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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 

 
ANEXO I do Edital - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO Nº 11/2020 

(Processo Administrativo n.° 23116.002128/2020-68) 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de pessoa jurídica para prestação de 

serviços de plano privado de assistência à saúde (Lei nº 9.656/98, artigo 1º, I e II), conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e constantes nos Anexos 

deste Termo de Referência. 

1.2. O objeto da licitação constitui-se de serviços de  assistência médico-hospitalar, 

ambulatorial e obstétrica, exames complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, 

crônicas e internações, compreendendo  também assistência  odontológica, excetuando-se 

cobertura para doenças e lesões preexistentes, por rede própria e/ou credenciada, com cobertura 

municipal, estadual e nacional, sem limite de idade, num  total  estimado  em 4.962 (quatro mil e 

novecentos e sessenta e dois)  beneficiários, de  acordo  com  as referências mínimas previstas na 

Portaria Normativa SGRT/MPDG 01/2017. 

1.2.1. O estimado tem como base o número contratado no plano vigente, no entanto o 

universo da FURG é de 7.000 (sete mil) vidas. 

1.3. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de prestação de serviços de 

assistência à saúde suplementar e odontológica dos servidores ativos e inativos, seus dependentes, 

e pensionistas vinculados à UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG. 

1.4.  O prazo de vigência do contrato é de 12 meses podendo ser prorrogado por interesse 

das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.  

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A prestação de serviços de plano privado de assistência à saúde dos servidores ativos e 

inativos, seus dependentes, e pensionistas vinculados à UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE - FURG com cobertura municipal, regional e nacional de acordo com as normas editadas 

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é necessária para o cumprimento da portaria nº 

05/2010 MPOG. 

2.2. A contratação de prestação de serviços de plano privado de assistência à saúde está 

diretamente relacionada à estratégia de intensificar as iniciativas voltadas à prevenção, promoção e 

vigilância da saúde dos servidores ativos e inativos, seus dependentes, e pensionistas.  

2.3. A contratação relaciona-se com o Objetivo 3 do PDI 219-2022, do Eixo VIII – Gestão de 

Pessoas, que visa aprimorar a atenção à saúde de Servidores, Trabalhadores Terceirizados e 

Estagiários e o Programa 11 do PDI para Desenvolvimento de Servidores, Trabalhadores 

Terceirizados e Estagiários. 
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1.  A descrição da solução como um todo abrange a prestação do serviço de assistência à 

saúde suplementar e odontológica dos servidores ativos e inativos, seus dependentes, e 

pensionistas vinculados à UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG, pelo período de 

12 (doze) meses. 

3.1.1. O quantitativo de servidores ativos e inativos, seus dependentes, e pensionistas 

vinculados à UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG, por faixas etárias, 

conforme Anexo I, demonstra uma estimativa das possíveis adesões ao plano de saúde a 

ser contratado. 

3.2. É obrigatório a todas as operadoras que prestam assistência à saúde aos beneficiários 

vinculados aos órgãos do SIPEC o oferecimento do plano de referência básico que contemple as 

regras estabelecidas neste instrumento. 

3.2.1. A cobertura definida observará, como padrão mínimo, o constante das normas 

editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

3.2.2. Entende-se por beneficiário, na condição de titular do plano, o servidor ativo e 

inativo ou pensionista vinculados à UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG. 

Somente o servidor, ativo ou inativo, poderá inscrever beneficiários na condição de 

dependentes. 

3.2.3. A cotação para o plano de saúde deverá contemplar: (a) os servidores ativos e 

inativos, seus dependentes, e pensionistas, por faixas etárias; e, (b) as modalidades, 

conforme parâmetros do Anexo II. 

3.2.4. As cotações das modalidades com coparticipação deverão levar em 

consideração, no mínimo, os parâmetros estabelecidos no Anexo III. 

3.2.5. Nas cotações de todas as modalidades deverão ser cotados os agregados. 

3.2.6. Por regional entende-se a cobertura em todo o território do estado do Rio 

Grande do Sul. 

3.2.7. Por municipal entende-se a cobertura na cidade do Rio Grande/RS. 

3.2.8. Com base no art. 4 da Portaria SRH/MPOG nº 1/2017, a UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG determinará, para todos os seus servidores, uma 

única modalidade de gestão de saúde suplementar, mediante processo licitatório. 

3.3. Os planos oferecidos aos beneficiários vinculados à UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE - FURG caracterizam-se como planos privados coletivos empresariais, que oferecem 

cobertura à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação estatutária, com adesão 

espontânea e opcional. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

4.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra em 

regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua 

forma eletrônica. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, 

de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º 

do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 
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5.  COBERTURAS E PROCEDIMENTOS GARANTIDOS 

5.1.  A operadora cobrirá os custos relativos aos atendimentos ambulatoriais, internações 

hospitalares, atendimentos obstétricos e odontológicos, previstos no Rol de Procedimentos da ANS 

vigente, assim como nas Resoluções CONSU nº 11 e 12 de 1998. 

5.2. A cobertura ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou 

ambulatório, observados os seguintes serviços: 

5.2.1. consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, 

inclusive obstétrica para pré-natal, em especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal 

de Medicina; 

5.2.2. apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo 

consultas com fisioterapeutas e psicólogos, procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, 

solicitados e indicados pelo médico assistente, mesmo quando realizados em ambiente 

hospitalar; 

5.2.3. atendimentos caracterizados como de urgência ou de emergência por período 

de 12 horas, durante a carência para o plano médico hospitalar. 

5.3. A cobertura hospitalar compreende os atendimentos em unidade hospitalar, em regime 

de internação, inclusive cobertura dos procedimentos relativos ao atendimento pré-natal, da 

assistência ao parto, e os atendimentos caracterizados como urgência e emergência, e inclui: 

5.3.1. internação hospitalar, sem limitação de prazo, valor e quantidade, em clínicas 

básicas e especializadas, relacionada às especialidades reconhecidas pelo Conselho 

Federal de Medicina; 

5.3.2. internação hospitalar em centro de terapia intensiva, ou similar, sem limitação de 

prazo, valor e quantidade, a critério do médico assistente; 

5.3.3. diária de internação hospitalar; 

5.3.4. despesa referente a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e 

alimentação durante o período de internação; 

5.3.5. exames complementares indispensáveis para controle da evolução da doença e 

elucidação   diagnóstica,   fornecimento   de   medicamentos,   anestésicos,   gases 

medicinais,   transfusões   e   sessões   de   quimioterapia   e   radioterapia,   conforme 

prescrição  do  médico assistente,  realizados  ou  ministrados  durante  o  período  de 

internação hospitalar; 

5.3.6. taxas, incluindo materiais utilizados durante o período de internação e 

relacionadas com o evento médico; 

5.3.7. acomodação e alimentação fornecidas pelo hospital ao acompanhante do 

beneficiário menor de 18 (dezoito), maior de 60 (sessenta) anos ou pessoa com deficiência, 

nas mesmas condições da cobertura do plano, exceto no caso de internação em UTI ou 

similar, quando não for possível o acompanhamento; 

5.3.7.1. cobertura das despesas, incluindo paramentação, acomodação e 

alimentação, relativas ao acompanhante indicado pela mulher durante: a) pré-parto; 

b) parto; e c) pós–parto imediato, entendido como o período que abrange 10 (dez) 

dias após o parto, salvo intercorrências, a critério médico; 

5.3.8. cirurgia plástica reparadora quando efetuada para restauração das funções em 

órgãos, membros e regiões e que estejam causando problemas funcionais; 

5.3.9. cirurgias buco-maxilo-faciais que necessitem de ambiente hospitalar; 
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5.3.10. órteses e próteses, registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA, inerentes e ligadas diretamente ao ato cirúrgico; 

5.3.11. procedimentos relativos ao pré-natal e da assistência ao parto; 

5.3.12. assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do servidor, durante os 

primeiros 30 (trinta) dias após o nascimento; 

5.3.13. cirurgia plástica reconstrutiva de mama, para o tratamento de mutilação 

decorrente de utilização técnica de tratamento de câncer. 

5.3.14. cobertura de transplantes de córnea e rim bem como as despesas com seus 

procedimentos vinculados, abaixo relacionados, sem prejuízo da legislação específica que 

normatiza esses procedimentos: 

a) as despesas assistenciais com doadores vivos; 

b) os medicamentos utilizados durante a internação; 

c) o acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio, exceto 

medicamentos de manutenção; 

d) as despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos na forma de 

ressarcimento ao SUS. 

 

5.3.15. Não havendo disponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos próprios, 

contratados ou credenciados pela operadora, na acomodação em que o beneficiário foi 

inscrito, a ele será garantido o acesso à acomodação em nível superior ao previsto, sem 

ônus adicional, na rede credenciada, até que haja disponibilidade de leito, quando será 

providenciada a transferência. 

5.3.16. Não havendo disponibilidade de vagas nos estabelecimentos próprios, 

contratados ou credenciados pela operadora, o ônus da internação em outro hospital fora da 

rede de serviço é de responsabilidade da operadora. 

5.4. É obrigatória a cobertura dos procedimentos relacionados com os agravos ocupacionais 

e suas consequências, incluindo cirurgia plástica reparadora no caso de doença ocupacional e 

moléstias profissionais.  

6. EXCLUSÕES DE COBERTURA  

6.1. As exclusões de cobertura deverão apresentar-se conforme o previsto na Lei nº 9.656, 

de 1998, as Resoluções do CONSU, e respeitando-se as coberturas mínimas obrigatórias previstas 

na citada Lei. São excluídos da cobertura do plano os eventos e despesas decorrentes de: 

6.1.1. tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 

6.1.2. atendimentos prestados antes do início do período de vigência ou do 

cumprimento das carências; 

6.1.3. procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, inclusive órteses e 

próteses para o mesmo fim; 

6.1.4. cirurgia plástica estética de qualquer natureza; 

6.1.5. inseminação artificial; 

6.1.6. tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; 

6.1.7. tratamentos em centros de Saúde Pela Água (SPAs), clínicas de repouso, 

estâncias hidrominerais, casas sociais e clínicas de idosos. 
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6.1.8. transplantes, à exceção de córnea e rim, e demais casos constantes do rol de 

procedimentos e eventos em saúde da ANS; 

6.1.9. fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; 

6.1.10. fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; 

6.1.11. fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico 

indicado; 

6.1.12.  tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico e legal, 

ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; 

6.1.13. casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela 

autoridade competente; 

6.1.14. aplicação de vacinas preventivas; 

6.1.15. necropsias, medicina ortomolecular e mineralograma do cabelo; 

6.1.16. aparelhos ortopédicos, com exceção dos inerentes e ligados ao ato cirúrgico; 

6.1.17. aluguel de equipamentos hospitalares e similares; 

6.1.18. procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior ou fora da área 

geográfica de abrangência do plano; e 

6.1.19. consulta, tratamento ou outro procedimento concernente a especialidades 

médicas não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. 

7. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

7.1. Considera-se atendimento de urgência o evento resultante de acidente pessoal ou de 

complicação no processo da gestação. 

7.2. Considera-se atendimento de emergência o evento que implica em risco imediato de 

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

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

horas contadas da adesão do beneficiário ao plano, inclusive se decorrentes de complicações da 

gestação, sendo prioritárias as atividades e procedimentos destinados à preservação da vida, 

órgãos e funções do beneficiário, incluindo eventual necessidade de remoção, até a saída do 

paciente, observando-se o seguinte: 

7.3.1. O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência ou emergência, 

incluindo a necessidade de assistência médica decorrente da condição gestacional, por pelo 

menos 12 (doze) horas de atendimento, não garantindo cobertura para internação; 

7.3.2. Caberá à operadora o ônus e a responsabilidade da remoção do paciente para 

uma unidade do Sistema Único de Saúde-SUS, que disponha de serviço de urgência e/ou 

emergência, visando à continuidade do atendimento. 

8. REEMBOLSO 

8.1. Será assegurado o reembolso dos valores decorrentes de atendimentos prestados em 

território nacional, ao beneficiário, com assistência à saúde, quando não for possível a utilização de 

serviços próprios, contratados ou credenciados pela operadora, de acordo com o contido nas 

tabelas praticadas pelo plano, sempre que: 
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8.1.1. O serviço for realizado em localidade, pertencente à área de abrangência 

geográfica do plano, onde não houver profissional da rede de serviço habilitado para prestar 

o atendimento; 

8.1.2. Se configurar urgência e/ou emergência devidamente justificada em relatório 

pelo profissional que executou o procedimento; 

8.1.3. Houver paralisação do atendimento pela rede de serviços ou interrupção do 

atendimento em determinadas especialidades. 

8.2. O pagamento do reembolso será efetuado de acordo com os valores da Tabela de 

Referência da operadora, vigente à data do evento, no prazo máximo de trinta dias contados da 

apresentação dos documentos, em via original abaixo elencados, que posteriormente serão 

devolvidos em caso de reembolso parcial: 

8.2.1. Conta discriminativa das despesas, incluindo relação com materiais, 

medicamentos e exames efetuados, com preços por unidade, juntamente com as faturas ou 

notas fiscais do hospital e de fornecedores de órteses, próteses e materiais especiais; 

8.2.2. Recibos de pagamento dos honorários médicos; 

8.2.3. Relatório do profissional responsável, justificando o tratamento e o tempo de 

permanência do beneficiário no hospital; e 

8.2.4. Laudo anatomopatológico da lesão, quando for o caso. 

8.3. Para fins de reembolso, o servidor, ativo ou  inativo e o pensionista  deverá apresentar a 

documentação adequada no prazo máximo de doze meses, contados da data do evento, sob pena 

de perder o direito ao reembolso. 

9. REMOÇÃO 

9.1. Estará garantida a remoção inter-hospitalar do paciente (do hospital de origem para o 

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

plano. 

9.2. Nos casos de urgência e de emergência, em que o paciente não tiver direito à 

internação devido à carência de 24 horas, dar-se-á a remoção inter-hospitalar da origem para o 

destino, em ambulância terrestre, nos limites da área de abrangência geográfica do plano, quando 

caracterizada pelo médico assistente a necessidade de internação, observando-se as seguintes 

situações: 

9.2.1. Na impossibilidade de remoção por risco de morte, o paciente ou responsável e 

o prestador do atendimento deverão acordar quanto à responsabilidade financeira da 

continuidade da assistência, desobrigando-se a operadora desse ônus; 

9.2.2. A operadora deverá disponibilizar ambulância terrestre com os recursos 

necessários a garantir a manutenção da vida, só cessando sua responsabilidade sobre o 

paciente quando efetuado o registro na unidade hospitalar que o receber; 

9.2.3. Quando o paciente ou seus responsáveis optarem, mediante assinatura de 

termo de responsabilidade, pela continuidade do atendimento em unidade diferente daquela 

definida no subitem 9.2.2, a operadora estará desobrigada do ônus financeiro da remoção. 

10. DAS CARÊNCIAS 

10.1. O estabelecimento de carência estará regrado pelas normas regulamentadas da ANS, e 

em comum acordo com a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG. 
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10.1.1. Não será exigida qualquer forma de carência se a inscrição do beneficiário 

ocorrer dentro de 30 (trinta) dias da data de início do contrato. 

10.1.2. Os titulares e beneficiários do plano de saúde, vinculados ao Contrato 

Administrativo 30/2014, celebrado entre UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - 

FURG e UNIMED/RS ficam dispensados de cumprir novos períodos de carência ou de 

cobertura parcial temporária, exigíveis e já cumpridos, desde que a adesão ocorra em um 

prazo máximo de 60 dias a partir da data de início do contrato. 

10.1.3.  É isento de carência o servidor recém-empossado ocupante de cargo efetivo ou 

em comissão e o servidor redistribuído, bem como seus dependentes, se a adesão ao plano 

de saúde ocorrer dentro de 60 (sessenta) dias contados da data do efetivo exercício. 

10.1.4. É isento de carência o cônjuge, companheiro ou companheira na união estável, 

o companheiro ou companheira na união homoafetiva, se a adesão ao plano de saúde 

ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados da data da efetiva união. 

11. INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

11.1. Poderão inscrever-se no plano, nas seguintes categorias: 

11.1.1. Na qualidade de servidor, os inativos e os ocupantes de cargo efetivo, de cargo 

comissionado ou de natureza especial, vinculado à UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE - FURG. 

11.1.2. Na qualidade de dependente do servidor: 

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

b) o companheiro ou a companheira na união homoafetiva, obedecidos aos mesmos 

critérios adotados para o reconhecimento da união estável; 

c) a pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável 

reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia; 

d) os filhos e enteados, solteiros, até 21(vinte e um) anos de idade ou, se inválidos, 

enquanto durar a invalidez; 

e) os filhos e enteados, entre 21(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, 

dependentes economicamente do servidor e estudantes de curso regular 

reconhecido pelo Ministério da Educação; 

f) o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, observado o disposto 

nas alíneas "d" e "e". 

11.1.3. Pensionistas de servidores da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - 

FURG. 

11.1.4. A existência do dependente constante nas letras "a" e "b" do subitem 11.1.2. 

desobriga a assistência à saúde do dependente constante na letra "c" do referido subitem. 

11.1.5. O pai ou padrasto, a mãe ou madrasta, dependentes economicamente do 

servidor ativo ou inativo, conforme declaração anual de Imposto de Renda, que constem no 

seu assentamento funcional, poderão ser inscritos no plano de saúde contratado ou 

conveniado pelo órgão ou entidade desde que o valor do custeio seja assumido pelo próprio 

servidor, observados os mesmos valores com ele conveniados ou contratados. 

11.2. Os pensionistas poderão permanecer no plano de assistência à saúde, de que trata o 

termo de referência, desde que façam a opção por permanecer como beneficiário do plano, junto à 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG. 
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11.2.1. Não estará obrigado ao cumprimento de nova carência, no mesmo plano, o 

pensionista que se inscrever, nessa condição, dentro de 30 (trinta) dias do óbito do servidor. 

11.3. A operadora poderá admitir a inscrição de agregados no plano de assistência à saúde, 

limitado ao terceiro grau de parentesco consanguíneo ou segundo grau por afinidade, com o titular, 

desde que assumam, integralmente, o respectivo custeio. 

11.4. É voluntária a inscrição e a exclusão de qualquer beneficiário em plano de assistência à 

saúde de que trata o termo de referência. 

11.5. Caberá à UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG encaminhar as 

solicitações dos respectivos servidores ativos, inativos e pensionistas, habilitados para a efetivação 

de inscrição e exclusão junto à operadora conveniada ou contratada. 

11.5.1. A comunicação de inscrição de beneficiário no plano de assistência à saúde ou 

de sua exclusão do referido plano deverá ser feita de acordo com as datas que forem 

estabelecidas no convênio, contrato ou no regulamento ou estatuto do serviço diretamente 

prestado pelo órgão ou entidade, sendo essa data considerada para fins de início da 

cobertura assistencial e contagem dos períodos de carência. 

11.6. Os beneficiários excluídos do plano de assistência à saúde terão seus cartões de 

identificação recolhidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG, que os 

devolverão à operadora. 

11.6.1. A exclusão do servidor implicará na exclusão de todos os seus dependentes. 

11.6.2. A exclusão do servidor do plano de assistência à saúde suplementar dar-se-á 

pela ocorrência de evento ou ato que implique na suspensão, mesmo que temporária, de 

seus vencimentos, tais como exoneração, redistribuição e demissão, bem como o 

deslocamento do servidor para outro órgão ou entidade não coberto pelo respectivo plano, 

observado o disposto no artigo 30 da Lei nº 9.656, de 1998. 

11.6.3. No caso de licença sem remuneração, afastamento legal ou suspensão 

temporária de remuneração, o servidor poderá optar por permanecer no plano de 

assistência à saúde suplementar, devendo assumir integralmente, durante o período da 

licença, o respectivo custeio das despesas, observado o disposto no artigo 183, § 3º da Lei 

nº 8.112, de 1990, alterada pelo art. 9º da Lei 11.302, de 10 de maio de 2006. 

11.6.4. No caso de licença de estudo no exterior com remuneração, o servidor poderá 

suspender o plano de saúde durante o período da licença, estando livre de carência quando 

do seu retorno. 

11.6.5. Independentemente da situação prevista no item 11.6.2, a exclusão do servidor 

dar-se-á também por fraude ou inadimplência. 

11.7. Caberá à UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG a apresentação de 

documentos que comprovem o vínculo do servidor ativo ou inativo e pensionista e a relação de 

parentesco consanguíneo ou por afinidade dos dependentes com o servidor ativo ou inativo, quando 

solicitados pela operadora. 

11.8. É assegurada a inclusão: 

11.8.1. do recém-nascido, filho natural ou adotivo do servidor ativo ou inativo, isento do 

cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo servidor, desde que a inscrição 

ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o evento nascimento; 

11.8.2. do filho adotivo, menor de 12 (doze) anos, com aproveitamento dos períodos de 

carência já cumpridos pelo servidor, ativo ou inativo, adotante. 
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11.9. É garantido aos servidores exonerados e redistribuídos a manutenção no plano de 

saúde, após a perda do vínculo com a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG, nas 

condições estabelecidas na legislação em vigor, desde que assumam integralmente o respectivo 

custeio. 

 

11.9.1. O período de manutenção a que se refere o subitem 11.9. será de 1/3 (um terço) 

do tempo de permanência em que tenha contribuído para os produtos de que tratam o 

inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, ou seus sucessores, com um mínimo 

assegurado de 6 (seis) e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses na forma prevista no 

artigo 6º desta Resolução. 

12. MECANISMOS DE REGULAÇÃO 

12.1. O beneficiário poderá se utilizar dos médicos ou instituições relacionadas na rede de 

serviço da operadora, de acordo com o plano subscrito por ele ou pela UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE - FURG, exclusivamente para o atendimento decorrente de riscos cobertos. Ao 

utilizar a rede referenciada ou contratada, o beneficiário não fará qualquer desembolso, cabendo à 

operadora efetuar o pagamento diretamente ao referenciado ou contratado, em nome e por conta do 

servidor. 

12.2. O pagamento das despesas cobertas pelo plano de saúde será efetuado diretamente ao 

referenciado ou contratado, desde que atestados pelo beneficiário. 

12.3. No ato do atendimento o beneficiário deverá apresentar documento de identidade, 

juntamente com o cartão da operadora do plano de saúde. 

12.4.   A operadora poderá exigir autorização prévia para a realização de procedimentos, 

conforme disposto em contrato ou convênio, devendo dar ampla publicidade destes mecanismos a 

seus segurados. 

12.4.1. Nos casos em que a operadora estabelecer autorização prévia, deverá ser 

garantida a avaliação do atendimento pelo profissional avaliador no prazo máximo de cinco 

dias úteis, contados da data da solicitação, para a definição dos casos de aplicação das 

regras de regulação, ressalvadas as hipóteses de urgência ou de emergência. 

12.4.1.1. Nos casos de solicitação de procedimentos e/ou serviços de cobertura 

assistencial em que os prazos máximos para garantia de atendimento, previstos na 

RN ANS n° 259, de 17 de junho de 2011, sejam inferiores ao prazo previsto no caput, 

a resposta da operadora ao beneficiário deverá se dar dentro do prazo previsto na RN 

ANS n° 259, de 2011. 

12.4.1.2. Nas solicitações de procedimentos de alta complexidade – PAC – ou de 

atendimento em regime de internação eletiva, a operadora deverá cumprir o prazo de 

até 10 (dez) dias úteis para apresentação de resposta direta ao beneficiário, 

informando as medidas adotadas para garantia da cobertura. 

12.4.1.3. As solicitações de procedimentos e/ou serviços de urgência e 

emergência devem ser autorizadas imediatamente pela operadora, observadas as 

normas legais e infralegais em vigor. 

12.4.2. Em caso de divergência médica na concessão da autorização 

prévia, para dirimir o conflito, será instaurada junta médica ou odontológica. 
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12.4.2.1. A junta médica será constituída por três membros, sendo o requerente 

do procedimento ou membro nomeado pelo beneficiário, um médico da operadora, e 

terceiro membro escolhido consensualmente pelos dois demais profissionais, cuja 

remuneração ficará a cargo da operadora. 

12.4.2.2. O prazo para a realização do procedimento, ou para a apresentação do 

parecer técnico conclusivo do desempatador que indica a não realização do 

procedimento, não poderá ultrapassar os prazos de garantia de atendimento. 

12.5. A operadora reserva-se o direito de alterar a rede de prestadores de serviços, 

obedecidos aos trâmites legais existentes, principalmente no que se refere à mudança de entidade 

hospitalar, conforme art. 17 da Lei nº 9.656, de 1998. 

12.5.1. É facultada a substituição de entidade hospitalar, desde que por outra 

equivalente e mediante comunicação ao beneficiário e à ANS com 30 (trinta) dias de 

antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por 

fraude ou infração das normas sanitárias em vigor. 

12.5.1.1. Na hipótese de ocorrer à substituição de entidade hospitalar por vontade 

da operadora durante período de internação de beneficiário, ser-lhe-á garantido o 

pagamento das despesas relacionadas com a internação até a alta hospitalar, 

estabelecida pelo médico assistente, exceto nos casos de infração às normas 

sanitárias, quando a operadora providenciará, às suas expensas, a transferência 

imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da 

assistência. 

12.5.2. No caso de redimensionamento de rede hospitalar, é necessária autorização 

prévia da ANS. 

12.6. Na hipótese de o beneficiário optar por acomodação hospitalar superior àquela 

contratada, deverá arcar com a diferença de preço e a complementação dos honorários médicos e 

hospitalares, conforme negociação direta com o médico ou hospital. 

12.7. A marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser feita de 

forma a atender às necessidades especiais dos beneficiários, bem como aqueles com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e lactentes, e crianças até 5 (cinco) anos de 

idade. 

12.8. A operadora não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços 

eventualmente utilizados de maneira diversa do acordado. 

13. DO CUSTEIO E DO PAGAMENTO 

13.1. O custeio, do plano de saúde dos beneficiários, é de responsabilidade: (a) da União no 

piso per capita estabelecido pela Portaria Normativa MPDG nº. 8/2016, ou novo regulamento que 

vier a substituí-las e/ou alterá-la; e, (b) dos próprios servidores, ressalvados os casos que vierem a 

ser definidos em legislação específica. 

13.1.1. O valor da contribuição financeira do Órgão Concedente diz respeito à 

contrapartida de responsabilidade dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Pública Federal – SIPEC, definida no Orçamento Geral da União, que tem 

como base o número de beneficiários regularmente inscritos no plano de assistência à 

saúde suplementar, e seus dependentes, definidos na Portaria Normativa SGRT/MPDG nº 

01/2017. 

13.1.2. O pagamento será feito pelo servidor beneficiado, através de consignação em 

folha de pagamento, cujo valor é repassado direto pela União para a operadora do plano de 

saúde a ser contratada. 
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13.1.3. A contratada deverá encaminhar duas faturas/notas fiscais de serviços:  

13.1.3.1. Uma relativa às parcelas fixas, de acordo com o quantitativo de 

beneficiários titulares e seus dependentes em conformidade com o lançamento feito 

no sistema de pagamento;  

13.1.3.2. Uma relativa às despesas efetuadas pelos beneficiários titulares e seus 

dependentes optantes por planos na modalidade de copartipação. 

13.2. No caso de opção por modalidade de plano de saúde com coparticipação, além da 

contribuição mensal devida pelo titular do benefício, serão cobrados os serviços utilizados, nos 

limites da tabela do Anexo III. 

13.2.1. Para os serviços odontológicos será observado o mesmo critério de custeio dos 

serviços médicos, observando os limites da tabela do Anexo III. 

13.2.2. A participação no custo dos serviços de plano de saúde com coparticipação será 

efetivada de forma parcelada, em valores mensais não superiores a 10% (dez por cento) da 

remuneração, provento ou pensão. 

13.2.3. Eventual participação no custo dos serviços utilizados não poderá ser cobrada 

mediante consignação em folha de pagamento, podendo ser nas modalidades de boleto 

bancário ou débito em conta, conforme autorização prévia do titular. 

 

13.3. É vedada a exclusão de beneficiário em decorrência de insuficiência de margem 

consignável do titular do benefício, dentro do prazo de sessenta (60) dias contados da constatação.  

13.3.1. O período de insuficiência de margem consignável não eximirá o beneficiário da 

quitação dos débitos de contribuição e de participação de sua responsabilidade. 

13.4. O custeio do plano de saúde é de responsabilidade da União, das Autarquias e 

Fundações, no limite do valor estabelecido pelo Ministério da Economia. 

13.5. A contratada deverá anexar à nota fiscal ou documento hábil, conforme legislação 

municipal vigente, uma planilha contendo os quantitativos de beneficiários, serviços utilizados e 

seus respectivos valores do mês de competência do pagamento.  

13.6. Mensalmente, a Contratada deverá fornecer relatório de sinistralidade, bem como 

apontar ações preventivas para aumento da qualidade de vida e do bem-estar dos partícipes dos 

planos. 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

14.2. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG designará um representante 

da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PROGEP, para atuar junto à operadora 

do plano de saúde e exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

14.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

14.4. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
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14.5. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção 

das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

14.6. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.7. Caberá à UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG encaminhar, à 

operadora contratada, as solicitações dos servidores ativos, inativos e pensionistas habilitados para 

a efetivação de inscrição, movimentação e de exclusão. 

14.8. Caberá, à UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG, a exibição de 

documentos, que comprovem o vínculo do servidor, ativo ou inativo, e do pensionista, e a relação de 

parentesco/afinidade dos dependentes com o servidor ativo ou inativo, quando solicitados pela 

operadora contratada. 

14.9. Os valores repassados à UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG, 

definidos no Orçamento Geral da União, terão como base o número de beneficiários inscritos no 

plano de saúde, observando-se as condições definidas no art. 5º da Portaria SEGRT/MP nº 1/2017, 

e serão repassados à operadora do plano de saúde na data estabelecida no contrato. 

14.10. Caberá à UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG realizar levantamento 

mensal dos subsídios repassados à operadora que ultrapassarem o valor do plano contratado.  

 

14.11. Se apurado algum caso de valor de subsídio recebido à maior pela operadora 

contratada, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG emitirá GRU para que a 

operadora contratada realize o ressarcimento ao erário.  

14.12. A emissão de GRU será realizada enquanto não for possível o ressarcimento 

diretamente via sistema do governo.  

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 

por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente 

a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, 

caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

15.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 

documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos 

tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a 

Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do 

FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 

10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

15.3. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo 

de Referência, no prazo determinado. 

15.4. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

15.5. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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15.6. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras 

de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

15.7. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

15.8. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

15.9. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas 

e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se 

tratar da subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

15.9.1. substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese 

de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a 

sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em 

que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. 

15.9.2. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento 

centralizado e pela qualidade da subcontratação. 

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

autarquias e fundações, na forma do disposto no art. 1º, inciso II, do Decreto nº 4.978, de 3 de 

fevereiro 2004, com a redação dada pelo Decreto nº 5.010, de 9 de março de 2004, deverão: 

I - possuir autorização de funcionamento expedida pela Agência Nacional de Saúde (ANS), ou 

apresentar regularidade no processo instaurado junto ao mesmo órgão; 

II - ter sido regularmente selecionada através de processo competente com a devida observância 

ao disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Portaria Normativa 05 SRH/MPOG, de 

11/10/2010. 

15.11. A operadora contratada não aplicará nenhum custo administrativo, por ocasião de 

inclusão, de exclusão ou de fornecimento de credenciais. 

15.11.1. Todos os custos administrativos deverão estar inclusos no valor da mensalidade.  

15.12. A operadora poderá admitir a inscrição de agregados no plano de assistência à saúde, 

limitado ao terceiro grau de parentesco consangüíneo ou segundo grau por afinidade, com o titular, 

desde que assumam, integralmente, o respectivo custeio. 

15.13. A operadora contratada poderá admitir a inscrição de pai ou padrasto e a mãe ou 

madrasta, dependentes economicamente do servidor e que constem no seu assentamento 

funcional, mantidos os valores do Anexo II e assumido, o custeio, pelo próprio servidor. 

15.14. Com base no art. 16 da Portaria Normativa 01 SEGRT/MP, de 09/03/2017, a operadora 

do plano de saúde ficará obrigada a: 

I - oferecer e disponibilizar a todos os beneficiários dos planos de assistência à saúde 

suplementar, na área de abrangência do órgão ou entidade ao qual está vinculado o titular do 

benefício, os serviços assistenciais previstos no art. 3º, por meios próprios ou por intermédio de 

rede de prestadores de serviços; 

II - oferecer e disponibilizar planos de saúde com coberturas e redes credenciadas diferenciadas 

aos servidores do órgão ou entidade da FURG; 
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III - oferecer e disponibilizar atendimento de urgência e emergência em todo o território nacional, 

independentemente da área de abrangência do órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o 

titular do benefício; 

IV - manter sistema informatizado de controle de arrecadação e de gastos;  

V - fornecer identificação individual aos beneficiários; e 

VI - designar uma pessoa responsável pelo relacionamento com a FURG. 

15.15. Com base no art. 21-A da Resolução Normativa nº 386/2015 da ANS, a operadora 

deverá divulgar o resultado do IDSS geral e de cada uma das dimensões do Programa em seu sítio 

institucional na internet, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data de divulgação dos 

resultados pela ANS, a partir do ano-base 2017 a ser processado e divulgado em 2018, contendo, 

no mínimo:  

I - o resultado do IDSS e suas dimensões mais recentes, como divulgado pela ANS e o 

respectivo ano avaliado em idêntico destaque; e 

II – o link do Programa no Portal da ANS. 

15.16. Os resultados do IDSS a que se refere o caput deverão ser mantidos no sítio 

institucional da operadora na internet até que seja substituído pelos resultados da divulgação do ano 

seguinte. 

15.17. A operadora contratada deverá realizar Pesquisa de Satisfação periódica com os 

beneficiários do contrato da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG, conforme 

determina a Instrução Normativa DIDES 60/2015. 

15.18.  A operadora contratada deverá disponibilizar em meio digital, através de área específica 

e restrita no portal da operadora na Internet as informações cadastrais dos beneficiários, conforme 

art. 7 da Resolução nº 389/2015 – ANS. 

15.19. A operadora deverá dar ampla divulgação dos direitos dos beneficiários do contrato de 

plano de saúde, disponibilizando Manual dos Direitos dos Usuários em meio eletrônico e em papel 

para aqueles beneficiários que assim solicitarem. 

15.20. Conforme determina o art. 32 da Lei 9.656/1998 a operadora deverá ressarcir os 

serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus 

consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou 

contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS. 

15.21. Caberá à operadora contratada encaminhar, trimestralmente, à UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG, quadro demonstrativo contendo o detalhamento das receitas 

arrecadadas e das despesas com os respectivos beneficiários, em conformidade com as normas 

estabelecidas. 

15.22. Os dados e os documentos, relativos à prestação de contas, estarão à disposição dos 

órgãos de controle interno na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG. 

15.23. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de 

acordo com as especificações constantes da proposta e instruções do edital e seus anexos. 

15.24. Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços. 

15.25. A inadimplência da contratada para com estes encargos, não transfere à contratante a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

15.26. Indicar um gerente de atendimento credenciado, residente em Rio Grande - RS, com 

endereço e telefone, no momento da assinatura do contrato.  
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15.27. A empresa contratada deverá disponibilizar um representante em local designado pela 

contratante para atendimento aos beneficiários do plano de saúde. 

15.28. A empresa contratada deverá em, no máximo 60 dias após a assinatura do contrato, 

disponibilizar as instalações físicas, em Rio Grande - RS, para atendimento dos beneficiários. 

15.29. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

15.30. A operadora contratada do plano de saúde não se responsabilizará pelo pagamento de 

quaisquer serviços eventualmente utilizados de maneira diversa do acordado. 

15.31. A empresa contratada deverá assegurar a cobertura até a alta hospitalar autorizada pelo 

médico assistente, caso exista beneficiário internado ao término do contrato. 

15.32. Mensalmente a empresa contratada deverá realizar o pagamento via GRU, emitida pela 

empresa contratante, para devolução ao erário, quando forem identificados casos de subsídios 

repassados à operadora que ultrapassarem o valor do plano contratado.  

15.33. OPERACIONALIZAÇÃO: 

15.33.1. Operacionalizar o processo de movimentação cadastral, disponibilizando canal 

de atendimento presencial junto à sede da Contratante, com as seguintes competências:  

15.33.2. Informar aos beneficiários o funcionamento do plano.  

15.33.3. Receber, conferir, registrar, sanar vícios e prestar esclarecimentos acerca da 

movimentação cadastral do contrato: inclusão de titular, inclusão de dependente, 

transferência de contrato, exclusão de titular, exclusão de dependente, alteração cadastral, 

cabendo à Contratante somente a anuência quando a legislação assim exigir.  

15.33.4. Receber pedido e/ou emitir segunda via de boleto, carteirinha, carta de 

carências.  

15.33.5. Registrar e encaminhar pedidos de reembolso.  

15.33.6. Registrar e encaminhar reclamações e pendências financeiras.  

15.33.7. Manter meio de atendimento eletrônico capaz de dar provimento as demandas 

citadas no item 15.33.1.  

15.33.8. A movimentação cadastral por meio eletrônico será adotada como padrão de 

atendimento, sendo a movimentação em papel admissível, em caráter de exceção, quando 

não houver possibilidade de utilização do meio exclusivamente eletrônico.  

15.33.9. A Contratante disponibilizará sistema eletrônico de movimentação cadastral, 

cabendo à contratada a recepção dos dados e posterior integração junto aos seus sistemas.  

15.33.10. Prover inclusões, exclusões e reinclusões das contribuições financeiras 

mensais, assim como das participações no custeio dos serviços utilizados pelos 

beneficiários.  

15.33.11. Disponibilizar central telefônica de atendimento ininterrupto (vinte e quatro horas 

por dia, sete dias por semana) do tipo serviço 0800 e/ou ligação local, bem como portal na 

Internet ou em aplicativos disponíveis para computadores, tablets e celulares, com o 

propósito de fornecer, no mínimo, serviços online de informações a respeito dos produtos e 

serviços próprios, credenciados, contratados, cooperados ou referenciados oferecidos pelo 

Plano de Assistência à Saúde.  

15.33.12. Encaminhar o Cartão de Identificação aos beneficiários do Plano de Saúde em 

no máximo 15 (quinze) dias após a inclusão e/ou reinclusão no Plano.  
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15.33.13. Fornecer o número de identificação do beneficiário cadastrado, quando da 

inclusão de novo usuário, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a fim de possibilitar o 

acesso aos serviços enquanto pendente o encaminhamento do cartão de identificação.  

15.33.14. Manter sistema informatizado de controle de arrecadação e de gastos.  

15.33.15. Disponibilizar aos titulares e ao Órgão Concedente a relação de prestadores de 

serviço da área geográfica de abrangência do Plano de Saúde ao qual estejam vinculados, 

sempre que solicitado.  

15.33.16. Fornecer ao Órgão Concedente a relação da rede de prestadores de serviços, 

sempre que houver alteração e as demais informações pertinentes quando solicitado.  

15.33.17. Disponibilizar, mensalmente ou a pedido, ao titular do plano, extrato 

demonstrativo detalhado dos procedimentos utilizados pelos beneficiários, com a indicação 

do prestador do serviço e a data de sua realização, além do custo do atendimento.  

15.33.18. Oferecer opção de parcelamento do pagamento para os casos de inadimplência.  

15.33.19. Elaborar e fornecer à comissão de fiscalização do contrato, com periodicidade 

trimestral, relatórios informatizados, preferencialmente na forma de arquivos de dados em 

meio magnético, contendo dados relativos aos quantitativos e perfil da utilização dos 

beneficiários, discriminando titulares e dependentes, sem prejuízo do fornecimento de 

dados e documentos relativos ao custo do contrato. 

15.33.20. Efetuar, a migração de todos os beneficiários atualmente inscritos no contrato 

30/2014 que se manifestarem favoráveis a tal. 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO 

16.1. É permitida a subcontratação do objeto mediante autorização prévia da Contratante nas 

condições a seguir:  

16.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.  

16.1.2. A título meramente exemplificativo é passível de subcontratação o serviço de 

assistência odontológica.  

16.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da regularidade fiscal 

e trabalhista, necessários à execução do objeto.  

16.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compatibilidade, 

pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a 

supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação.  

16.4. São obrigações adicionais da Contratada, em razão da subcontratação:  

16.4.1. Apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo 

para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015.  

16.4.2. Substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de 

extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 

execução total, notificando a Contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará 

responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.  
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16.5. Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

17. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

17.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

18.  DA CONTRATAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. O contrato será firmado pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 

com a operadora do plano de saúde. 

18.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato serão realizados pela Pró-

Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - PROGEP, por servidor designado para este fim 

e consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 

equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão 

exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos 

arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.2.1. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

18.2.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

18.2.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.2.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e 

trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de 

Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.2.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser 

realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por 

servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas 

atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de 

trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do 

Contrato.  

18.3. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e 

utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo IV, 

devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, 

sempre que a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 

exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
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18.3.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros 

mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. 

18.4. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 

de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

18.5. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços realizada.  

18.6. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação 

de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

18.7. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 

nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 

controle do prestador.  

18.8. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 

previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, deve ser aplicadas as sanções à 

CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.  

18.9. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços.  

18.10. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de 

acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

18.11. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

18.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.13.  A fiscalização deverá elaborar registro de ocorrências mensais e, em cumprimento ao 

Art.2º, 3º e 4º da IN 001/2012 – PROPLAD/FURG:  

18.14. Entregar uma via do registro de ocorrência, à chefia da Unidade demandante do serviço; 

18.14.1.  Entregar uma via do registro de ocorrência à direção ou preposto da empresa 

contratada;  

18.14.2. Encaminhar, uma via do registro de ocorrência à Diretoria de Administração de 

Material (DAM), para arquivamento junto ao processo;  

18.14.3.  Levar ao imediato conhecimento da Diretoria Administração de Material (DAM) 

todos os fatos dignos de registro que ultrapassem a sua competência ou não estejam 

previstos na IN 001/2012 – PROPLAD/FURG. 
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19. REAJUSTE  

19.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

19.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se 

como teto o índice definido pela ANS para reajuste dos planos individuais/familiares (haja 

vista que ele leva em consideração a média dos percentuais de reajuste aplicados pelas 

operadoras aos planos coletivos com mais de 30 beneficiários) exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. Caberá à licitante 

vencedora a iniciativa do pedido, considerando a composição do pagamento. 

19.1.2. O reajuste será oficializado mediante termo aditivo ou apostilamento ao contrato. 

19.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

19.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

20. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO 

20.1. O Valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da licitante vencedora, com 

vistas à manutenção do equilíbrio contratual, na forma do artigo 65, Inciso II, da alínea “d”, da Lei 

8.666/93, e observados os subitens subseqüentes. 

20.2. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de 

superveniência do fato imprevisível ou se previsível, de conseqüências incalculáveis, bem como da 

demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato. 

20.3. Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de reajuste, ou de nova 

revisão, será a data em que a anterior revisão tiver ocorrido. 

20.4. Os quantitativos de pessoas inscritas no Plano de Saúde, cuja operação é objeto deste 

contrato, podem variar dentro das regras estabelecidas neste instrumento, em função da adesão 

voluntária ou desligamento de beneficiários, sem ensejar a revisão dos preços. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA 

que: 

21.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

21.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

21.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

21.1.5. cometer fraude fiscal. 

21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 
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21.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

21.2.2. Multa de:  

21.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 

sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, 

no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma 

a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo 

da rescisão unilateral da avença;  

21.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao 

previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

21.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

21.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;  

21.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

21.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 

21.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, 

com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 

21.2.5. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 

19.1 deste Termo de Referência. 

21.2.6. 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 perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

21.3. As sanções previstas nos subitens 21.2.1, 21.2.3, 21.2.4 e 21.2.5 poderão ser aplicadas 

à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

21.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
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4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 

conseqüências letais, por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de 

força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais por dia e por unidade de 

atendimento; 

04 

3 

Manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados, por 

empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

4 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

02 

5 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de multas, 

após reincidência formalmente notificada pelo 

órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

6 

Indicar e manter durante a execução do 

contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato; 

01 

21.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

21.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

21.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

21.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados.  
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21.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

21.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

21.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

22.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo. 

22.1.1. Tal valor foi obtido a partir de pesquisa de preços com fornecedores e preços 

praticados pela administração. 

 

Rio Grande, 28 de maio de 2020. 

 

 

 

 

Jacy Francisco Martins Hornes 

Diretor de Administração de Material 

em Exercício 

 

 

 

VISTO:  

 

              Mozart Tavares Martins Filho 

 Pró-Reitor de Planejamento e Administração 

 


