 

9.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 

Gerência de Contabilidade e Compras deste CRQ-IV. 

 

10 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

10.1   O pagamento referente ao objeto desta licitação, será efetuado mensalmente 

pela Gerência Financeira do Conselho Regional de Química - IV Região, 

através da dotação orçamentária CE 3.3.9.0.3999.01 – Serviço Médico, 

Hospitalar, Convênios, até o 2º (segundo) dia útil do mês subseqüente da 

prestação dos serviços, mediante apresentação de fatura de serviços. A fatura 

deverá ser expedida até o dia 25 (vinte e cinco) do mês anterior ao pagamento, 

contendo: nome dos associados inscritos (titular, dependente e agregado), 

suas faixas etárias e o valor de suas mensalidades.  

 

10.2   As exclusões, alterações cadastrais, mudanças de planos, poderão ser 

enviadas pelo CRQ-IV, até o dia 20 (vinte) do mês anterior ao do pagamento 

da fatura de serviços, não cabendo, portanto, a cobrança retroativa de 

mensalidades. 

 

10.3   As inclusões de novos associados deverão ser efetuadas até a data limite 

acima discriminada e o direito a utilização dos serviços se dará a partir do dia 

seguinte ao envio das documentações exigidas. Nestas inclusões poderá ser 

feita a cobrança retroativa pró rata dos dias de inscrição do associado. A 

cobrança da diferença destes dias poderá ser cobrada na fatura do mês 

correspondente. 

 

10.4  Os pagamentos serão realizados somente por meio de boleto bancário/ficha 

de compensação ou transferência eletrônica para o Banco do Brasil 

(correntistas), mediante apresentação de fatura/nota fiscal. Caso opte por 

receber o pagamento em outra instituição bancária, o custo da operação de 

transferência do numerário entre os bancos envolvidos será descontado do 

valor total da nota fiscal. Atualmente o valor da referida tarifa bancária é de 

R$ 10,45. 
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10.5   Caso o licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento 

de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida 

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 

conforme legislação em vigor. 

 

10.6   Caso haja retenção do imposto e das contribuições (IR-Pis/Pasep-Cofins-

CSLL), conforme previstos na IN-RFB nº 1.234 de 11/01/2012. Estes valores 

deverão ser destacados na nota fiscal. A falta de destaque dos valores da 

retenção no documento de cobrança impossibilitará o CRQ-IV de efetuar o 

seu pagamento e a nota fiscal será devolvida para a sua retificação. 

 

10.7   Em caso de eventuais atrasos no prazo estipulado para o pagamento das 

faturas, incidirá sobre o valor devido juros de mora de 0,03% (três centésimos 

por cento) ao dia, relativo ao período compreendido entre a data do 

vencimento e a data do efetivo pagamento. 

 

 

11 - DA CONTRATAÇÃO, DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO 

 

11.1   Com a LICITANTE vencedora da presente licitação será celebrado um 

“Contrato de Prestação de Serviços”, por 12 (doze) meses, com início em 

01/09/2019 e término em 31/08/2020. O contrato poderá ser prorrogado 

conforme artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, caso 

seja justificável ou apresente manifesta vantagem para o CRQ-IV Região. 

 

11.2   A LICITANTE vencedora será regularmente convocada para a assinatura 

do contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis sob pena de decair do direito à 

contratação e responder pelas penalidades previstas no item 14, sem prejuízo 

daquelas previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93. 

 

11.2.1   Caso a LICITANTE adjudicatária se recuse a assinar o contrato é 

facultado ao CRQ-IV convocar as LICITANTES remanescentes 

na forma do item 6.14. 

 

11.3  A LICITANTE se obriga a manter durante toda a execução do contrato as 

mesmas condições da habilitação. 

 

11.4 - A contratação poderá ser rescindida pelos motivos especificados nos artigos 

77, 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e por infrigências às cláusulas contratuais 

ou obrigações previstas neste Edital e seus anexos. 
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12 – DOS REAJUSTES 

 

12.1 - O reajuste do contrato somente ocorrerá após 12 (doze) meses. Será com base 

no índice financeiro VCMH – Variação do Custo Médico Hospitalar se a 

sinistralidade anual for inferior a 70% (setenta por cento) ou quando for 

superior a este percentual será em função da variação da sinistralidade 

(Reajuste Técnico) anual apurado conforme item abaixo. 

 

12.1.1 – O reajuste do contrato em função da variação da sinistralidade anual 

será apurado quando esta for superior a 70% (setenta por cento), 

utilizando a seguinte fórmula: 

 

a) Apuração do Índice de Sinistralidade: 

 

Índice de Sinistralidade = Sinistro (acumulados últimos 12 meses) 

                                        Receita (acumulados últimos 12 meses) 

 

b) Apuração do Ìndice de Reajuste: 

 

Sinistro Cumulativo =  70 % 

Receita desejada       = 100% 

 

Receita desejada = Sinistro (acumulado últimos 12 meses) x 100 

                                                            70 

Percentual de Reajuste = (Receita desejada ) – 1 x 100 

                                              Receita (cumulativa) 

 

12.2 – Caso o índice de sinistralidade anual apurado for inferior a 70% (por cento) 

os valores das mensalidades serão reajustados somente pelo VCMH – 

Variação do Custo Médico Hospitalar . 

 

12.3 – Haverá também alteração no valor da mensalidade quando o associado,  

mudar de faixa etária. 

 

13 - DA FISCALIZAÇÃO 

 

13.1   O contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 

do CRQ-IV. 

 

13.2   A ação fiscalizadora será realizada pela Gerência de Recursos Humanos, 

que se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço prestado se 

ele estiver em descordo com o estabelecido no contrato. 

 

13.3   A fiscalização será exercida no interesse da Administração, não excluindo 

nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA perante terceiros, por 

qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará em co-

responsabilidade do CRQ-IV ou de seus agentes e prepostos. 
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14 - DAS PENALIDADES 

 

14.1   A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou 

condições do presente Edital ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º, 

da Lei nº 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

14.2   Caso o licitante adjudicatário se recuse cumprir a proposta, garantida prévia 

defesa, será considerado inadimplente e estará sujeito às seguintes 

cominações: 

 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta; 

 

b) Responder por perdas e danos ocasionados ao CRQ-IV, os quais serão 

apurados em competente processo, levando-se em conta as circunstâncias 

que tenham contribuído para a ocorrência do fato;  

 

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos (art. 7, da Lei nº 10.520/02); 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação (art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93). 

 

14.3   O licitante que praticar, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou 

atos ilegais visando a frustrar os objetivos da licitação; retirar sua proposta 

comercial após conhecer os preços das demais participantes, ou ainda, 

demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o CRQ-IV, em virtude 

de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeito às penalidades 

previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 14.2 e outras que 

couberem. 

 

14.4   Sem prejuízo das penalidades  previstas nos subitens 14.2 e 14.3 o Pregoeiro 

poderá desclassificar a proposta comercial, sem que isto gere direitos 

indenizatórios ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou 

circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade 

financeira, técnica, jurídica ou de produção do licitante. 

 

14.5   Pela inexecução total ou parcial do contrato, sem justificativa aceita pelo 

CRQ-IV, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa de 20 % (vinte por cento) por inexecução total do contrato, 

incidente sobre o seu valor global; 
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c) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor global do contrato, por 

infração de qualquer cláusula contratual, dobrável no caso de 

reincidência; 

 

d) Multa de 1 % (um por cento) ao dia sobre valor global do contrato 

limitada em até 30% (trinta por cento) deste valor, caso após 

devidamente notificada, a CONTRATADA mantenha-se descumprindo 

a obrigação de prestar os serviços contratados; 

 

e) Cominações previstas nas letras “c” e “d” do subitem 14.2. 

 

14.6   O pedido de prorrogação para início dos serviços só será conhecido pelo 

CRQ-IV, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e protocolizado 

junto ao Superintendente, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1   É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, 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 no ato da sessão pública. 

 

15.2   Fica assegurado ao CRQ-IV o direito de, no interesse da Administração, 

anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 

15.3  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e o CRQ-IV não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

 

15.4   Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

15.5   Após apresentação da proposta, não caberá  desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

15.6   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

15.7   O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 

afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua 

qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 

sessão pública de pregão. 
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15.8   As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da 

segurança do futuro contrato. 

 

15.9   Quaisquer informações e dúvidas poderão ser obtidas diretamente com o 

Pregoeiro o Sr. Waldemir Menezes, da Gerência de Contabilidade e Compras 

deste Órgão, sito à Rua Oscar Freire, 2039 – 3º andar, Pinheiros – São 

Paulo/SP ou por meio do telefone (011) 3061-6020 ou ainda pelo e-mail: 

compras@crq4.org.br. 

 

15.9.1   As dúvidas de caráter técnico-legal na interpretação dos termos 

deste Edital deverão ser suscitadas por escrito, ao Pregoeiro, para os 

esclarecimentos necessários, até 02 (dois) dias úteis antes da data do 

recebimento das propostas. 

 

15.9.2   Não serão atendidas solicitações formuladas após o prazo 

estabelecido, salvo se ocorrer fato superveniente. 

 

15.9.3   As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de 

ordem estritamente informal. 

 

15.10   A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito a 

contratação do objeto licitado.  

 

15.11   O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será o Foro da 

Seção Judiciária de São Paulo, no que se refere a qualquer ação ou medida 

judicial originada ou referente a esta licitação. 

 

16 – DOS ANEXOS DO EDITAL 

 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 

b) ANEXO II – Relação de beneficiários por faixa etária 

c) ANEXO III – Procuração; 

d) ANEXO IV – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 

Habilitação; 

e) ANEXO V – Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do 

Trabalho e Inexistência de Impedimento Legal para 

Licitar ou Contratar com a Administração Pública; 

f) ANEXO VI – Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte; 

g) ANEXO VII – Minuta do Contrato; 

h) ANEXO VIII – Modelo de Proposta Comercial. 

 

São Paulo,  02  de agosto de 2019. 

 

JOSÉ GLAUCO GRANDI 

Superintendente 



 

 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4a REGIÃO 
SÃO PAULO 

R. OSCAR FREIRE, 2039 – CEP 05409-011 –– SÃO PAULO – SP-  TEL. 3061-6000  
Site: www.crq4.org.br 

 

 16 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. OBJETO 

 

1.1 Prestação de serviços, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, interior do 

Estado de São Paulo e em todo o Território Nacional, hospitalares, ambulatoriais, 

procedimentos clínicos, cirúrgicos e obstétricos, atendimentos de urgência e 

emergência, assistência médica (consultas), laboratoriais, exames 

complementares e serviços auxiliares conforme planos “A”, “B” e “C” constantes 

do presente Anexo, de acordo com o disposto na Lei nº 9.656, de 03 de junho de 

1998 e o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – Resolução Normativa – RN 

Nº 428, de 02 de janeiro de 2018 reconhecidos pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar em legislação vigente e todas as patologias reconhecidas na 

Classificação Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados á Saúde – 

CID, edição nº 10, da Organização Mundial da Saúde, ou outra Resolução 

Normativa que venha substituí-la, a qualquer tempo, no decorrer da vigência do 

Contrato. 

 

1.2 Odontologia 

 

1.2.1 Atendimento Odontológico de rotina e urgência e plano de atendimento na 

rede de serviços odontológicos credenciados, para os Associados inscritos, 

seus dependentes e agregados e por Reembolso no Sistema de Livre 

Escolha. 

 

1.3 Os serviços de que tratam os subitens 1.1, 1.2 deste Anexo destinam-se ao 

atendimento médico e de rotina, urgência e emergência a todos os associados 

inscritos conforme o item 2, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, interior 

do Estado de São Paulo e em todo o Território Nacional, através de rede 

credenciada ou pelo Sistema de Livre Escolha. Quando utilizados o Sistema de 

Livre Escolha os valores nunca serão inferiores aos citados no item “9” do 

presente Anexo. 

 

1.4 Os serviços de que trata o subitem 1.3 deste Anexo destinam-se ao atendimento 

odontológico de rotina, urgência e emergência a todos os associados inscritos 

conforme o item “2”, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo São Paulo, na 

Grande São Paulo, interior do Estado de São Paulo e em todo o Território 

Nacional, através de rede credenciada ou pelo sistema de Livre Escolha. Quando 

utilizados o sistema de Livre Escolha os valores terão como referência a Tabela 

praticada pela Contratada, conforme item “11.3.2” do presente Anexo. 
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2. ASSOCIADOS 

 

2.1 Serão Associados: 

a) Os funcionários do CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO, 

seus dependentes econômicos e agregados. 

 

2.2 Consideram-se dependentes econômicos: 

a) Cônjuge ou companheira (o); 

b) Filhos (as) de qualquer condição, solteiros menores de 21 (vinte e um) anos, 

sob o pátrio poder, tutelados, curatelados ou sob guarda, além dos inválidos 

de qualquer idade; 

c) Filhos (as) de qualquer condição, solteiros e menores de 24 (vinte e quatro)  

anos, que estejam freqüentando curso de nível superior em estabelecimento 

oficial ou reconhecido pelo Ministério da Educação; 

d) Filhos (as) comprovadamente inválidos maiores de 21 (vinte e um) anos. 

 

2.3 Consideram-se agregados: 

a) Filhos (as) solteiros maiores de 21 (vinte e um) a 24 (vinte e quatro) anos. 

 

3. COBERTURAS 

 

3.1 Respeitadas às exclusões estabelecidas neste Memorial, os Planos de Assistência 

à Saúde deverão cobrir: 

 

3.1.1 Despesas hospitalares e/ou ambulatoriais e obstétricas, assistência médica 

(consultas), exames laboratoriais, procedimentos clínicos, cirúrgicos, 

obstétricos, atendimentos de rotina, urgência e emergência, exames 

complementares e serviços auxiliares constantes do presente Anexo, em 

todo território nacional, de acordo com o disposto na Lei nº 9.656, de 03 de 

junho de 1998 e o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – Resolução 

Normativa – RN Nº 428, de 02 de janeiro de 2018, reconhecidos pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar em legislação vigente e todas as 

patologias reconhecidas na Classificação Internacional de Doenças e de 

Problemas Relacionados á Saúde – CID, edição nº 10, da Organização 

Mundial da Saúde, ou outra Resolução Normativa que venha substituí-la, a 

qualquer tempo, no decorrer da vigência do Contrato; 

 

3.1.2 Tratamentos para doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, de acordo 

com o disposto na Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998 e o Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde – Resolução Normativa – RN Nº 428, 

de 02 de janeiro de 2018, reconhecidos pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar em legislação vigente e todas as patologias reconhecidas na 

Classificação Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados á 

Saúde – CID, edição nº 10, da Organização Mundial da Saúde, ou outra 

Resolução Normativa que venha substituí-la, a qualquer tempo, no decorrer 

da vigência do Contrato; 
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3.1.3 Atendimento Odontológico de rotina e urgência e plano de atendimento na 

forma do item “1.2”; 

 

3.1.4 Atendimento individual nas especialidades de: Fonoaudiologia, Psicologia, 

RPG (Reeducação Postural Global), Nutrição, Psicoterapia e Terapia 

Ocupacional, conforme a referida norma regulamentadora, e poderá ser 

realizada na rede credenciada ou pelo sistema de Livre Escolha, com no 

mínimo de sessões abaixo: 

 

• Psicologia – mínimo de 12 (doze) sessões por ano e dependendo do CID 

até 40 (quarenta) sessões/ano; 

• Fonoaudiologia – mínimo de 12 (doze) sessões por ano e dependendo do 

CID até 96 (noventa e seis) sessões/ano; 

• Fisioterapia – sem limite; 

• Acupuntura – sem limite; 

• RPG (Reeducação Postural Global) – mínimo de 12 (doze) sessões por 

ano;  

• Nutrição – mínimo de 6 (seis) sessões por ano e dependendo do CID até 

18 (dezoito) sessões/ano; 

• Terapia Ocupacional - mínimo de 12 (doze) sessões por ano; 

• Escleroterapia – mínimo de 12 (doze) sessões por ano; 

 

3.1.5 Tratamentos para Doenças Crônicas e Lesões Pré-Existentes; 

 

 

4. LIMITES DE COBERTURA 

 

4.1 Transtornos Psiquiátricos 

 

TRANSTORNOS 

PSIQUIÁTRICOS 

CONSULTAS INTERNAÇÃO 

Psicoterapia de Crise (com início 

imediatamente após o atendimento de 

emergência) 

Duração máxima de 12 semanas, 

limitadas a 12 sessões/ano 

__________ 

Transtornos Psiquiátricos em situação de 

crise 

__________ 30 dias / ano 

Intoxicação ou Abstinência por 

dependência química (inclusive 

alcoolismo) 

__________ 30 dias / ano 

 

4.2 Demais Procedimentos 

 

Todos os procedimentos de internação, bem como os exames complementares e 

serviços auxiliares, abaixo descritos, ainda que realizados em regime de livre 

escolha, sem limite de utilização. 
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4.2.1 Procedimentos Médicos/Serviços Auxiliares: 

 

• Diálise (Peritonial) 

• Hemodiálise 

• Cirurgia - ambulatorial e hospitalar 

• Implantes 

• Internações cirúrgicas e clínicas 

• Fisioterapias – sem limites de sessões na Rede Credenciada ou no 

Sistema Livre Escolha 

• Acupuntura – Sem limites de sessões na Rede Credenciada e/ou no 

Sistema Livre Escolha 

• Cirurgias oftalmológicas refrativas, a partir de 5 graus na Rede 

Credenciada e/ou no Sistema Livre Escolha 

• Escleroterapia - limite de 12 (dez) sessões/ano na Rede Credenciada e/ou 

no Sistema Livre Escolha 

• Litotripsia 

• Hemoterapia 

• Quimioterapia 

• Radioterapia 

• Transplantes de acordo com o rol de procedimentos da ANS (Agência 

Nacional de Saúde e outros que vierem a ser incluídos de acordo com 

determinação da ANS (Agência Nacional de Saúde). 

• Vacinas conforme calendário do Ministério da Saúde do Governo 

Federal na rede credenciada ou pelo sistema de Livre Escolha conforme 

tabela da CONTRATADA. 

 

4.2.2 Exames complementares de diagnóstico e terapia de acordo com o rol de 

procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde) – Resolução 

Normativa nº 428 de 02/01/2018 e outros que vierem a ser incluídos de 

acordo com determinação da ANS (Agência Nacional de Saúde). 

 

4.3 Quando for constatada a necessidade de remoção, a mesma deverá ser solicitada 

dentro dos critérios abaixo relacionados: 

 

a) Solicitada pelo médico assistente através de relatório descrevendo a 

impossibilidade de locomoção do Associado; 

b) Seja por via terrestre e até o estabelecimento médico-hospitalar mais próximo 

com condições técnicas de prestar o atendimento; 

c) Caso haja necessidade de ambulância UTI e/ou de acompanhamento médico, 

o relatório de solicitação deverá conter tal especificação; 

d) Seja observada a abrangência e critérios contratuais; 

e) Seja destinada ao atendimento do Associado durante evento coberto; 

f) Para realização de procedimentos essenciais ao acompanhamento da 

patologia que gerou a internação, ou de evento essencial à manutenção da 

saúde do Associado. 
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5. DESPESAS NÃO COBERTAS 

 

5.1 Exclusões genéricas a todos os planos: 

 

a) Procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses 

e próteses para o mesmo fim; 

b) Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou 

não reconhecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar; 

c) Despesas extraordinárias, enfermagem particular, ainda que em hospital, e 

assistência médica domiciliar; 

d) Aparelhos estéticos, órteses e próteses, e/ou aparelhos utilizados para a 

substituição de função ou reabilitação, não ligada ao ato cirúrgico; 

e) Atendimentos nos casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando 

declarados pela autoridade competente; 

f) Aluguel de equipamentos e aparelhos cirúrgicos para assistência médica 

domiciliar; 

g) Tratamentos ou procedimentos relacionados à estimulação conceptiva e 

fertilização in vitro; 

h) Tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais, não reconhecidos pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar; 

i) Materiais e medicamentos importados não nacionalizados; 

j) Tratamentos em clínicas de emagrecimento (exceto para tratamentos da 

obesidade mórbida), clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, clínicas 

para acolhimento de idosos e internações que não necessitem de cuidados 

médicos em ambiente hospitalar; 

 

 

6. DA DENOMINAÇÃO DOS PLANOS, RESPECTIVOS BENEFÍCIOS E 

REQUISITOS 

 

6.1 A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes planos: 

 

6.1.1 Plano “A” 

 

Os Associados deste plano, além da cobertura dos serviços previstos neste 

Memorial, prestados através da rede credenciada da CONTRATADA, também 

terão cobertura dos mesmos serviços em locais de livre escolha desses Associados, 

no território nacional, obtendo reembolso conforme previsto no item ”9” (nove) 

deste Memorial de Serviços. As consultas serão com hora marcada sem a 

necessidade de guia e as internações serão feitas em quarto individual, com 

banheiro privativo e com direito a acompanhante. 
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6.1.2 Plano “B” 

 

Os Associados deste plano, além da cobertura dos serviços previstos neste 

Memorial, prestados através da rede credenciada da CONTRATADA, também 

terão cobertura dos mesmos serviços em locais de livre escolha desses Associados, 

no território nacional, obtendo reembolso conforme previsto no item ”9” (nove) 

deste Memorial de Serviços. As consultas serão com hora marcada sem a 

necessidade de guia e as internações serão feitas em quarto individual, com 

banheiro privativo e com direito a acompanhante. 

 

6.1.4 Plano “C” 

 

Os Associados deste plano, além da cobertura dos serviços previstos neste 

Memorial, prestados através da rede credenciada da CONTRATADA, também 

terão cobertura dos mesmos serviços em locais de livre escolha desses Associados, 

no território nacional, obtendo reembolso conforme previsto no item ”9” (nove) 

deste Memorial de Serviços. As consultas serão com hora marcada sem a 

necessidade de guia e as internações serão feitas em quarto individual, com 

banheiro privativo e com direito a acompanhante. 

 

6.2 O Associado Principal poderá solicitar sua transferência do Plano Inferior para o 

Plano Superior, somente no aniversário do contrato. Poderá também solicitar a 

transferência do Plano Superior para o Plano Inferior, somente no aniversário do 

contrato, desde que não tenha havido hospitalização no período de 12 (doze) 

meses anteriores ao pedido de transferência, em ambos os casos sem o 

cumprimento de qualquer carência. Essas transferências de Plano também serão 

consideradas a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao aniversário do 

contrato. 

 

6.3 Nos três planos, os Associados poderão, em caso de solicitação de exames 

complementares e/ou serviços auxiliares por médico não credenciado da 

CONTRATADA, utilizar-se da rede credenciada da CONTRATADA, sem 

qualquer despesa para o Associado ou para o CONSELHO REGIONAL DE 

QUÍMICA IV REGIÃO. 

 

6.4 Nos três planos, exceto exames especiais (tomografia computadorizada, 

ressonância magnética, densitometria óssea, cintilografia e exames cardiológicos 

com Doppler), os quais precisarão de autorização, mediante solicitação do médico 

que os atender, poderão dirigir-se, para fazer os exames, diretamente aos locais 

escolhidos, de acordo com a cobertura prevista neste Memorial, sem a necessidade 

da autorização prévia da CONTRATADA. No caso de livre escolha aos 

Associados terão o reembolso conforme previsto no item “9” (nove) deste. 
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6.5 Nos três planos, não haverá qualquer restrição limitando o número de atendimento 

dos serviços previsto neste Memorial, tanto em locais credenciados como de livre 

escolha, à exceção dos casos previstos em legislação especifica de cada matéria. 

 

6.6 Em caso de urgência ou emergência comprovada e desde que em trânsito em 

localidades onde não exista rede credenciada da CONTRATADA, os Associados 

dos planos contratados poderão utilizar-se dos serviços médico-hospitalares, 

serviços auxiliares e exames complementares existentes nessas localidades, sendo 

reembolsados posteriormente pela CONTRATADA, mediante a apresentação, em 

cada caso, dos documentos mencionados no item “9” (nove) deste. 

 

6.7 Em caso de urgência ou emergência, quando não for possível utilização de serviços 

próprios contratados ou credenciados da CONTRATADA, os Associados dos 

quatro planos, nos limites das obrigações contratuais estabelecidos neste 

Memorial poderão utilizar-se, nos termos da legislação vigente, dos serviços 

médico-hospitalares, serviços auxiliares e exames complementares em locais não 

credenciados existentes na localidade, sendo reembolsados posteriormente pela 

CONTRATADA, mediante o cumprimento das exigências, em cada caso, do 

estabelecido item “9” (nove) deste. 

 

6.8 A CONTRATADA deverá apresentar, como credenciados, entre outras 

especialidades, no mínimo três profissionais das especialidades a seguir: 

acupuntura, alergologia e imunologia, angiologia e cirurgia vascular, 

cancerologia, cardiologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia plástica, cirurgia 

geral, dermatologia, endocrinologia e metabologia, gastroenterologia, 

ginecologia, hematologia, homeopatia, infectologia, mastologia, medicina 

interna, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, nutrição, obstetrícia, oftalmologia, 

ortopedia-traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia-tisiologia, 

proctologia, psiquiatria, RPG (Reeducação Postural Global), reumatologia, 

urologia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, na falta de rede 

credenciada a CONTRATADA deverá reembolsar no sistema de livre escolha 

conforme tabela da CONTRATADA. 

 

6.9 Todos os serviços e profissionais credenciados deverão constar no site da 

CONTRATADA e mantidos durante a vigência do contrato, podendo haver 

desvinculação somente nos termos da Lei nº 9.656/98, devendo, porém, ser 

substituídos por outros serviços equivalentes ou profissionais igualmente 

especializados. 

 

6.10 Na hipótese de desvinculação ou substituição de estabelecimento hospitalar por 

vontade da CONTRATADA, durante o período de internação de algum 

Associado, a CONTRATADA se obriga a mantê-lo neste hospital (ou a transferi-

lo com a permissão do Associado ou de seu responsável, a outro hospital de 

mesmo porte) e pagar as despesas decorrentes dessa internação, até a alta do 

paciente Associado. 
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6.11 Os direitos à utilização dos serviços previstos neste documento serão sempre a 

partir da data da inclusão do respectivo Associado, conforme previsto no item 

“2” , e, no caso de recém-nascidos ou de filhos adotados legalmente, seus direitos 

já estarão garantidos a partir de seu nascimento ou data da adoção conforme item 

“2” deste. 

 

6.12 Dentre os laboratórios credenciados para o plano “C”, a CONTRATADA 

obrigatoriamente deverá, durante a vigência do Contrato, manter convênio com 

no mínimo 12 (doze) dos recursos citados abaixo, com todas as especialidades 

discriminadas neste memorial: 

 

Plano “C” 

 

Laboratórios 

 

• A+ Medicina Diagnóstica  

• Alta – Excelência Diagnóstica 

• Delboni Auriemo – Medicina Diagnóstica  

• Club DA – Medicina Diagnóstica 

• Lavoisier – Medicina Diagnóstica 

• Femme - Laboratório da Mulher 

• CDB – Centro de Diagnósticos Brasil  

• RDO – Diagnósticos Médicos 

• Salomão Zoppi Diagnósticos 

• Fleming Medicina Diagnóstica (ABC) 

• Centro de Diagnósticos do Hospital Samaritano 

• Centro de Diagnósticos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

• HCor Diagnóstico – Unidade Cidade Jardim 

• Cura – Imagem e Diagnóstico 

 

6.13 Dentre os hospitais credenciados para o plano “C”, a CONTRATADA 

obrigatoriamente deverá, durante a vigência do Contrato, manter convênio com 

no mínimo 10 (dez) dos recursos citados abaixo, com atendimentos de pronto 

socorro, internações clínicas e cirúrgicas, cirurgias eletivas e de emergência para 

todas as especialidades discriminadas neste memorial: 

 

Hospitais 

 

• GRAACC 

• Hospital Abreu Sodré – AACD 

• Hospital do Câncer A. C. Camargo 

• Hospital Alvorada – Santo Amaro e Moema 

• Hospital Bandeirantes 

• Hospital Igesp 

• Hospital Santa Isabel 

• Hospital São Camilo (Pompéia/Santana/Ipiranga) 
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• Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo 

• Hospital Nipo-Brasileiro 

• Hospital Samaritano 

• Hospital do Rim e Hipertensão 

• Hospital Santa Joana 

• Maternidade Pró-Matre Paulista 

• Hospital São Luiz (Itaim/Morumbi/Anália Franco) 

• Hospital Beneficência Portuguesa – São Joaquim 

• Hospital da Criança (Nossa Senhora de Lourdes) 

• Hospital Infantil Sabará 

• Hospital Samaritano Paulista 

• Hospital Vitoria (Jardim Anália Franco e Tatuapé) 

• Hospital Nove de Julho 

• Hospital Santa Catarina 

• Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

• Hospital do Coração – HCor 

• Instituto do Coração – Incor 

• Hospital Samaritano Sorocaba 

• Hospital Vera Cruz (Campinas) 

• Hospital e Maternidade Policlin (São José dos Campos) 

• Hospital Ana Costa (Baixada Santista) 

• Hospital Carlos Chagas (Guarulhos) 

 

6.14 Dentre os laboratórios credenciados para os planos “B e A”, a CONTRATADA 

obrigatoriamente deverá, durante a vigência do Contrato, manter convênio com 

os recursos citados abaixo, com todas as especialidades discriminadas neste 

memorial: 

 

Planos “B e A”, além dos constantes no Plano “C”, os seguintes: 

 

Laboratórios 

 

• Centro de Diagnósticos Albert Einstein 

• Laboratório Fleury 

• Centro de Diagnósticos do Hospital Sírio-Libanês 

 

6.15 Dentre os hospitais credenciados para os planos “B e A”, a CONTRATADA 

obrigatoriamente deverá, durante a vigência do Contrato, manter convênio com 

os recursos citados abaixo, com atendimentos de pronto socorro, internações 

clínicas e cirúrgicas, cirurgias eletivas e de emergência para todas as 

especialidades discriminadas neste memorial: 
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Planos “B e A”, além dos constantes no Plano “C”, os seguintes: 

 

Hospitais 

 

• Hospital Israelita Albert Einstein (Perdizes, Ibirapuera e Morumbi) 

• Hospital Sírio-Libanês  

 

 

6.16 Também deverão ser credenciados para atendimentos em regime “Day Clinic”, 

para todos os planos contratados (“A”, “B” e “C”) pelo menos um dos recursos 

hospitalares descritos abaixo, durante a vigência do contrato: 

 

Central Towers Hospital – hospital ambulatorial – Day Clinic 

Fleury Hospital Dia – hospital ambulatorial – Day Clinic 

Hospital Saint Paul – hospital ambulatorial – Day Clinic 

 

6.17 A contratada deverá manter credenciamento com a seguinte clínica de vacinação 

para atender ao disposto no subitem 4.2.1, durante a vigência do contrato: 

 

• Clínica David Uip 

• Clinivac 

 

6.18 Os credenciamentos exigidos nos itens “6.12”, “6.13”, “6.14”, “6.15”, “6.16” e 

“6.17” deverão ser mantidos durante a vigência do contrato, podendo haver 

desvinculação somente mediante justificativa prévia da CONTRATADA ao 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO, devendo, porém, haver 

a substituição por outro laboratório, hospital ou pronto socorro equivalente, em 

comum acordo com o CONSELHO REGIONAL QUÍMICA IV REGIÃO. 

 

7. INCLUSÕES, EXCLUSÕES E PRAZOS DE CARÊNCIAS. 

 

7.1 Não haverá carência para a prestação dos serviços, aos funcionários, dependentes 

e agregados, desde que firmem o Termo de Adesão em até 30 (trinta) dias da data 

de assinatura do Contrato, bem como para os funcionários que ingressarem no 

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO e que manifestarem opção 

pelo Plano de Saúde, mediante Termo de Adesão apropriado em até 30 (trinta) 

dias, após o término do período de experiência contratual estipulado pelo 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICIA IV REGIÂO, que é de no máximo 90 

(noventa) dias.  

 

7.1.1 A CONTRATADA tem até 24 (vinte e quatro) horas para informar o número 

da marca ótica após a inclusão do associado. 

 

7.2 Na vigência do Contrato, não haverá carência também, para os dependentes 

oriundos do casamento, nascimento ou adoção, cuja comprovação e 

cadastramento ocorra em até 30 (trinta) dias do respectivo evento. 

http://www.lincx.com.br/lincx/p_medicos/cre_resp.php?uf=SP&cgccpf=07045325000130
http://www.lincx.com.br/lincx/p_medicos/cre_resp.php?uf=SP&cgccpf=06758888000102
http://www.lincx.com.br/lincx/p_medicos/cre_resp.php?uf=SP&cgccpf=52578234000114
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7.3 Os funcionários e respectivos dependentes incluídos no Contrato, na forma 

estipulada nos subitens “7.1” e “7.2” terão direito ao atendimento nos casos 

resultantes de acidentes pessoais, ocorridos comprovadamente a partir de 0 (zero) 

hora, do dia subseqüente à data de sua inclusão. 

 

7.4 O funcionário, seus dependentes e agregados poderão ser excluídos do Plano, nos 

seguintes casos: 

 

a) prática de infrações com o objetivo de obtenção de vantagem ilícita; 

b) prática de fraude; 

c) morte; 

d) recusa de efetuar exames ou diligências necessárias a resguardar os direitos 

do CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO ou da 

CONTRATADA; 

e) a cessação do vínculo entre o funcionário e o CONSELHO REGIONAL DE 

QUÍMICA IV REGIÃO; 

f) com a rescisão do Contrato; 

g) quando o dependente e/ou agregado perder esta condição pela forma 

estabelecida pelo CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO. 

 

8. DOS REAJUSTES CONTRATUAIS 

 

8.1 Além do reajuste por mudança de faixa etária, a mensalidade também PODERÁ 

ser reajustada em função da variação da sinistralidade (Reajuste Técnico). Se o 

índice de sinistralidade anual apurado de 70% (setenta por cento) for ultrapassado, 

MEDIANTE ACORDO PRÉVIO ENTRE AS PARTES, a CONTRATADA 

poderá promover o reajuste técnico por sinistralidade. 

  

8.2 Os valores das mensalidades serão reajustados anualmente no aniversário do 

contrato, com base no índice financeiro VCMH da CONTRATADA que será 

apresentado à CONTRATANTE com antecedência de 60 (sessenta) dias do 

aniversário do contrato. 

 

8.3 Caso o índice de sinistralidade anual apurado for inferior a 70% (setenta por cento) 

os valores das mensalidades serão reajustados somente pelo índice determinado 

no subitem 8.2. 

 

8.4 Para cálculo do reajuste por sinistralidade será utilizada a seguinte fórmula: 

 

 

A) Apuração do Índice de Sinistralidade: 

 

Índice de Sinistralidade = Sinistro (acumulados últimos 12 meses) 

                                                            Receita (acumulados últimos 12 meses) 
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 B) Apuração do Índice de Reajuste: 

 

Sinistro Cumulativo = 70% 

Receita desejada     = 100% 

  

Receita desejada = Sinistro (acumulado últimos 12 meses) X 100 

                                                   70 

Percentual de Reajuste = (Receita desejada) - 1  X  100 

                                    Receita (cumulativa) 

 

9. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E 

ODONTOLÓGICAS 

 

9.1 A CONTRATADA deverá praticar reembolso de exames complementares de 

diagnóstico, terapias, cirurgias e internações, para todas as categorias de plano 

previstas no presente edital, para todos os procedimentos médicos, 

ambulatoriais e hospitalares, de acordo com o Rol de Procedimentos da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar, seja em caráter eletivo, de urgência 

ou emergência, tendo como referência a Tabela praticada pela 

CONTRATADA. 

 

9.2 Para consultas médicas eletivas, a CONTRATADA deverá praticar reembolso 

no valor mínimo, conforme tabela abaixo: 

 

• Planos C – R$ 330,00 (trezentos e vinte reais) 

• Planos B – R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

• Planos A – R$ 600,00 (seiscentos reais) 

 

9.3 Para sessões individuais a CONTRATADA deverá praticar para todos os planos 

contratados (“A”, “B” e “C”) reembolso no valor mínimo, conforme tabela 

abaixo: 

 

• Psicologia – R$ 330,00 (trezentos e trinta reais)  

• Fonoaudiologia – R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) 

• Fisioterapia (qualquer membro) – R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) 

• Acupuntura – R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) 

• RPG – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

• Nutrição – R$ 330,00 (trezentos e trinta reais)  

• Terapia Ocupacional – R$ 330,00 (trezentos e trinta reais)  

• Escleroterapia – R$ 300,00 (trezentos reais) 

 

 

9.4 Os reembolsos efetuados ao Associado deverão ser realizados de acordo com 

os seguintes prazos, contados a partir da apresentação da documentação 

relacionada no subitem “9.5” à CONTRATADA: 
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• Consultas eletivas, de pronto socorro e exames – em até 02 (dois) dias 

úteis; 

• Exames complementares de diagnóstico e terapias – em até 03 (três) dias 

úteis; 

• Cirurgias, internações clínicas e honorários médicos – em até 07 (sete) dias 

úteis. 

 

9.5 Os Associados para se habilitarem ao reembolso das despesas por eles 

diretamente efetuadas, deverão apresentar à CONTRATADA os seguintes 

documentos: 

 

a) Conta discriminada das despesas, incluindo relação com materiais, 

medicamentos e exames efetuados, com preços por unidade, juntamente 

com as vias originais das notas fiscais ou faturas quando o prestador de 

serviço for uma pessoa jurídica ou recibos quando o prestador de serviço 

for uma pessoa física; 

b) Vias originais dos recibos e comprovantes de pagamento dos honorários 

médicos, de assistentes e se for o caso, de auxiliares e anestesistas em que 

devem constar os números do CRM/CRO/CRP, CPF, CNPJ e 

discriminação do serviço realizado; e 

c) Relatório médico, justificando o tratamento e o tempo de permanência do 

Associado no hospital, se for necessário. 

 

9.5.1 Os medicamentos utilizados durante a realização de procedimentos 

ambulatoriais e hospitalares cobertos, deverão ser reembolsados de 

acordo com a Tabela BRASÍNDICE e demais materiais reembolsados de 

acordo com o preço médio praticado no mercado. 

 

9.6 Caso haja erro no cálculo de algum reembolso pela CONTRATADA, o 

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO solicitará o respectivo 

complemento, devendo a CONTRATADA pagar a diferença em até 05 (cinco) 

dias úteis após receber a notificação do erro. 

 

9.7 As solicitações de reembolso poderão ser realizadas através do site 

CONTRATADA ou através da central de atendimento.  

 

 9.7.1 Para a cidade de São Paulo a CONTRATADA deverá disponibilizar o 

serviço de retirada de documentação via portador no local indicado pelo 

Associado. 
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10. DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES 

 

10.1 Quando se tratar de internação em locais credenciados, o Associado apresentará 

à CONTRATADA declaração do médico assistente responsável, contendo o 

nome do paciente, o diagnóstico, o tratamento proposto e a duração provável 

da internação, para que seja obtida a devida autorização, ou guia, a qual deverá 

obedecer à escolha do Associado/paciente, juntamente com o médico que o 

assiste, devendo em casos de emergência a respectiva autorização ser liberada 

de imediato e para casos eletivos em até 48 (quarenta e oito) horas. 

 

10.2 Quando se tratar de internação em local de livre escolha, o Associado deverá 

apresentar a CONTRATADA para obter o reembolso, os documentos previstos 

no item “9” (nove) deste. 

 

10.3 Não haverá limite de internação hospitalar, inclusive internações em UTI, CTI, 

CETIM, Unidade Coronariana ou Unidade Respiratória. 

 

10.4 Em caso de internação em local credenciado, o Associado não pagará qualquer 

despesa, exceto as pessoais, já que o acerto é direto entre o local e a 

CONTRATADA. 

 

10.5 Aos médicos, hospitais e prontos-socorros de livre escolha, os Associados, 

quando for o caso, pagarão as despesas e depois solicitarão o reembolso 

respectivo à CONTRATADA, conforme previsto no item “9” (nove) deste 

Memorial de Serviços. 

 

10.6 Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos 

credenciados ficam garantidos ao Associado paciente o acesso à acomodação 

em nível superior, sem ônus adicional, ou ainda, em recurso com capacidade 

técnica e acomodação equivalente e mediante acordo expresso do paciente ou 

responsável. A remoção do paciente neste caso será de responsabilidade da 

contratada. 

 

11. ODONTOLOGIA 

 

11.1 Coberturas 

 

11.1.1 Atendimento odontológico de rotina e urgência e plano de atendimento 

na rede de serviços odontológicos credenciados, para os Associados 

inscritos, seus dependentes e agregados e por reembolso no sistema 

livre escolha. 

 

11.1.2 Despesas odontológicas por reembolso em qualquer localidade do país. 
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11.1.3 Cirurgia Oral Menor - Além de todas as coberturas exigidas pelo ROL 

da ANS, mais: 

 

• Cirurgia de cisto 

• Cirurgia de osteoma e odontoma 

• Marsupialização de cisto 

• Retirada de cálculo salivar 

• Tratamento de lesão cística 

• Tratamento de lesão cística com marsupialização e enucleação 

final 

 

11.1.4 Dentística - Cobertura do ROL de Procedimentos da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar - ANS 

 

11.1.5 Diagnóstico 

 

• Consulta inicial 

• Exame histopatológico 

 

11.1.6 Disfunção Têmporo Mandibular (DTM) 

 

• Tratamento da fase aguda 

• Tratamento da fase crônica 

• Manutenção do tratamento de DTM 

• Órtese inter oclusal 

 

11.1.7 Endodontia - Além de todas as coberturas exigidas pelo ROL da ANS, 

mais: 

 

• Clareamento interno 

• Preparo para núcleo intra-radicular 

• Remoção de obturação radicular 

 

11.1.8 Odontopediatria - Além de todas as coberturas exigidas pelo ROL da 

ANS, mais: 

 

• Condicionamento (por sessão, no máximo duas) 

• Coroa de aço 

• Mantenedor de espaço 

• Plano inclinado 

• Restauração a ionômero 

• Restauração preventiva 
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11.1.9 Periodontia – Além de todas as coberturas exigidas pelo ROL da ANS, 

mais: 

 

• Dessensibilização dentinária; 

• Enxerto livre; 

• Enxerto pediculado; 

• Manutenção do tratamento cirúrgico; 

• Placa de mordida miorrelaxante 

 

11.1.10 Prevenção em Saúde Bucal – Cobertura do ROL da ANS 

 

11.1.11 Estomatologia 

 

11.1.12 Odontogeriatria 

 

11.1.13 Radiologia - Além de todas as coberturas exigidas pelo ROL da ANS, 

mais: 

 

• Exames extra-bucais 

 

11.1.14 Urgência - todas as coberturas exigidas pelo ROL da ANS 

 

11.1.15 Proteses previstas no Rol da ANS: Coroa Provisória, Coroa Total 

Metálica (dentes posteriores) e coroa de Cerômero (dentes anteriores) 

 

11.1.16 Os procedimentos acima citados deverão ter cobertura sem ônus e sem 

limite na rede credenciada. 

 

11.1.17 Consultas odontológicas em número ilimitado (desde que justificada). 

 

11.1.18 Exames solicitados pelo dentista credenciado, respeitando os serviços 

não cobertos. 

 

11.1.19 Cirurgias Orais Menores em ambulatório que dispensem internação, 

Pronto-socorro e anestesia, em especialidades odontológicas 

reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia e não incluídas 

nos Serviços não cobertos. 

 

11.1.20 Atendimento de Urgência em pronto-socorro odontológico. 

 

11.1.21 Ortodontia 

 

• Ortodontia completa (documentação ortodôntica, aparelhos 

(inclusive aparelhos estéticos) e manutenção ortodôntica. Exceto 

alinhadores invisíveis. 
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11.1.22 Day Clinic 

 

11.1.23 Clareamento com moldeira 

 

11.2 Serviços Não Cobertos 

 

11.2.1 Tratamentos ambulatoriais, exames diagnósticos, terapias e consultas 

odontológicas realizadas por profissionais de especialidades não 

reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia. 

 

11.2.3 Tratamento Clínico ou Cirúrgico em fase experimental ou alternativo 

não reconhecido por sociedades ou órgãos oficiais de odontologia. 

 

11.2.4 Atendimento odontológico domiciliar, não justificado por uma causa 

médica, e remoção de qualquer natureza para atendimento dentário. 

 

11.2.5 Quaisquer procedimentos dentro das seguintes especialidades: 

 

• Prótese 

• Implante 

• Laser 

• Estética 

 

11.3 A CONTRATADA deverá apresentar o seguinte plano: 

 

11.3.1 Plano “A” 

 

Os Associados, além da cobertura dos serviços previstos neste Memorial, 

prestados através da rede credenciada da CONTRATADA, terão cobertura dos 

procedimentos odontológicos de rotina, e de urgência em locais de livre 

escolha, no território nacional, obtendo reembolso conforme previsto no item 

”9” (nove) deste Memorial Descritivo de Serviços. 

 

Os Associados, além da cobertura dos serviços previstos neste Memorial, prestados 

através da rede credenciada da CONTRATADA, terão cobertura dos procedimentos 

odontológicos de rotina, de urgência e emergência em locais de livre escolha, no 

território nacional, obtendo reembolso.  

 

11.3.2 Reembolso de Despesas Odontológicas, valores mínimos: 

 

• Consulta Odontológica – R$ 70,00 (setenta reais) 

• Aplicação Tópica de Flúor – R$ 60,00 (sessenta reais) 

• Profilaxia – R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) 

• Tratamento Endodôntico de Incisivos e Caninos – R$ 245,00 (duzentos e 

quarenta e cinco reais) 
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• Tratamento Endodôntico de Molares – R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e 

cinco reais) 

• Gengivectomia (sextante) – R$ 120,00 (cento e vinte reais) 

• Radiografia Panorâmica – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) 

• Raspagem Supra Gengiva (Boca Toda) – R$ 155,00 (cento e cinquenta e 

cinco reais) 

• Remoção de Dentes Inclusos/incapacitados – R$ 420,00 (quatrocentos e 

vinte reais) 

• Restauração Resina Fotopolimerizável (1 face) – R$ R$ 65,00 (sessenta e 

cinco reais) 

• Restauração Resina Fotopolimerizável (4 faces) – R$ 100,00 (cem reais) 

• Coroa Provisória – R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) 

• Placa para Bruxismo (Resina) – R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

• Documentação Ortodôntica Completa (ortodontia) – R$ 195,00 (cento e 

noventa e cinco reais) 

• Aparelho Ortodôntico – (ortodontia) – R$ 700,00 (setecentos reais) 

• Manutenção Aparelho Ortodôntico – R$ 120,00 (cento e vinte reais)  

• Clareamento com moldeira (arco superior e inferior) – R$ 510,00 

(quinhentos e dez reais) 

 

1.3.3 O prazo para reembolso deverá ser realizado em até 3 (três) dias úteis. 

 

12. OUTROS BENEFÍCIOS 

 

12.1 Transporte Aéreo – O atendimento inter-hospitalar por ambulância, avião ou 

helicóptero, em qualquer localidade do território nacional, em casos 

considerados críticos pelo médico assistente, deverá obedecer à legislação 

vigente sobre resgate aéreo. A cobertura desse serviço pode ser realizada na 

Opção Livre Escolha (reembolso), respeitando os limites máximos abaixo 

estabelecidos para a aeronave utilizada, incluindo os honorários do médico 

acompanhante. 

• Avião: até R$ 35.000,00.  

• Helicóptero: até R$ 15.000,00. 

 

 

13. BENEFÍCIOS DE GARANTIA DE COBERTURA DOS CUSTOS 

ASSISTENCIAIS EM CASO DE FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO 

TITULAR DO CONTRATANTE 

 

13.1 Em caso de falecimento do beneficiário(a) titular, havendo interesse, será 

mantida a cobertura da assistência médico-hospitalar aos dependentes legais 

ingressados no plano, sem carências, mantido o mesmo padrão de 

atendimento por 12 (doze) meses após o óbito, observando as seguintes 

condições: 
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13.1.1 Para que a CONTRATADA promova o início da concessão do 

benefício, o CONTRATANTE deverá efetivar a solicitação do 

benefício mediante pedido encaminhado ao setor responsável da 

CONTRATADA, acompanhado da cópia reprográfica autenticada do 

Atestado de Óbito do beneficiário titular, no prazo de até 30 (trinta) 

dias. 

 

13.1.2 Que o cônjuge remanescente, ou na sua falta, qualquer um dos seus 

dependentes, inscrever-se-á como beneficiário titular. 

 

13.1.3 O benefício é pessoal e intransferível e será concedido apenas uma vez 

por grupo familiar, não sendo renovado na hipótese do falecimento do 

subseqüente beneficiário titular. 

 

13.1.4 Não haverá ônus para a CONTRATANTE referente ao pagamento das 

cotas desse benefício. 

 

13.1.5 Este benefício será automaticamente rescindido em caso de 

cancelamento do contrato firmado entre as partes. 

 

13.2 Findo o prazo de 12 (doze) meses do benefício, os beneficiários do grupo 

familiar poderão optar por permanecer na CONTRATADA, em plano 

individual/familiar. Casos os mesmos optem por tal contratação, será com o 

valor de Plano Pessoa Física, tabela vigente da época da contratação. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1 Fica estabelecido que os Associados do Plano de Assistência à Saúde deverão 

respeitar o Regulamento Interno da CONTRATADA, desde que não colidam 

com o constante deste anexo. 

 

14.2 A CONTRATADA deverá emitir em forma de planilha (Microsoft Office 

Excel), mensalmente, os seguintes relatórios:  

 

• Relatório de Associados Ativos com valor do produto individual (titular, 

dependentes e agregados) – médico e odontológico;   

• Relatório de Reembolso por Associado médico e odontológico; 

• Relatório de Coparticipação Médico – valor total final por família; 

• Demonstrativo Analítico de Faturamento – médico e odontológico; 

• Demonstrativo Analítico de utilização médico e odontológico por 

procedimentos (consultas, exames, internações, reembolsos e outros); 

• Demonstrativo Analítico de utilização por recurso credenciado médico e 

odontológico. 
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14.3 Caberá a Gerência de Recursos Humanos do CONSELHO REGIONAL DE 

QUÍMICA - IV REGIÃO, fiscalizar os serviços contratados. 

 

14.4 A CONTRATADA, quando da implantação do plano, deverá providenciar 

funcionário habilitado a prestar todo o tipo de esclarecimento aos funcionários, 

na sede do CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO, pelo 

período de 05 (cinco) dias, em horário a ser combinado. Posteriormente à 

implantação, a CONTRATADA deverá indicar um funcionário para realizar 

visitas mensais e suporte à CONTRATANTE, sempre que necessário. 
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ANEXO II 

 

RELAÇÃO DE ASSOCIADOS POR FAIXA ETÁRIA 

 

Universo de 328 (trezentos e vinte e oito) associados, sendo 133 (cento trinta e três) 

titulares, 195 (cento e noventa e cinco) dependentes, conforme planilhas abaixo: 

 

Faixa Etária 

PLANO A 

TITULAR DEPENDENTE   

FEMININO MASCULINO 
TOTAL 

TITULARES 
FEMININO MASCULINO 

TOTAL 

DEPENDENTES 
TOTAL  

até 18 anos 0 0 0 0 0 0 0 

de 19 até 23 anos 0 0 0 0 0 0 0 

de 24 até 28 anos 0 0 0 0 0 0 0 

de 29 até 33 anos 0 0 0 0 0 0 0 

de 34 até 38 anos 0 0 0 0 0 0 0 

de 39 até 43 anos 0 0 0 0 0 0 0 

de 44 até 48 anos 0 0 0 0 0 0 0 

de 49 até 53 anos 0 0 0 0 0 0 0 

de 54 até 58 anos 0 0 0 0 0 0 0 

mais de 59 anos  0 1 1 1 0 0  
Total 0 1 1 1 0 1 2 

 

        

Faixa Etária 

PLANO B 

TITULAR DEPENDENTE   

FEMININO MASCULINO 
TOTAL 

TITULARES 
FEMININO MASCULINO 

TOTAL 

DEPENDENTES 
TOTAL  

até 18 anos 0 0 0 2 10 12 12 

de 19 até 23 anos 0 0 0 2 5 7 7 

de 24 até 28 anos 0 0 0 2 0 2 2 

de 29 até 33 anos 1 0 1 0 0 0 1 

de 34 até 38 anos 0 0 0 0 1 1 1 

de 39 até 43 anos 2 1 3 1 1 2 5 

de 44 até 48 anos 1 3 4 1 1 2 6 

de 49 até 53 anos 0 0 0 3 0 3 3 

de 54 até 58 anos 2 6 8 4 0 4 12 

mais de 59 anos 1 7 8 5 2 7 15 

Total 7 17 25 20 20 41 64 
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Faixa Etária 

PLANO C 

TITULAR DEPENDENTE   

FEMININO MASCULINO 
TOTAL 

TITULARES 
FEMININO MASCULINO 

TOTAL 

DEPENDENTES 
TOTAL  

até 18 anos 0 0 0 33 37 70 70 

de 19 até 23 anos 1 0 1 3 8 11 12 

de 24 até 28 anos 3 1 4 1 3 4 8 

de 29 até 33 anos 13 5 18 9 2 11 29 

de 34 até 38 anos 9 9 18 3 6 9 27 

de 39 até 43 anos 14 9 23 7 7 14 37 

de 44 até 48 anos 14 7 21 7 13 20 41 

de 49 até 53 anos 7 8 15 5 2 7 22 

de 54 até 58 anos 2 1 3 1 3 4 7 

mais de 59 anos   5 5 4   4 9 

Total 63 45 108 73 81 154 262 

 

        

Faixa Etária 

MASSA GERAL  

TITULAR DEPENDENTE   

FEMININO MASCULINO 
TOTAL 

TITULARES 
FEMININO MASCULINO 

TOTAL 

DEPENDENTES 
TOTAL 

até 18 anos 0 0 0 35 47 82 82 

de 19 até 23 anos 1 0 1 6 12 18 19 

de 24 até 28 anos 3 1 4 3 3 6 10 

de 29 até 33 anos 14 5 19 9 2 11 30 

de 34 até 38 anos 8 10 18 3 7 10 28 

de 39 até 43 anos 16 9 25 8 7 15 40 

de 44 até 48 anos 16 9 25 7 15 22 47 

de 49 até 53 anos 6 9 15 8 3 11 26 

de 54 até 58 anos 5 7 12 4 3 7 19 

mais de 59 anos 1 13 14 11 2 13 27 

Total 70 63 133 94 101 195 328 
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ANEXO III 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a 

EMPRESA ____________________________________, com sede à (endereço 

completo), devidamente inscrita no CNPJ sob nº _____________________, 

representada, neste ato, por seu sócio-gerente Sr(a) (nome), (nacionalidade), (estado 

civil), (profissão), residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu 

representante, o(a) Sr(a).______________ (nacionalidade), (estado civil), (profissão) 

portador da cédula de identidade RG nº _________________, e do CPF nº 

______________, a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante 

no Pregão nº 22/19 instaurado pelo CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – IV 

REGIÃO, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da 

apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da 

interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima 

indicado. 

 

 

 

Local e data 

 

Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa. 

 

 

 

 

 

 
 

Papel Timbrado da Empresa 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 

 

PROCESSO CRQ-IV Nº 22/19 

PREGÃO PRESENCIAL  

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 

ODONTOLOGICA 

TIPO: MENOR PREÇO 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: PREÇO GLOBAL 

  

 

A Empresa ________________________________________, devidamente inscrita no 

CNPJ sob nº__________________________, com sua sede à  (endereço completo), por 

seu representante legal o (a) Sr.(a) _____________________, portador(a) do RG nº 

__________, e do CPF nº ________________, em conformidade com o disposto no art. 

4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/02, DECLARA que está apta a cumprir plenamente todos 

os requisitos habilitatórios exigidos no Edital que rege o certame acima indicado. 

 

 

Local e Data 

 

_________________________________________ 

Assinatura do declarante 

 

 

 

 

 

Papel Timbrado da Empresa 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR 

OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

PROCESSO CRQ-IV Nº 22/19 

PREGÃO PRESENCIAL  

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR 

E ODONTOLOGICA 

TIPO: MENOR PREÇO 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: PREÇO GLOBAL 

 

A Empresa ______________________, devidamente  inscrita no CNPJ nº 

___________________________, com sede à (endereço completo),  por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) do RG. nº 

_________________ e do CPF nº __________________, DECLARA, para os fins do 

disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93, que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(quatorze) anos, bem como, DECLARA, sob as penas da lei, inexistir em seu nome qualquer 

impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos do art. 

87, incisos III e IV da Lei nº 8.666/93, e artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 

 

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

 

Local e data. 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do declarante 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 
 

Papel Timbrado da Empresa 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

PROCESSO CRQ-IV Nº 22/19 

PREGÃO PRESENCIAL  

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA, HOSPITALAR E ODONTOLOGICA 

TIPO: MENOR PREÇO 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: PREÇO GLOBAL 

 

A Empresa ________________________________________________, devidamente 

inscrita no CNPJ nº ______________________, por intermédio de seu representante legal 

o (a) Sr. (a) ____________________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº __________________________ e do CPF nº ________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos 

termos da legislação vigente, estando apta a usufruir favorecido estabelecido na Lei 

Complementar nº 123/2006 e Decreto Federal 6.204/07. 

 

 

 

 

 

 

Local e data. 
 

_____________________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Papel Timbrado da Empresa 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO, 

autarquia Federal, criado pela Lei nº 2.800/56, inscrito no CNPJ sob o nº 

62.624.580/0001-45, com sede à Rua Oscar Freire, 2039 - Pinheiros, São Paulo/SP, neste 

ato representado pelo seu Superintendente Dr. José Glauco Grandi, portador do RG. nº 

......................., e do CPF/MF nº .............................  

 

CONTRATADA:  .......................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

......................................., estabelecida à ............................................., neste ato 

representada pelo Sr(a). ..................................., portador(a) da cédula de identidade RG. 

nº .............................. e do CPF/MF. nº ................................... 

 

Pelo presente instrumento, as partes supra qualificadas têm entre si, justo e avençado, na 

melhor forma de direito, o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, vinculado 

aos termos das cláusulas a seguir e regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE de serviços hospitalares, ambulatórias, procedimentos clínicos, 

cirúrgicos e obstétricos, atendimentos de urgência e emergência, assistência médica 

(consultas), laboratoriais, exames complementares e serviços auxiliares e 

odontologia, estipulados no presente contrato nos seguintes documentos do processo 

licitatório nº 22/19, que passam a integrar o presente ajuste: 

 

1. EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO PRESENCIAL nº 22/19; 

2. Proposta Comercial da CONTRATADA datada de ........../........../.........; 

3. Ata da Sessão Pública datada de ........./......../.......... 

4. Proposta Comercial readequada da CONTRATADA datada de ........../........../.........; 

5. Todos os documentos (cartas, ofícios, solicitações, notificações e outros) trocados 

entre as partes devidamente assinados e protocolados, passam a integrar os termos do 

presente contrato. 

 

CLÁUSULA II - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

1 – A CONTRATADA, durante a vigência deste contrato, se obriga: 

 

1.1 – Prestar os serviços especificados no “Termo de Referência” (Anexo I) em seus 

exatos termos e dentro de elevados padrões de qualidade, assegurando aos 

ASSOCIADOS do CONTRATANTE os serviços e condições inerentes a 

cada Plano “A”, “B” e “C” nele especificados, bem como não podendo oferecer 

os serviços contratados em qualidade ou quantidade inferior à proposta 

apresentada.  
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1.1.1 - São considerados ASSOCIADOS do CONTRATANTE os seus 

funcionários, dependentes econômicos e agregados na forma 

constante do Memorial Descritivo de Serviços. 

 

1.2 – Fornecer aos ASSOCIADOS do CONTRATANTE Carteiras de Identificação 

constando o Plano de Cobertura a que pertencem, cuja apresentação, 

juntamente com documento de identidade, assegure o atendimento e direitos 

especificados no Memorial Descritivo de Serviços em toda a rede credenciada 

da CONTRATADA. 

 

1.3 – Disponibilizar um guia médico a cada ASSOCIADO titular, constando nome, 

telefone e endereço dos médicos, hospitais, clínicas médicas, casas de saúde, 

centros médicos, laboratórios, enfim de toda a rede credenciada da 

CONTRATADA correspondente ao respectivo Plano do ASSOCIADO, 

comunicando no prazo de 5 (cinco) dias úteis ao CONTRATANTE quaisquer 

alterações. 

 

1.4 – Cumprir rigorosamente todas as demais condições e especificações contidas no 

“Memorial Descrito de Serviços”, bem como na proposta apresentada pela 

CONTRATADA que independentemente de serem integralmente transcritas 

no presente contrato o integrem como se nele assim o estivesse. 

 

1.5 – Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação 

jurídica, econômica e técnica, sendo facultado ao CONTRATANTE exigir-

lhe, a qualquer tempo, documentos comprobatórios dessa condição, e 

especialmente quanto a qualidade e quantidade da rede credenciada a 

disposição dos ASSOCIADOS, somente podendo haver desvinculação nos 

termos da Lei 9.656/98 e desde que haja substituição por outro credenciado 

com qualidade técnica e de recursos manifestamente equivalentes. 

 

1.6 – Na hipótese de desvinculação ou substituição de estabelecimento hospitalar por 

vontade da CONTRATADA, durante o período de internação de algum 

ASSOCIADO, a CONTRATADA se obriga a mantê-lo neste hospital (ou a 

transferi-lo com a permissão do ASSOCIADO ou de seu responsável, a outro 

hospital de mesmo porte) e pagar as despesas decorrentes dessa internação, até 

a alta do paciente ASSOCIADO. 

 

1.7 – Providenciar na implantação do plano, funcionário habilitado a prestar todo o 

tipo de esclarecimento aos ASSOCIADOS, na sede do CONTRATANTE, 

pelo período de 05 (cinco) dias, em horário a ser combinado. Posteriormente à 

implantação, a CONTRATADA deverá providenciar um funcionário para 

realizar visitas mensais à CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA III - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

1 – Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto do presente contrato a 

fim de que sejam executados rigorosamente em conformidade com o estabelecido 

neste instrumento. 

 

1.1 – A fiscalização dos serviços, por parte do CONTRATANTE, não exonera nem 

diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA por inobservância 

ou omissão a qualquer das cláusulas contratuais estabelecidas no presente 

ajuste. 

 

2 – Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade constatada, por escrito, para 

que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas na CLAUSULA 

OITAVA. 

 

3 – As requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito 

devidamente assinadas e protocoladas, passando a integrar os termos do presente 

contrato. Em caso de  e-mail serão considerados aqueles devidamente aceitos e não 

contestados. 

 

4 – Pagar pontualmente as faturas emitidas pela CONTRATADA nos termos da 

CLÁUSULA QUINTA. 

 

CLÁUSULA IV - DA VIGÊNCIA E EXTENSÃO. 

 

1 - A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início em 01/09/2019 e término 

em 31/08/2020. 

 

2 - A critério exclusivo do CONTRATANTE, o presente poderá ser estendido conforme 

previsto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações caso a prorrogação seja 

justificável ou apresente manifesta vantagem para o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA V - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

1 – O valor do presente contrato é de R$ ......................... (......................), considerando 

a data de assinatura do presente. 

 

2 - Pelos serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

os seguintes valores conforme tabelas abaixo:  

 

Plano “A”  

Plano “B”  

Plano “C”  

Plano Odontológico  

 

2.1 – Nos valores contratados estão incluídos todos os impostos, taxas e demais 

encargos incidentes. 
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2.1 – O valor da fatura será calculado mediante a multiplicação do valor individual 

de cada Plano pelo número total dos respectivos ASSOCIADOS, 

somando-se os 4 (quatro) resultados correspondentes aos Planos (A, B, C, 

e Odontológico). 

 

3 – Os pagamentos dos serviços serão efetuados mensalmente até o 2º (segundo) dia útil 

do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação de fatura de 

serviços. A fatura deverá ser expedida até o dia 25 (vinte e cinco) do mês anterior ao 

pagamento, contendo: nome dos associados inscritos (titular, dependente e agregado) 

suas faixas etárias e o valor de suas mensalidades. O custo para a condição de 

agregado será repassado integralmente ao funcionário interessado. 

 

4 – As exclusões, alterações cadastrais, mudanças de planos, poderão ser enviadas pelo 

CONTRATANTE, até o dia 20 (vinte) do mês anterior ao do pagamento da fatura 

de serviços, não cabendo, portanto, a cobrança retroativa de mensalidades. 

 

5 – As inclusões de novos associados deverão ser efetuadas até a data limite acima 

discriminada e o direito a utilização dos serviços se dará a partir do dia seguinte ao 

envio das documentações exigidas. Nestas inclusões poderá ser feita a cobrança 

retroativa pró rata dos dias de inscrição do associado. A cobrança da diferença destes 

dias poderá ser cobrada na fatura do mês correspondente. 

 

6 -  Os pagamentos serão realizados somente por meio de boleto bancário/ficha de 

compensação ou transferência eletrônica para o Banco do Brasil (correntistas), 

mediante apresentação de fatura/nota fiscal. Caso opte por receber o pagamento em 

outra instituição bancária, o custo da operação de transferência do numerário entre os 

bancos envolvidos será descontado do valor total da nota fiscal. Atualmente o valor 

da referida tarifa bancária é de R$ 10,45. 

 

7 – Caso o licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 

SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, 

a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação 

em vigor. 

 

8 - Caso haja retenção do imposto e das contribuições (IR-Pis/Pasep-Cofins-CSLL), 

conforme previstos na IN-RFB nº 1.234 de 11/01/2012. Estes valores deverão ser 

destacados na nota fiscal. A falta de destaque dos valores da retenção no documento 

de cobrança impossibilitará o CRQ-IV de efetuar o seu pagamento e a nota fiscal será 

devolvida para a sua retificação. 

 

9 - Em caso de eventuais atrasos no prazo estipulado para o pagamento das faturas, 

incidirá sobre o valor devido juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao 

dia, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo 

pagamento. 
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CLÁUSULA VI – DOS REAJUSTES 

 

1 - O reajuste do contrato ocorrerá somente após 12 (doze) meses. Será com base no 

índice financeiro VCMH – Variação do Custo Médico Hospitalar da 

CONTRATADA que será apresentado à CONTRATANTE com antecedência de 60 

(sessenta) dias do aniversário do contrato, se a sinistralidade anual for inferior a 70% 

(setenta por cento) ou quando for superior a este percentual será em função da 

variação da sinistralidade (Reajuste Técnico) anual apurado conforme item abaixo. 

 

1.1 – O reajuste do contrato em função da variação da sinistralidade anual será 

apurado quando esta for superior a 70% (setenta por cento), utilizando a 

seguinte fórmula: 

 

a) Apuração do Índice de Sinistralidade: 

 

Índice de Sinistralidade = Sinistro (acumulados últimos 12 meses) 

                                       Receita (acumulados últimos 12 meses) 

 

b) Apuração do Ìndice de Reajuste: 

 

Sinistro Cumulativo =  70 % 

Receita desejada       = 100% 

 

Receita desejada = Sinistro (acumulado últimos 12 meses) x 100 

                                                            70 

Percentual de Reajuste = (Receita desejada ) – 1 x 100 

                                              Receita (cumulativa) 

 

2 – Caso o índice de sinistralidade anual apurado for inferior a 70% (setenta por cento) 

os valores das mensalidades serão reajustados somente pelo índice VCMH – Variação 

do Custo Médico Hospitalar da CONTRATADA. 

 

3 – Haverá alteração no valor da mensalidade quando o ASSOCIADO,  mudar de faixa 

etária. 

 

CLÁUSULA VII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A despesa para o presente serviço correrá por conta do Elemento de Despesa 

3.3.9.0.3999.01 – Serviço Médico, Hospitalar e Convênios, para o exercício de 2019, e 

no exercício financeiro seguinte, se for o caso, à conta das dotações orçamentárias 

próprias para atender despesas da mesma natureza, ficando o empenho e posterior 

pagamento a cargo do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
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a) Advertência; 

 

b) Multa de 20% (vinte por cento) por inexecução total do contrato, incidente sobre o seu 

valor global; 

 

c) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal do contrato, por infração de qualquer 

cláusula contratual, dobrável no caso de reincidência; 

 

d) Multa de 1 % (um por cento) ao dia sobre valor mensal do contrato limitada em até 

20% (vinte por cento) deste valor, caso após devidamente notificada, a 

CONTRATADA mantenha-se descumprindo a obrigação de prestar os serviços 

contratados. 

 

e) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos (art. 7, da Lei nº 10.520/02); 

 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedido sempre que 

a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com  base no Inciso III do Artigo 87 da Lei 

8.666/93. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção de advertência de que  trata a alínea "a" desta 

CLÁUSULA será aplicada nos seguintes casos: 

 

a) Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente; 

 

b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços 

do CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa de que trata a  alínea "c" desta CLÁUSULA será 

aplicada quando a CONTRATADA incorrer, dentre outras, em uma das situações a 

seguir indicadas: 

 

a) Recusar-se a honrar a proposta apresentada; 

 

b) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no contrato e não abrangido pelas 

alíneas anteriores; 

 

c) Pelo não cumprimento de qualquer condição prevista no edital de licitação e seus 

anexos, especialmente no Memorial Descritivo de Serviços. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para os efeitos da alínea "d" desta CLÁUSULA será 

considerada como justificado todo atraso decorrente da demora do próprio 

CONTRATANTE em atender as solicitações da CONTRATADA. 
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PARÁGRAFO QUARTO – A alínea “d” desta cláusula aplica-se também no caso de 

atraso no reembolso de que trata os itens “9.4” e “11.3.2” do Memorial Descritivo de 

Serviços. 

 

PARÁGRAFO QUINTO -  As penalidades previstas neste Contrato são independentes 

entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de responder 

por danos ocasionados ao CONTRANTE, os quais serão apurados em competente 

processo, levando se em conta as circunstâncias que tenham contribuído para ocorrência 

do fato. 

 

PARÁGRAFO SEXTO -  O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação com aviso de cobrança, podendo ainda 

o CONTRATANTE descontar das notas fiscais e/ou faturas por ocasião do seu 

pagamento ou cobrá-las judicialmente através de execução, sendo que após o referido 

prazo, incidirá juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 

INPC/IBGE. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Das penalidades aplicadas caberá recurso dirigido ao 

Superintendente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação, só podendo 

ser  relevadas as penalidades nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente 

justificadas e comprovadas, a juízo do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA  IX  -  DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 

 

O inadimplemento das condições estabelecidas neste Contrato, assegurará ao 

CONTRATANTE  e a CONTRATADA o direito de suspender definitivamente a 

prestação dos serviços, mediante notificação entregue diretamente ou por via postal, com 

prova de recebimento, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na 

CLÁUSULA OITAVA e parágrafos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer pagamento efetuado não constituirá prova de 

aceitação dos serviços objeto deste contrato, bem como qualquer omissão ou tolerância 

com atrasos ou outros inadimplementos da CONTRATADA ou demora no exercício de 

qualquer direito ou faculdade, não importará novação das obrigações, alteração contratual 

ou renúncia ao mesmo direito, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exercer 

os direitos decorrentes deste contrato, que são cumulativos, sem exclusão dos previstos 

em Lei. 

 

CLÁUSULA  X -  ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato (art.65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93, salvo no caso 

do Inciso II desse parágrafo). 
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CLÁUSULA XI -  DOS RECURSOS 

 

Dos atos decorrentes da aplicação das cláusulas deste contrato, cabe recurso ao 

Superintendente do CONTRATANTE, observados os prazos previstos no artigo 109 da 

Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA XII -  A FISCALIZAÇÃO 

 

A execução dos serviços será objeto de controle, acompanhamento, fiscalização e 

avaliação pelo Sr. ................... da Gerência de Recursos Humanos da 

CONTRATANTE, que se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço 

prestado em desacordo com estabelecido neste instrumento. 
 

CLÁUSULA  XIII   -  DA RESCISÃO 

 

A inexecução total ou parcial dos serviços objeto do presente contrato, bem como a 

imperícia, negligência, imprudência ou desídia na prestação de serviços, ensejará, à 

critério do CONTRATANTE a rescisão do contrato e as penalidades previstas na 

CLÁUSULA OITAVA, sem prejuízo das perdas e danos apuradas ou ainda se incorrer 

em quaisquer motivos dentre os relacionados nos Incisos dos Artigos 77, 78, 79 e 80 da 

Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Rescindido este contrato, o CONTRATANTE poderá confiar 

imediatamente a continuidade dos serviços ao seguinte classificado na licitação, a seu 

critério exclusivo, sem necessidade de consulta à CONTRATADA e sem que lhe caiba 

qualquer direito. 
 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

 

As partes signatárias deste contrato elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, o Foro da Seção Judiciária de São Paulo, no que se refere a qualquer 

ação ou medida judicial originada ou referente a este contrato. 

 

E por estarem justas e acordadas, foi lavrado o presente que, lido e achado conforme, vai 

assinado pelas partes e testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e, cujo extrato será 

publicado no Diário Oficial do Estado. 

 

   São Paulo,       de                  de 2014. 

 

CONTRATANTE: ______________________________________________ 

               CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO 

José Glauco Grandi 
 

CONTRATADA:   ______________________________________________ 

 

TESTEMUNHAS: 

_________________________________ __________________________________ 
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ANEXO VIII 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

São Paulo,       agosto de 2019. 
 

Processo CRQ-IV  22/19 

Pregão Presencial  

Objeto: Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e odontológica  

Tipo: Menor Preço 

Regime de Contratação: Preço Global 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Telefone: 

e-mail:   

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias 

 

Plano Assistência Médica 

Faixa Etária Plano A Plano B Plano B 

00 – 18 R$  R$  R$  

19 – 23 R$  R$  R$  

24 – 28 R$  R$  R$  

29 – 33 R$  R$  R$  

34 – 38 R$  R$  R$  

39 – 43 R$  R$  R$  

44 – 48 R$  R$  R$  

49 – 53 R$  R$  R$  

54 - 58 R$  R$  R$  

59 - ... R$  R$  R$  

 

  PLANO A PLANO B PLANO C 

Faixa Etária Associados Valor Total Associados Valor Total Associados Valor Total 

0 - 18 0 R$  12 R$ 70 R$ 

19 - 23 0 R$  7 R$ 12 R$ 

24  - 28 0 R$  2 R$ 8 R$ 

29 - 33 0 R$  1 R$ 29 R$ 

34 - 38 0 R$  1 R$ 27 R$ 

39 - 43 0 R$  5 R$ 37 R$ 

44 - 48 0 R$  6 R$ 41 R$ 

49 - 53 0 R$  3 R$ 22 R$ 

54 - 58 0 R$  12 R$ 7 R$ 

59  - ... 2 R$  15 R$ 9 R$ 

Associados 2   64   262   

Valor Total  R$   R$   R$  
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Valor Mensal: R$  

 

 

Plano Odontológico 

Associados Valor Unitário Mensal Valor Total 

328 R$  R$  

 

Tabela de Reembolso  

 

a) Para consultas médicas eletivas reembolso conforme tabela abaixo: 

• Planos C – R$ ..................(....................) 

• Planos B – R$ ..................(....................) 

• Planos A – R$ ..................(...................) 

 

b) Para sessões individuais será praticado para todos os planos contratados (“A”, “B” e “C”) 

reembolso conforme tabela abaixo: 

• Psicologia – R$ ..................(....................) 

• Fonoaudiologia – R$ ..................(....................) 

• Fisioterapia (qualquer membro) – R$ ..................(....................) 

• Acupuntura – R$ ..................(....................) 

• RPG – R$ ..................(....................) 

• Nutrição – R$ ..................(....................) 

• Terapia Ocupacional – R$ ..................(....................) 

• Escleroterapia – R$ ..................(....................) 

 

c) Para Reembolso de Despesas Odontológicas, conforme tabela abaixo: 

• Consulta Odontológica – R$ ..................(....................) 

• Aplicação Tópica de Flúor – R$ ..................(....................) 

• Profilaxia – R$ ..................(....................) 

• Tratamento Endodôntico de Incisivos e Caninos – R$ ..................(....................) 

• Tratamento Endodôntico de Molares – R$ ..................(....................) 

• Gengivectomia (sextante) – R$ ..................(....................) 

• Radiografia Panorâmica – R$ ..................(....................) 

• Raspagem Supra Gengiva (Boca Toda) – R$ ...............(..............................) 

• Remoção de Dentes Inclusos/incapacitados – R$ ..................(....................) 

• Restauração Resina Fotopolimerizável (1 face) –R$ ..................(....................) 

• Restauração Resina Fotopolimerizável (4 faces) –  R$ ..................(....................) 

• Coroa Provisória – R$ ..................(....................) 

• Placa para Bruxismo (Resina) – R$ ..................(....................) 

• Documentação Ortodôntica Completa (ortodontia) – R$ ..................(....................) 

• Aparelho Ortodôntico – (ortodontia) – R$ ..................(....................)) 

• Manutenção Aparelho Ortodôntico – R$ ..................(....................) 

• Clareamento com moldeira (arco superior e inferior) – R$ ..................(....................) 

 

Valor Global Mensal – (Plano de Saúde + Odontológico) – R$  
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Declaro expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

 

Condições de pagamento conforme item 10 deste edital. 

 

Atenciosamente, 

____________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel Timbrado da Empresa 

 


